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Editorial
 conhecimento humano vem atravessando um período de profundas 
alterações, estimulado, de certa forma, pelas facilidades colocadas à 
disposição dos pesquisadores, pela informática. Assim, a evolução da 
Ciência e Tecnologia na área de Defesa, acompanhando essa tendência, 
também vem passando por transformações. A área de pesquisa e 
desenvolvimento que incluem postura e comportamento determinantes 

para a busca das respostas às situações sensíveis a segurança do País. Os atores vivem  diferentes 
paradigmas , movidos por uma racionalidade e avanço em projetos estratégicos das Forças Armadas.
Estas breves considerações servem como meditação sobre a situação da Ciência e Tecnologia voltada 
à área Militar, militares do Instituto Militar de Engenharia (IME) estiveram, no dia 25 de junho, 
no auditório do Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT), nas instalações do Quartel-General 
do Exército, em Brasília. Nessa oportunidade foram discutidos importantes temas nas áreas de 
Ciência, Tecnologia e Inovação, bem como os sistemas Defesa-Indústria-Academia (SisDIA);  e 
o de Mísseis; a Comunicação e Eletrônica; o Portfólio Estratégico do Exército, as Tecnologias 
e Capacidades, Programas Estratégicos, e os Benefícios gerados pelo Portfólio Estratégico do 
Exército.
Neste número estão apresentados artigos selecionados, abrangendo uma gama variada  de aspectos 
do conhecimento voltados para ciência e tecnologia, dentro do que está sendo chamado como 
“tríplice hélice” , através do qual o exército pretende integrar o conhecimento científico nacional de 
diferentes segmento de estudo.

O



Ex
pe

di
en

te
Publicação de Pesquisa e
Desenvolvimento Científico-Tecnológico
Do Exército Brasileiro

Revista Militar de Ciência e Tecnologia

Comandante do Exército
Gen Ex Eduardo Dias da Costa Villas Bôas

Departamento de Ciência e Tecnologia 
Gen Ex Juarez Aparecido de Paula Cunha

Departamento de Educação e Cultura do Exército 
Gen Ex Mauro Cesar Lourena Cid

Editor 
Ten Cel Cav Marco André Leite Ferreira 
Diretor da BIBLIEx

Corpo Redatorial
• Presidente: Hildo Vieira Prado Filho
• Editor executivo: Edison Conde Perez dos Santos
• Engenharia Civil, Transportes e Ciências Ambientais:
   Antônio Carlos Rodrigues Guimarães – IME (SE/2)
•  Engenharia Nuclear: Sérgio de Oliveira Vellozo – IME (SE/7)
•  Engenharia Elétrica: Geraldo Magela Pinheiro Gomes – IME (SE/3)
•  Engenharia Mecânica: André Luiz Tenório Rezende – IME (SE/4)
•  Ciência dos Materiais: Ronaldo Sérgio de Biasi – IME (SE/4)
•  Ciência da Computação: Ronaldo Moreira Salles – IME (SE/8)
•  Engenharia de Defesa: Antônio Eduardo Carrilho da Cunha – IME (SE/3)
•  Engenharia Química e Química: Kátia Regina de Souza – IME (SE/5)
•  Engenharia Cartográfica: Heloísa Alves Silva Marques – IME (SE/6)
•  Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação: Aderson Campos Passos – IME (SE/8) 
•  Outras áreas: Paulo Henrique Coelho Maranhão – IME (SE/4); Raquel Aparecida Abrahão 
Costa e Oliveira – IME (SE/6)

Editores associados externos
•  Dr. André Fenili – Universidade Federal do ABC, Santo André, SP
•  Dr. Artur Ziviani – Lab. Nacional de Computação Científica (LNCC), Petrópolis, RJ
•  Dr. Fernando Fachini Filho – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, SP
•  Dr. José Carlos Costa da Silva Pinto – Universidade Federal do Rio de Janeiro, RJ
•  Dr. José Carlos Maldonado – Universidade de São Paulo, São Carlos, SP
•  Drª. Júlia Célia Mercedes Strauch – Escola Nacional de Ciências Estatísticas, RJ
•  Dr. Luiz Pereira Calôba – Universidade Federal do Rio de Janeiro, RJ
•  Dr. Otto Corrêa Rotunno Filho – COPPE/Universidade Federal do Rio de Janeiro, RJ
•  Dr. Richard Magdalena Stephan – COPPE/Universidade Federal do Rio de Janeiro, RJ
•  Dr. Webe João Mansur – COPPE/Universidade Federal do Rio de Janeiro, RJ

Composição
INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA – IME
Praça General Tibúrcio, 80
Praia Vermelha – Rio de Janeiro-RJ – CEP 22.290-270
Tel.: (21) 2546-7115

Projeto Web
Rubenildo Pithon de Barros
http://rmct.ime.eb.br
rmct@ime.eb.br

Revisão, programação e diagramação
Coordenador: Edison Conde Perez dos Santos
Revisores: Giana Elvira de Oliveira Marquês; Suzana Marly da Costa Magalhães
Programador Web: Rubenildo Pithon de Barros
Diagramador: Luiz Tadeu Carqueija Mota 
 
Projeto gráfico e editoração eletrônica
Luiz Tadeu Carqueija Mota – IME (SMA)
Telefone: (21) 2546-7118
tadeu.mota@gmail.com

Direção, edição e distribuição
BIBLIEx
Palácio Duque de Caxias
Praça Duque de Caxias, 25 – 3º andar – Ala Marcílio Dias
Rio de Janeiro, RJ – Brasil – CEP 20.221-260
Tels.: (21) 2519-5715 – Fax: (21) 2519-5569
www.bibliex.eb.mil.br
bibliex@bibliex.eb.mil.br



RMCT VOL.35 Nº2 2018 3REVISTA MILITAR DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Efeito da Adição de Fluoreto de Lítio na Sinterização da Alumina 

Camila Cristine Lopes*, Alaelson Vieira Gomes, Rubens Lincoln Santana Blazutti Marçal, 
Luis Henrique Leme Louro

Instituto Militar de Engenharia, Praça General Tibúrcio, 80, 22290-270, 
Praia Vermelha, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 

*camilacristinelopes@gmail.com

RESUMO: A incorporação de aditivos de sinterização na alumina 
(Al2O3) tem o intuito de melhorar a eficiência no processo cerâmico 
e, consequentemente, nas propriedades físico-químicas dos corpos 
cerâmicos. Neste trabalho investigou-se a influência do aditivo 
fluoreto de lítio (LiF) durante a sinterização da Al2O3, utilizando 
a concentração em peso de 0,30% para o LiF em tratamento 
térmico de sinterização: 1400 ºC/3h. A caracterização por tamanho 
de partícula indicou que a adição do aditivo LiF contribuiu para 
reduzir o tamanho médio de partícula após a moagem dos pós. 
Os resultados de densificação revelaram que a presença do 
aditivo de sinterização LiF resultou em maior densificacão dos 
corpos cerâmicos. As amostras sinterizadas foram caracterizadas 
por microscopia eletrônica de varredura (MEV), que revelou a 
formação de segunda fase nos contornos de grão. Os resultados 
de difração de raios X identificaram essa fase como: LiAl5O8.

PALAVRAS-CHAVE: Alumina, aditivo, Fluoreto de lítio, 
sinterização.

ABSTRACT: The incorporation of additives in the sintering of alu-
mina (Al2O3) has the aim of improvement the ceramic processing 
and, consequently, the physicochemical properties of bulk ceram-
ics. In the present study, the influence of litium fluoride (LiF) additive 
into Al2O3 sintering using a weight concentration of 0.30% LiF at 
1400 oC /3h was studied. The particle size characterization indi-
cated that the addition of LiF reduced the average particle size after 
milling the powders. The densification of bulk ceramics revealed 
higher values in the presence of LiF additive sintering. The superfi-
cial morphology of sintered Al2O3-LiF bulk ceramics were character-
ized by scanning electron microscopy (SEM), which revealed the 
formation of second phase in the grain boundary. X-ray diffraction 
(XRD) analysis identified this second phase as: LiAl5O w.

KEYWORDS: Alumina, additive, Litium fluoride, sintering.

 1. INTRODUÇÃO
A alumina (Al2O3) tem sido intensamente estudada por 

ser um material cerâmico muito versátil e facilmente adap-
tado para diversas aplicações. Dentre as suas propriedades, 
a sua alta dureza permite utilizá-la, por exemplo, como ele-
mento resistente ao desgaste na indústria de abrasivos. Além 
de possuir boas propriedades dielétricas, mecânicas e refra-
tárias, a Al2O3 tem a capacidade de adaptar-se a aplicações 
onde a temperatura representa um fator crítico [1]. Entretan-
to, existem limitações na sua aplicação, devido a sua baixa 
resistência mecânica à flexão e baixa tenacidade à fratura [2]. 
Por isso, torna-se necessário otimizar suas propriedades me-
cânicas e/ou desenvolver novos materiais compósitos.

O processo final de fabricação do material com as proprie-
dades desejadas da Al2O3 pode ser obtido pela sinterização, 
que consiste na densificação do material decorrente de um 
processo termicamente ativado de difusão. Os mecanismos 
envolvidos na sinterização são fundamentais para o controle 
dos parâmetros microestruturais, e são influenciados pelas ca-
racterísticas do pó cerâmico [3]. A sinterização pode ocorrer 
de acordo com dois tipos básicos: em presença de fase líquida 
ou em estado sólido, conforme mostrado na Fig. 1.

As interações entre duas partículas esféricas que ocorrem 
durante a sinterização estão representadas pela Fig. 1 (a), 
formando uma região curva conhecida como pescoço. Esta 
região constitui um destino de matéria, onde átomos da su-
perfície migram e, como resultado, ocorre o engrossamento 
do pescoço contribuindo para aproximar o centro das partícu-
las e a consolidação do material. Em presença de fase líquida 
Fig. 1 (b), a pressão capilar auxilia na penetração do líquido 
nos interstícios e os efeitos de solução-reprecipitação contri-
buem para o transporte da matéria nesta região [5]. 

Ao introduzir aditivos de sinterização na Al2O3, diversas 
mudanças nas propriedades físico-químicas dos materiais 
são esperadas. Além disso, a procura pela produção de uma 

Al2O3 com elevada densidade e microestrutura uniforme tem 
sido um dos principais focos dos estudos em cerâmicas avan-
çadas [6, 7]. A utilização de aditivos na Al2O3 que promovam 
a sinterização em presença de fase líquida é decorrente da 
formação de um líquido na estrutura do compacto, resulta-
do da fusão de um dos componentes do sistema. Com isso, 
maiores taxas de difusão são promovidas pela presença da 
fase líquida, proporcionando uma sinterização mais rápida, 
e, em alguns casos, em temperaturas menores. Além disso, 
as forças de capilaridade ocorrem no sistema devido ao mo-
lhamento do líquido sobre as partículas, promovendo uma 
rápida densificação do compacto. Quando a molhabilidade 
do sólido pelo líquido é favorável, estas forças reduzem o 
atrito entre as partículas, e auxiliam no rearranjo das partícu-
las sólidas [4, 8]. 

Estudos sobre o efeito de diferentes aditivos de sinteri-
zação da Al2O3 são discutidos por GOMES em 2004 [9]. De 
acordo com o autor, amostras contendo a adição de 4% em 
peso de nióbia sinterizados à 1400ºC apresentaram uma den-
sificação superior àquelas sem qualquer tipo de adição, sinte-
rizados a uma temperatura mais elevada (1600ºC). Este fato 
foi possível, pois este aditivo produziu uma microestrutura 
de grãos de alumina com a fase AlNbO4 em seus contornos, 
sem que haja volatilização de material. Dando continuidade 
ao trabalho desenvolvido por Gomes [9], estudos recentes 
[10, 11] demonstraram que a atuação de um outro compos-
to utilizado como aditivo de sinterização forneceu uma op-
ção ainda mais econômica para o sistema cerâmico Al2O3 – 
Nb2O5. Neste contexto, o uso do fluoreto de lítio (LiF) surgiu 
com um potencial aditivo de sinterização, em presença de 
fase líquida, devido ao seu baixo ponto de fusão (845°C), 
dentre outras propriedades [12].

Diante disso, a motivação deste estudo foi investigar o 
comportamento de sinterização da Al2O3 em presença de 
fase líquida, ao se adicionar o LiF, devido ao sucesso obtido 
em trabalhos anteriores [10, 11]. O objetivo deste estudo foi 
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avaliar a influência da utilização de LiF, como aditivo no com-
portamento de sinterização da Al2O3, na temperatura de 1400o 
C. Investigou-se a influência do tamanho e distribuição de ta-
manho das partículas e a eficiência do processo de moagem 
na sinterização da Al2O3. Analisou-se também a superfície de 
fratura das amostras, após a sinterização da Al2O3, através de 
uma análise microestrutural por MEV e  foram identificadas as 
fases presentes através da técnica de difração de raios X.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
Para fabricação dos corpos cerâmicos, foi utilizada a alu-

mina (Al2O3) adquirida da empresa nacional Treibacher Scheif-
mittel e o fluoreto de lítio (LiF), da Vetec, como aditivo de sin-
terização. O polietileno glicol (PEG) 400, da marca Vetec, foi 
utilizado como ligante orgânico para conferir resistência mecâ-
nica ao corpo verde durante as etapas de conformação e sinteri-
zação. As composições investigadas são apresentadas na Tab. 1.

Tab 1. Identificação das amostras utilizadas nas medidas de densi-
dade e densificação.

Adição de LiF

(0,00%) (0,30%)

A1 – A3 A4 – A6

A preparação dos corpos cerâmicos foi iniciada pela mistu-
ra dos pós de Al2O3, do aditivo de sinterização (LiF) e do ligan-
te orgânico, na etapa conhecida por cominuição e homogenei-
zação em um moinho de bolas MARCONI modelo MA, com 
jarro, esferas e haste de Al2O3. A água ultrapura foi utilizada 
como meio líquido por um período mínimo de 8 horas. Para a 
retirada do líquido, a mistura foi seca em uma estufa a 70 °C 
por 72 horas. Os pós secos foram desaglomerados e peneira-
dos para a obtenção de uma granulometria padrão utilizando 
uma peneira de abertura de 0,355mm (42 MESH).

Os corpos cerâmicos foram sinterizados na temperatura 
de 1400 °C, mantendo um patamar de 3 horas.

2.1 Tamanho de partícula

A análise do tamanho e distribuição do tamanho de par-
tículas dos pós foi realizada pela técnica de espalhamento de 
luz em um analisador de partículas da marca Master Sizer, 
modelo Hydro 2000MU, com velocidade da bomba de 1800 
RPM, sem dispersantes e sem ultrassom.

2.2 Confecção dos corpos de prova

A conformação mecânica do pó para a produção do corpo 
verde foi conduzida pelo método de prensagem uniaxial a 
frio a 50 MPa. Para confecção das amostras, foi utilizado 
uma matriz circular constituída por dois punções móveis e 
uma camisa flutuante, com diâmetro interno de 20 mm (Fig. 
2). Os corpos cerâmicos foram confeccionados contendo 2 
gramas de pó cerâmico para cada amostra utilizada no estudo 
do comportamento de sinterização e durante as medidas de 
densidade e do percentual de densificação.

2.3 Densidade e densificação

Enquanto que as análises de densidade das amostras a verde 
foram realizadas pelo método geométrico (através da razão entre 
a massa e volume do corpo cerâmico), as análises de densidade 

das amostras sinterizadas foram determinadas pelo método de Ar-
quimedes, de acordo com a norma ABNT NBR 6220:2011 [13].

A análise estatística dos dados foi realizada por meio do 
cálculo da análise de variância, seguida pelo teste de Tukey 
para correlacionar a diferença entre as médias investigadas.

2.4 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)

A análise microestrutural das amostras sinterizadas foi re-
alizada em um microscópio eletrônico de varredura da marca 
FEI e modelo QUANTA FEG 250. Foi possível observar a 
morfologia superficial de fratura das amostras, bem como 
a formação de novas fases após a sinterização. Realizou-se 
também a análise de espectroscopia de raios X por dispersão 
de energia (EDS) identificando qualitativa e semi-quantitati-
vamente a composição química das amostras. 

2.5 Difração de raios X (DRX)

As análises por DRX das amostras sinterizadas foram 
realizadas com o equipamento X’Pert Pro da Panalytical. A 
varredura ocorreu na faixa de 20° a 90°, com passe de 0,02° 
e tempo de 2 segundos, utilizando um tubo com fonte de Cu 
Kα (λ = 1,54 Å), com tensão de 45 kV e corrente de 40 mA. 
A análise quantitativa das fases foi realizada utilizando o pro-
grama TOPAS versão Acadêmica 4.1 (Bruker, Alemanha), 
obtendo as porcentagens de fases cristalinas das amostras 
tratadas termicamente. Entretanto, para este trabalho, os re-
sultados do refinamento pelo método de Rietveld apresenta-
ram altos valores do indicador GOF, aproximadamente igual 
a 3, representando uma análise semi-quantitativa dos dados.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Tamanho de Partícula

Foram obtidos os valores de tamanho de partículas e distri-
buição do tamanho de partículas a fim de avaliar a eficiência do 
processo de moagem. As características de cada um desses fa-
tores podem influenciar diretamente no processamento cerâmi-
co. A área específica e a o diâmetro médio das partículas como 
recebidas e para a mistura dos pós, após a etapa de cominuição, 
estão ilustradas nas Tab. 2 e Tab. 3 e nas Fig. 3 e Fig. 4.

Tab 2 - Área específica e diâmetro médio das partículas como 
recebidas

Grupo Área superficial específica (m2/g) Diâmetro médio das 
partículas (µm)

Al2O3 1,400 4,289

LiF 0,573 10,464

Tab 3 - Área superficial especifica e diâmetro médio das partí-
culas após cominuição

Grupo Área superficial específica (m2/g) Diâmetro médio das 
partículas (µm)

A1-A3 1,291 4,641

A4-A6 1,423 4,221

Foi observado que a área superficial específica da Al2O3 
foi maior do que a do LiF, como recebidos. Após a etapa de 
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cominuição, o diâmetro médio das partículas do pó diminuiu 
com a adição do aditivo LiF e, consequentemente, o aumen-
to da área superficial específica foi verificado. Uma série de 
fatores pode alterar o empacotamento de um determinado 
grupo de partículas, dentre eles, o tamanho e morfologia 
das partículas. Sabe-se que partículas muito pequenas apre-
sentam uma elevada área superficial e este princípio pode 
ser confirmado pelos diâmetros médios das partículas en-
contrados através das análises de tamanho das partículas 
[14, 15]. A força motriz para a sinterização é a redução da 
área superficial e, portanto, do excesso de energia super-
ficial (sólido vapor) das partículas soltas, substituindo-as 
por um sólido ligado contendo contornos de grãos e energia 
associada mais baixa.

A granulometria de partida da matéria prima também 
pode condicionar o início do processo de moagem, assim 
como a dureza de cada matéria prima pode ser um fator 
importante e responsável pela evolução da moagem [16]. 
Espera-se que materiais mais duros sejam mais difíceis de 
moer e, por isso, a evolução da moagem pode ser atribuída 
aos graus de dureza dos materiais utilizados. As partículas 
de LiF representam uma dureza 4 na escala de dureza Mohs, 
sendo menos duras quando comparadas com a alumina, de 
dureza 9 [17]. Este fato justifica que a diferença de dureza 
da alumina para o aditivo foi um fator que contribuiu pela 
evolução mais efetiva da moagem. 

No presente trabalho, a não existência de partículas me-
nores que 0,1 µm demonstrou ser uma vantagem ao sistema, 
já que a presença de partículas muito finas contribui para a 
formação de aglomerados. Aglomerados podem ocasionar 
uma diminuição da densidade a verde, prejudicando a flui-
dez e o empacotamento do corpo cerâmico [14, 18]. Atra-
vés da análise de tamanho de partículas, verificou-se existir 
uma ampla faixa de distribuição do tamanho de partículas, 
compreendida entre 0,2 e 100 µm. Autores afirmam que 
uma mistura de pós contendo diversos diâmetros contribui 
para a ocupação dos interstícios vazios entre as partículas. 
Isto aumenta o empacotamento e diminui a porosidade do 
sistema [13,14].

3.2 Densidade e Densificação

A Tab. 4 apresenta a densidade média e a densificação 
média a verde dos corpos cerâmicos investigados neste 
trabalho. O valor de densidade a verde para a mistura 
investigada foi semelhante aos resultados encontrados na 
literatura [9, 10, 11, 19]. A literatura aponta que para uma 
sinterização satisfatória; é necessário obter uma densificação 
a verde de, no mínimo, 55% da densidade teórica [19]. No 
presente estudo, os valores de densificação a verde obtidos 
nos corpos cerâmicos contendo LiF praticamente não modi-
ficaram negativamente a densidade a verde da Al2O3.

Tab 4 - Valores médios de densidade e densificação dos corpos 
cerâmicos a verde

Grupo Densidade média a verde (g/cm3) Densificação média a verde (%)

A1-A3 2,173 55,61

A4-A6 2,190 55,09

A Tab. 5 apresenta os resultados de densidade aparente 
média e densificação média dos corpos cerâmicos sinteriza-
dos a 1400 °C/3h, respectivamente.

Tab 5 - Densidade e densificação média dos corpos cerâmicos 
sinterizados a 1400ºC/3h

Grupo Densidade média (g/cm3) Densificação média (%)

A1-A3 2,557 64,25±0,65

A4-A6 2,608 65,60±1,44

Os valores de densificação média para as composições 
investigadas sem a adição de LiF estão coerentes com os 
resultados encontrados na literatura [20], apresentando um 
valor médio de densificação de 64,25% para as sinterizações 
a 1400 ºC. Foi possível observar que a adição de 0,30% em 
peso de LiF foi aquela que apresentou maior densificação 
média (65,60%) nesta temperatura. Porém, não houve uma 
diferença estatística significante entre as médias (p > 0,05). 
Estes resultados evidenciam que não houve uma densificação 
satisfatória para as amostras sinterizadas a 1400 ºC, fato este 
que se justifica devido à insuficiente ativação térmica para a 
difusão. 

Os benefícios do LiF, como aditivo de sinterização, são 
apontados nos trabalhos que motivaram esta pesquisa [10, 
11]. Os autores relatam que valores de densificação média 
para a temperatura de sinterização de 1400 ºC foram de 91% 
para o sistema Al2O3- Nb2O5 e 93% para Al2O3-Nb2O5-LiF. 
Entretanto, no presente estudo, os valores de densificação 
média não foram os resultados esperados, uma vez que o 
estágio final de sinterização (ou seja, quando o corpo cerâ-
mico obtém, no mínimo, 90% da densidade teórica do mate-
rial [4]) não foi alcançado para a temperatura de sinterização 
investigada. De acordo com os resultados, sugere-se que o 
efeito benéfico do aditivo LiF na densificação só foi possível 
mediante a interação LiF-Nb2O5 e não com LiF-Al2O3.

3.3 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)

As Fig. 5 e Fig. 6 apresentam, respectivamente, a aná-
lise microestrutural por MEV e por EDS das composições 
cerâmicas investidas para os corpos cerâmicos sinterizados 
à 1400o C.

A fratura dos corpos cerâmicos apresentou um modo in-
tergranular, sugerindo maior fragilidade na região do contor-
no de grão. A análise morfológica revelou uma microestru-
tura homogênea com regiões de grãos pequenos, de formato 
irregular, coexistindo com grãos maiores. A formação obser-
vada de empescoçamentos entre os grãos confirma a atuação 
dos processos difusionais iniciais de sinterização, caracteri-
zado pela aproximação das partículas [4, 14, 21]. No entan-
to, a formação do empescoçamento e a presença de poros 
intergranulares são características típicas do estágio inicial 
de sinterização, e que sugere uma baixa densidade relativa 
do material a 1400o C/3h. Ficou evidenciado que o processo 
de sinterização foi incipiente e não progrediu eficientemen-
te para os estágios intermediários e final. Os resultados por 
EDS (Fig. 6) revelaram a presença apenas do elemento Al em 
todo o corpo cerâmico. A adição de LiF aos corpos cerâmi-
cos (Fig. 5b) apresenta a microestrutura de uma segunda fase 
presente nos contornos de grão. Entretanto, os resultados por 
EDS, apresentados na Fig. 6 (c, d), detectaram apenas a pre-
sença do elemento Al nestas regiões. Uma das limitações da 
técnica por EDS é não detectar elementos muito leves como, 
por exemplo, o lítio (Li). Apesar de não ter sido possível 
identificar o Li por EDS, é provável que a presença de segun-
da fase esteja relacionada ao lítio, já que esta morfologia só 
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foi observada nos corpos cerâmicos contendo do LiF.

3.4 Difração de raios X (DRX)

Nas análises por DRX, os difratogramas obtidos indica-
ram a presença de Al2O3 como fase majoritária para todas 
as composições investigadas, referente à ficha cristalográfi-
ca JCPDS 00-046-1212. Para o grupo de amostras A5-A8, a 
presença do composto LiAl5O8 foi identificada (ficha crista-
lográfica JCPDS 00-038-1425) como fase minoritária, após 
as adições de 0,30 de LiF (Fig. 7).

A identificação da fase LiAl5O8 por DRX confirma que a 
segunda fase, observada por MEV, está diretamente relacio-
nada à presença do aditivo LiF. Estudos indicam o apareci-
mento da fase LiAl5O8 durante a sinterização, em temperatu-
ras acima de 1200o C, dos pós de γ-LiAlO2 e LiAl5O8 através 
da técnica sol-gel para razão molar Li/Al 1:1; enquanto que a 
estabilidade da fase LiAl5O8 somente foi demonstrada a par-
tir de 800o C para a razão molar Li/Al 1:5 [22]. O aumento 
da diferença molar no trabalho destes autores indicou uma 
maior estabilidade da fase LiAl5O8 em altas temperaturas, o 
que pode explicar o aparecimento desta fase na temperatura 
de 1400o C nos corpos cerâmicos investigados neste trabalho.

No estudo sobre a densificação do sistema Al2O3-Nb2O5-
-LiF, foi verificado o surgimento da fase Nb3O7F, pela inte-
ração entre LiF e nióbio, contribuindo de forma significativa 
para o aumento da densificação e redução da temperatura de 
sinterização [11]. No entanto, o autor afirma que a presença 
da fase LiAl5O8 não apresentou uma influência significativa 
para os resultados obtidos. Esta observação vai de encontro 
com os resultados obtidos no presente estudo. 

Em temperaturas de sinterização mais elevadas, acima de 
1400º C, alguns autores [22, 23, 24] afirmam que a decompo-
sição da fase LiAl5O8 em α-Al2O3 aconteça, provavelmen-
te, associada à evaporação do lítio. Neste estudo, a segunda 
fase LiAl5O8, coexistindo com a microestrutura de grãos da 
Al2O3, não apresentou eficiência como aditivo de sinteriza-
ção, provavelmente, devido ao estágio final de sinterização 
não ter sido alcançado a 1400 ºC.

4. CONCLUSÕES
Os resultados obtidos permitiram chegar às seguintes 

conclusões:
A adição de LiF contribuiu para diminuir o tamanho mé-

dio de partículas do sistema cerâmico Al2O3-LiF após o pro-
cesso de cominuição.

A adição de LiF não influenciou na densificação a verde 
do sistema cerâmico Al2O3-LiF e não houve uma densifica-
ção satisfatória após a sinterização a 1400º C com patamar de 
3 horas. Este fato, provavelmente, foi devido a uma ativação 
térmica insuficiente para a difusão.

O sistema Al2O3-LiF apresentou os melhores valores de 
densificação, contudo não houve diferença estatística na den-
sificação média entre as amostras Al2O3 e Al2O3-LiF. 

A fase LiAl5O8 foi identificada por DRX após a sinteriza-
ção do sistema cerâmico Al2O3-LiF. Entretanto, os resultados 
indicam que a presença da fase LiAl5O8 não favoreceu a den-
sificação da alumina.
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RESUMO: Este artigo apresenta uma proposta de controle de 
atitude de um quadrirrotor compreendendo as orientações e 
velocidades angulares, e de altura, empregando-se os sensores 
embarcados disponíveis. O artefato foi modelado em função dos 
ângulos de Euler. O modelo foi linearizado e desacoplado em 
quatro modos para facilitar o projeto de controle. Um controlador 
LQR com ação integral foi projetado em cada modo para otimizar 
a resposta dinâmica. Primeiramente, o controlador foi validado 
por simulações contra um modelo não linear, incluindo teste 
para o desacoplamento dos modos de controle. Em seguida, por 
ensaios experimentais com um quadrirrotor de pequeno porte e 
de código aberto, o Crazyflie da empresa Bitcraze. Os ensaios 
demonstraram um desempenho satisfatório do controlador. 
Não foi possível, entretanto, registrar um voo com o quadrirrotor 
parado em uma posição 3D no espaço, pois para este controle é 
necessária a realimentação da posição,que para ser obtida com 
precisão necessita de sensores não disponíveis na plataforma, 
como ultrassom ou câmeras.
PALAVRAS-CHAVE: Controle      de      Atitude,      Quadrirrotor, 
Desacoplamento.

ABSTRACT: This paper presents a proposal of attitude control of 
a quadrotorcomprising the orientations and angular velocities, and 
the height, employing the available embedded sensors. The artifact 
was modelled in function of Euler angles. The model was linearized 
and decoupled in four modes to facilitate the control design.An 
LQR controller with integral action was designed for each mode to 
optimize the dynamics responses. First, the controller was validated 
for a nonlinear model by simulations, including tests for decoupling 
control modes, and then by experimental essays with a small-size 
open-source quadrotor, the Crazyflie from Bitcraze. The essays 
demonstrated a satisfactory performance of the controller. On the 
other hand, it was not possible to register a flight with the quadrotor 
on a fix pose, due to the lack of sensors, like ultrasound or camera, 
which can provide the feedback of the quadrotor positions precisely.

KEYWORDS: Attitude Control, Quadrotor, Decoupling.

 

1. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, o uso desistemas aéreos remotamen-
te pilotados (SARP) cresceu consideravelmente, tanto para 
fins civis como militares. Isso ocorre porque esses artefatos 
são capazes de executar tarefas em ambientes perigosos e/ou 
inacessíveis sem por em risco o piloto humano [1]. Por isso, 
são muito úteis em diversas operações, como por exemplo: 
controle agrícola; segurança urbana e vigilância de frontei-
ras; transporte de suprimentos e materiais de guerra para tro-
pas localizadas em ambientes de difícil acesso; simulações 
de guerra; detecção, monitoramento e controle de incêndios 
florestais e desmatamentos; operações de busca e resgate 
na ocorrência de catástrofes ambientais; monitoramento de 
ecossistemas e meteorologia; exploração de petróleo e gás 
natural; e gravações de imagens e vídeos.

Entretanto, é preocupante o elevado número de acidentes 
causados pelos SARPs. Por exemplo, entre os anos de 2003 
a 2013, SARPs militares estadunidenses foram envolvidos 
em mais de 400 acidentes durante as suas operações [2]. Em 
2012, um SARP da Força Aérea Brasileira (FAB), o Her-
mes 450, foi completamente destruído após uma decolagem 
porque um dos motores parou de funcionar [3]. Em 2014, 
um SARP quase colidiu com um AirBus 320 no aeroporto 
de Heathrow, na Inglaterra [4]. Dentre as causas dos aciden-
tes, podemos citar a necessidade de produzir rapidamente 
um novo artefato com baixo custo, vinculada à realização de 
poucos testes e com a supressão de sensores e de subsistemas 
de segurança. Então, consideramos que a investigação da tec-
nologia de SARP e as técnicas de controle são uma tarefa 
relevante para assegurar a confiabilidade de tais sistemas.

Uma das tarefas de controle mais fundamentais ao consi-
derar um sistema de um SARP é o controle de atitude. Essen-
cialmente, é uma malha de controle que regula a orientação e 
a velocidade angular do sistema a fim de torná-lo mais está-

vel. O controle de atitude é fundamental para o piloto remoto 
e para o voo autônomo.

Trabalha-se com quadrirrotores por alguns motivos. 
Primeiro, há bastante SARPs acessíveis baseados em qua-
drirrotores. Segundo, a atuação de controle é relativamente 
simples, baseada nas velocidades dos seus rotores. Terceiro, 
comparando as outras aeronaves, os quadrirrotores podem 
realizar manobras interessantes, como movimentos verticais, 
além de poderem permanecer parados no ar. Entretanto, a 
tarefa de controle é ainda um desafio para os engenheiros 
de controle. Quadrirrotores são sistemas não lineares com 
acoplamentos de vários modos de controle, além de que há 
aspectos da aerodinâmica complexos de serem modelados, 
como o arrasto das hélices [6], e que, de fato, interferem no 
efeito final da lei de controle projetada. Neste trabalho, utili-
zaremos o Crazyflie, um micro quadrirrotor de código aber-
toda companhia Bitcraze [7].

É possível encontrar muitos trabalhos que lidam com 
controle de atitude de quadrirrotor como em [5],[6],[8]-[18].

O modelo neste artigo é baseado em [5], [6] e [8]. Entre-
tanto, foi obtido um desempenho de controle relativamente 
satisfatório ao ignorar a resistência do ar e o arrasto do rotor 
proposto em [9], [10] e [11], as incertezas em [12] e os qua-
térnions em [1] e [13].

Este trabalho está dividido em nove seções, além desta 
introdução. A seção 2 apresenta a modelagem do sistema não 
linear do quadrirrotor. A seção 3 apresenta os sensores dis-
poníveis no quadrirrotor. A seção 4 descreve a linearização-
do sistema. A seção 5 apresenta o projeto do controlador. A 
seção 6 apresenta os resultados da simulação do controlador 
incluindo uma análise de desacoplamento. A seção 7 apre-
senta os testes de rastreamento de referência do controlador 
implementado no Crazyflie. A seção 8 apresenta os resulta-
dos de um teste de voo.  A última seção traz as conclusões.
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2. MODELAGEM MATEMÁTICA

Fig1:Visão do topo do Crazyflie.

A figura 1 mostra o modelo esquemático do quadrir-
rotor na configuração cruz “+”. Há quatro rotores Ri, i = 
1…4. O rotor frontal R1 e o rotor traseiro R3 giram no sen-
tido anti-horário. O rotor da direita R2 e o rotor da esquer-
da R4, no sentido horário. A figura 1 também mostra os 
sistemas de coordenadas do referencial do corpo (xb,yb,zb) 
e inercial (xi,yi,zi) cuja referência é o solo. 

Os motores geram uma força de empuxo Fi e um torque 
τi de acordo com o sentido da rotação conforme indicado 
na figura 1. Quando o quadrirrotor está parado no ar, a 
força de empuxo cancela a força da gravidade e os torques 
τ1e τ3 cancelam os torques τ2 e τ4. Conforme em [5], con-
sideramos que o empuxo Fi e o torque τi são relacionados 
aos ciclos úteis do PWM dos atuadores δi ϵ [0,1], em que 
Fi= kf δi e τi= kt δi, sendo kf a constante do empuxo e kt a 
constante do torque. A ação total das forças e torques so-
bre o quadrirrotor são definidas por:

𝐹 =  𝐹1  + 𝐹2  + 𝐹3  + 𝐹4
𝜏𝜙  = 𝑙 (𝐹4  −  𝐹2)

                                     𝜏𝜃  = 𝑙 (𝐹1  −  𝐹3)  (1)
𝜏𝜓  =   𝜏1  +  𝜏3  −  𝜏2  −  𝜏4

Em  que 𝑙 é  a  distância  do  rotor  ao  centro  de  
massa  do quadrirrotor, 𝐹 é a força total dos rotores, 𝜏𝜙  é 
o torque de rolagem, 𝜏𝜃  é o torque de arfagem e 𝜏𝜓  é o 
torque de guinada.

O seguinte conjunto de equações não lineares que 
descrevem a dinâmica do quadrirotor podem ser obtidas 
aplicando os métodos de Newton-Euler ou Lagrange [5] 
e [6].

𝑝𝑛 ̇= 𝑢(cos(𝜃)𝑐𝑜𝑠(𝜓)) + 𝑣(sin(𝜙)sin(𝜃)cos(𝜓) − 𝑐𝑜𝑠(𝜙)sin(𝜓)) − 𝑤(sin(𝜙) 
sin(𝜓) + 𝑐𝑜𝑠(𝜙)cos(𝜓) sin(𝜙)) 𝑝𝑒 ̇= 𝑢(cos(𝜃)𝑠𝑖𝑛(𝜓)) + 𝑣(sin(𝜙)sin(𝜃)sin(
𝜓) + 𝑐𝑜𝑠(𝜙)cos(𝜃)) − 𝑤(cos(𝜙) sin(𝜓) sin(𝜃) − cos(𝜓) sin(𝜙)) ℎ̇ = −𝑢𝑠𝑖𝑛(
𝜃) + 𝑣𝑐𝑜𝑠(𝜃) sin(𝜙) − 𝑤𝑐𝑜𝑠(𝜙) cos(𝜃) 
�̇� = 𝑟𝑣 − 𝑞𝑤 − 𝑔𝑠𝑖𝑛(𝜃) 
�̇� = 𝑝𝑤 − 𝑟𝑢 + 𝑔𝑐𝑜𝑠(𝜃) sin(𝜙) 
𝑤 ̇ = 𝑞𝑢 − 𝑝𝑣 − 𝐹/𝑚 + 𝑔𝑐𝑜𝑠(𝜙)cos(𝜃) 
�̇� = 𝑝 + 𝑟𝑐𝑜𝑠(𝜙)tan(𝜃) + 𝑞𝑠𝑖𝑛(𝜙)tan(𝜃) 
�̇� = 𝑞𝑐𝑜𝑠(𝜙) − r𝑠𝑖𝑛(𝜙) 
�̇� = 𝑟𝑐𝑜𝑠(𝜙)/cos (𝜃) + q𝑠𝑖𝑛(𝜙)/𝑐𝑜𝑠(𝜃) 
𝑝 ̇ = 𝜎𝜙𝜏𝜙 ′ + 𝑞𝑟(𝐽𝑦 − 𝐽𝑧)/𝐽𝑥
𝑞 ̇ = 𝜎𝜃 𝜏𝜃 ′ + 𝑝𝑟(𝐽𝑥 − 𝐽𝑧)/𝐽𝑦
𝑟 ̇ = 𝜎𝜓𝜏𝜓 ′ + 𝑝𝑟(𝐽𝑥 − 𝐽𝑦 )/𝐽𝑧

As variáveis de estado são as seguintes: As posições iner-
ciais �⃑�  = [𝑃𝑛, 𝑃e, ℎ]𝑇, em metros, estão relacionadas ao refe-
rencial inercial, em que 𝑃𝑛 é a posição norte, 𝑃e a posição 
leste e h é a altura. As velocidades lineares V⃑  =  [u,v,w ]𝑇, 
em metros por segundo, estão relacionadas ao referencial do 
corpo, em que u a velocidade longitudinal, v é a velocidade 
lateral e w é a velocidade vertical. A orientação angular �⃑�   = 
[𝜙, 𝜃, ]𝑇, em radianos, representadas pelos ângulos de Euler, 
estão relacionadas a uma sequência de rotação do referen-
cialinercial para obter oreferencial do corpo, em que ϕ é o 
ângulo de rolagem, θ é o ângulo de arfagem e ψ é o ângulo 
de guinada. As taxas angulares 𝛺  = [ p,q,r]𝑇, em radianos por 
segundo, estão relacionadas ao referencial do corpo, em que 
p é a velocidade da rolagem, q é a velocidade da arfagem e r 
é a velocidade da guinada.

Os valores, símbolos e as unidades dos parâmetros são 
apresentadas na tabela 1.Neste trabalho, o modelo do qua-
drirrotor é baseado no CrazyFlie, da empresa Bitcraze [7]. Os 
parâmetros do CrazyFlie versão 1 foram levantados experi-
mentalmente em [13], e são apresentados na tabela 1.

3. FUSÃO SENSORIAL

O Crazyflie possui quatro sensores eletro-mecânicos: gi-
rômetro, acelerômetro, barômetro e magnetômetro [7]. 

O girômetro mede as velocidades angulares em relação 
ao referencial do corpo, cuja leitura é em graus/segundo. O 
acelerômetro mede a diferença entre a aceleração do qua-
drirrotor e a aceleração da gravidade, cuja leitura é em G. 
O magnetômetro mede as coordenadas do campo magnético 
da Terra em relação ao referencial do corpo. O barômetro 
mede a pressão P e a temperatura T que permitem estimar a 
altura em relação ao nível do mar ao se empregar a equação 
hipsométrica [19].

Parâmetros Símbolos Valor Unidade

Massa M 1,875 𝑋 10−2 Kg

Aceleração da gravidade G 9,81 𝑚/𝑠2

Distância do rotor ao centro 
de massa

𝑙 4,25 𝑋 10−2 m

Constante de empuxo 𝑘𝑓 8,62 𝑋 10−2 N/unidade

Constante de torque 𝑘𝑡 4,2823 𝑋 10−4 N.m/unidade

Momento de inércia 𝑥𝑏 𝐽𝑥 1,81 𝑋 10−5 𝐾𝑔. 𝑚2

Momento de inércia 𝑦𝑏 𝐽𝑦 1,82 𝑋 10−5 𝐾𝑔. 𝑚2

Momento de inércia 𝑧𝑏 (𝐽𝑧 1,92 𝑋 10−5 𝐾𝑔. 𝑚2

( 2 )
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Conforme ilustrado na figura 2, a versão atual da rotina 
de fusão sensorial do firmware do Crazyflie [20], é possível 
obter as seguintes variáveis de estado: a altura h a partir do 
barômetro, p, q  e r do girômetro, a orientação angular dada 
pelos ângulos de Euler ϕ,θ e ψ, ambos do acelerômetro e do 
girômetro.

Fig 2: Fusão sensorial.

Ainda assim, a medida da altura h é imprecisa e ruidosa 
porque depende dos valores atuais da pressão e temperatura.

A medida do ângulo de guinada ψ está em relação a orien-
tação angular em que se encontra o quadrirrotor no momento 
em que é ligado. Isto acontece porque não estamos utilizando 
o magnetômetro neste trabalho.

Não há sensores de posição disponíveis no Crazyflie. 
Para obtê-los, é preciso utilizar sensores externos, câmera ou 
ultrassom.

4. Linearização
Para a proposta de controle, começamos por definir um 

vetor de estados  e um vetor de 
entrada .

As equações não lineares podem ser linearizadas em torno 
de um ponto de equilíbrio ( , )  para pequenos sinais, com 

e  em que e e são os estados e a 
entrada linearizados respectivamente [21]. Inicialmente, de-
finimos o ponto de equilíbrio correspondente a uma posição 
arbitrária no ar em que o quadrirrotor encontra-se parado. 

    (3)                                       

Aplicando as condições acima nas equações não lineares 
do sistema , expressas pelo conjunto de equações 
(2), temos: 

   (4)      

  Note que as derivadas são nulas independentemente dos 
valores de pn, pe, h e ψ. Então, o ponto de equilíbrio é:

  (5)

  Em que ( ) ϵ , em metros, e ψ0 ϵ IR . Arbi-
tramos ψ0 = 0 rad. Seguimos um procedimento em [12] para 
definir os parâmetros concentrados:

  (6)

E as forças generalizadas:

   (7)   

O procedimento adotado é vantajoso pois concentra as 
incertezas paramétricas do modelo em um único parâmetro, 
permitindo analisar futuramente a robustez do nosso sistema 
de controle. Além disso, as forças generalizadas agora são 
definidas em unidades compatíveis com os ciclos úteis do 
PWM.

Combinando os conjuntos de equações (1) e (7), temos:

       (8)

Aplicando o método de linearização em torno do ponto 
de equilíbrio, como indicado em [18], resultam as seguintes 
equações lineares:

  

         (9)

O modelo linearizado é composto por equações diferen-
ciais de primeira ordem. O desacoplamento das variáveis é 
explorado no projeto de controle segundo os quatro modos 
indicados na figura 3.

Fig 3: Diagrama de blocos do modelo linear.

O modo da altura conecta a força de empuxo F’ com a 
velocidade vertical w e a altura h. O modo lateral conecta o 
torque de rolagem τϕ’  com a velocidade angular p, o ângulo 
de rolagem ϕ e a velocidade lateral v. O modo longitudinal-
conecta o torque de arfagem τϕ’  com a velocidade angular q, 
o ângulo de arfagem θ e a velocidade longitudinal u. Final-
mente, o modo da guinada conecta o torque de guinada τψ

’ com 
a velocidade angular r e o ângulo de guinada ψ. A tabela 2 
mostra os valores dos parâmetros para o Crazyflie conforme 
levantados em [13]. 

5. Projeto do Controlador

5.1 Introdução

Consideramos os seguintes modos para a malha de con-
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trole: O modo Pitch regula a velocidade e o ângulo de arfa-
gem, o modo Rollregula a velocidade e o ângulo de rolagem, 
e omodo Yaw regula a velocidade e o ângulo de guinada. Es-
ses três modos utilizam os dados dos sensores. Finalmente, o 
modo Height regula a altura e a velocidade vertical.

Tab 2: Parâmetros concentrados.

Parâmetros Símbolos Valor Unidade

Rolagem σϕ 2,0240 X 102 adimensional

Arfagem σθ 2,0129 X 102 adimensional

Guinada σψ 2,23036 X 102 adimensional

Altura σh 4,5973 adimensional

A figura 4 apresenta a arquitetura do sistema de controle respon-
sável pela estabilização dos ângulos de Euler 𝜙, 𝜃, 𝜓 e pela altura . 

Fig 4: Modos desacoplados.

Como os modos estão desacoplados no modelo linear, 
é possível projetar a lei de controle para os quatro modos 
inicialmente desprezando seu acoplamento.Como será 
visto na secão 6, o acoplamento entre os modos influen-
cia a ação dos controladores projetados. Por exemplo, os 
modos Roll e Pitch influenciam o modo Height porque as 
rotações do quadrirrotor em torno do eixo xb e yb afetam 
diretamente a força de empuxo..

5.2 Projeto do Controlador

Neste artigo, descreveremos apenas a sínteses do modo 
Pitch, uma vez que os modos Roll, Yaw e Height são análo-
gos. De acordo com a equação (9), o modo Pitch corresponde 
a seguinte representação em espaço de estado:

   (10)

A estrutura do controlador Pitch é definida na figu-
ra 5 que corresponde a uma realimentação completa de 
estados com rastreamento robusto por uma ação integral 
[18]. Esse controlador força o erro de estado estacionário 
a zero para uma entrada de referência ao degrau para o 
ângulo de arfagem θ. A referência θr é selecionada para 
determinar o ângulo de arfagem θ desejável.

Fig 5: Diagrama de blocos do modo Pitch.

Para desenvolver o controle integral, as matrizes do sis-
tema foram aumentandas em uma ordem com a adição do 
estado integral, como indicado em [21]. 

No esquema da figura 5, o estado integral é definido por:

    (11)

Então, a lei de controle resultante é:

  (12)

Observe que a lei de controle consiste implicitamente 
num ganho proporcional KPP , um ganho integral KIP e um 
ganho derivativo KPD.

O controlador  foi sintetizado utilizando as técnicas do 
Regulador Linear Quadrático (LQR) [21]. As matrizes de 
ponderação do LQR foram ajustadas por tentativa e erro, 
inspecionando-se a resposta ao degrau unitário do sistema. A 
preocupação principal foi manter um tempo de resposta razo-
ável frente às limitações dos atuadores.  Especificamente, era 
importante a ação de controle τθ

’ dentro da faixa dos ciclos 
úteis do PWM δi. Na equação (8), podemos estimar que o 
torque de arfagem generalizado τθ

’ pode ser decodificado nos 
ciclos úteis dos rotores, fazendo e  e , 
em que utilizamos  como valor padrão para manter 
o  quadrirrotor parado no ar. Desse modo, verificamos que o 
torque de arfagem precisaria manter-se na faixa [-0,5, 0,5] 
para que não fossem extrapolados os limites dos ciclos úteis 
dos PWM. Raciocínios análogos foram empregados para as 
limitações dos atuadores dos outros modos [18].

A partir disso, podemos verificar que a ação de controle 
do modo Pitch age como uma perturbação nos outros modos 
de controle. Os ganhos do controlador e os polos em malha 
fechada são mostrados na tabela 3.

Tabela 3: Polos e ganhos da malha de controle.

Modo Polos Kl

Roll -0,86638±0,50061i
-20,216 0,1 0,17801 0,10844

Pitch -0,86638±0,50062i
-20,0104 0,1 0,17804 0,10848

Yaw  -0,88626±0,56825i
-2,0123 0,1 0,20962 0,16970

Height -0,83460±0,66885i
-1,2709 -0,31623 -0,71026 -0,63952

A figura 6 mostra a resposta do modelo linear em 
malha fechada do modo Pitch para as seguintes con-
dições iniciais: θi = 0 e θ = 1 [rad], e q = 1 [rad/s]. A res-
posta para os modos Roll, Yaw e Height é análogo.
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Fig 6: Análise da resposta linear do modo Pitch.

5.3 Simulações

A fim de analisar o comportamento dos controladores dos 
modos Roll, Pitch, Yaw e Heigh,foi realizada a simulação do 
modelo não linear em malha fechada.

Foram definidas as seguintes condições iniciais para a simu-
lação: = = h = 0 [m], = = = 0 [m/s] , 𝜙 = 𝜃 = 𝜓 = 1 [rad], 
p = q = r = 0 [rad/s]. Os sinais de referência: hr = 0 [m], ϕr = θr = 
ψr = 0 [rad] e o tempo de simulação = 10 [s].

A resposta da simulação é apresentada nas figuras 7, 8, 9, 
10, 11, 12 e 13.

Fig 7: Posições.

Fig 8: Velocidades lineares.

Fig 9: Orientação angular.

Fig 10: Velocidades angulares.

Fig 11: Força de empuxo.
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Fig 12: Torques

De acordo com as simulações, pode-se concluir que na 
figura 7, o quadrirrotor não está parado no ar, mas se movi-
mentando vagarosamente para o noroeste. Note que a posi-
ção pn é crescente ao longo do tempo enquanto a posição pe 
é decrescente. Consequentemente, as velocidades lineares u 
e v são diferentes de zero (figura 8). Ou seja, a malha não 
consegue estabilizar as velocidadeslineares u e v. Em contra-
partida, o rastreamento do controlador de altura está funcio-
nando conforme o esperado. Os estados h e w permanecem 
em zero após 5 segundos, visto que a entrada de referência 
hr = 0 [m].

Fig 13: Relações entre força/torque x Ciclos úteis do PWM (malha 
interna).

Assim como o controlador de altura, as figuras 9 e 10 
mostram que os controladores dos modos Roll, Pitch e Yaw 
também funcionam conforme o esperado. Note que o tempo 
de acomodação é 5 [s] para 𝜙, 𝜃, 𝜓,  p,  q e r.

O valor da força de empuxo é menor do que 2,9 N (figura 
11) e os valores dos ciclos útels do PWM estão entre [0,1] 
(figura 13), conforme o esperado.

6. Análise de Desacoplamento
A fim de verificar a influência de um modo sobre os demais, 

foi realizada uma simulação que consiste em aplicar um sinal 
senoidal como referência em cada modo em malha fechada. Va-
riamos a frequência angular do sinal em ω = 0,1, 1 e 10 rad/s 
(mantendo amplitude constante de 1 pico) para cada entrada de 
referência separadamente, observando a influência em cada va-
riável de estado, conforme mostra a tabela 4.

O símbolo X indica uma notória influência dos sinais de 
referência nas variáveis de estado.

Tab 4: Análise de desacoplamento da malha interna.

h u v w 𝜙 𝜃 𝜓 p q r

hr X X

ϕr X X X X X

θr X X X X X

ψr X X X X

De acordo com a tabela 4, o modo Height não exerce in-
fluência perceptível nos demais modos.

Como já foi dito na seção 5.1, o modo Pitch influencia o 
modo Height (h e w) porque afeta a força de empuxo direta-
mente (figuras 14-16). Além disso, a posição pn, a velocidade 
longitudinal , o ângulo de Euler θ e a velocidade angular q 
oscilam em consequência da oscilação da referência θr. O 
mesmo argumento é válido para o modo Roll.

Fig 14: Influência do modo Pitch nas posições.
 

Fig 15: Influência do modo Pitch nas velocidades.
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Fig 16: Influência do modo Pitch nos ângulos de Euler.

A influência do modo Yaw possui uma particularidade in-
teressante. As velocidades lineares u e v são afetadas porque 
essas variáveis não são controladas (figura 17).

7. Testes de Referência
Testes de referência foram realizados para verificar o com-

portamento dos controladores dos modos Roll, Pitch e Yaw. Para 
isso, o quadrirrotor foi amarrado em um suporte de tal maneira 
que o mesmo realizasse apenas um tipo de movimento. Por exem-
plo, as figuras 18 e 19 mostram o Crazyflie amarrado para realizar 
somente os respectivos movimentos de guinada e arfagem. 

Fig 17: Influência do modo Yaw nas velocidades lineares. 

 Fig 18: Crazyflie amarrado para realizar somente o movimento de 
guinada.

 Fig 19: Crazyflie amarrado para realizar somente o movimento de 
arfagem.

O objetivo é verificar se o sinal de saída 𝜃 rastreia o sinal 
de referência θr. Além disso, comparamos os resultados das 
simulações com os dados reais gravados. As figuras 20, 21 e 
22 mostram os resultados dos modos Pitch, Roll e Yaw res-
pectivamente.

Fig 20: Teste de referência do modo Pitch.

Fig 21: Teste de referência do modo Roll.
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Fig 22: Teste de referência do modo Yaw.

Apesar da força do vento gerada pela rotação das héli-
ces causar oscilações no quadrirrotor, observe que os dados 
gravados nos modos Pitch, Roll e Yaw seguem o sinal de 
referência e apresentam um comportamento muito similar 
com o modelo simulado. Note, porém, que o rastreamento do 
modo Yaw precisa de mais tempo para se estabilizar do que 
os outros dois modos porque é afetado pela tensão elástica 
da corda.

8. Testes de Voo
O controlador de altitude desenvolvido na seção 5.2 foi im-

plementado no Crazyflie para realizar ensaios de voo. A figura 23 
ilustra o desempenho típico do controle de altura. No experimento 
da figura 23, o controle de altura foi ativado em 5 [s] e o quadrir-
rotor voou até 24 [s]. 

O voo ilustrado na figura 23 foi realizado mantendo o sinal de 
referência da rolagem constante em 0 rad, enquanto os sinais de 
referência da arfagem e da guinada foram alterados manualmente 
através de um joystick dual shock 3. 

O desempenho dos controladores projetados de forma desa-
coplada degradou muito em relação aos experimentos com isola-
mento de modos apresentados na seção 7. As referências dos ân-
gulos eram fracamente acompanhadas apresentando muito ruído 
e perturbação. Um desempenho típico para o angulo de rolagem é 
ilustrado na figura 23. O ângulo 𝜙 apresenta alguns valores acima 
de 0,05 rad, mas tenta rastrear a referência oscilando em torno da 
mesma.

Observa-se na figura 24 que a altura rastreia o sinal de referên-
cia, apesar de haver um erro entre 6 e 16 [s] no período de decola-
gem. Após 18 [s], a altura oscila em torno do sinal de referência. 

A influência mútua no desempenho de cada modo de-
sacoplado no outro pode ser considerada uma perturbação. 
Por exemplo, os modos de rolagem e arfagem influenciam 
o modo da altura pois afetam diretamente a força de empu-
xo. Além disso, o consumo da bateria durante o voo também 
prejudica o desempenho do sistema. Tais fatores afetaram o 
rastreamento das variáveis de controle.

Fig 23: Teste de voo: ângulo de rolagem.

Fig 24: Teste de voo: altura.

9. Conclusão
Este artigo apresentou um controle de atitude usando mo-

dos desacoplados para realizar cada movimento do quadrir-
rotor separadamente. 

Para isto, foi realizada uma modelagem matemática do 
quadrirrotor utilizando a representação dos ângulos de Euler 
para descrever a orientação da aeronave. Então, o modelo foi 
linearizado e projetado em uma malha de controle composta 
por quatro modos desacoplados, responsável pela estabiliza-
ção da orientação angular e da altura. 

Um controlador LQR com ação integral foi projetado 
para cada modo desacoplado para otimizar a resposta dinâ-
mica do sistema. 

O controlador foi incapaz de estabilizar o quadrirrotor pa-
rado no ar. Para resolver este problema, uma malha externa 
pode ser implementada para melhorar a regulação das velo-
cidades longitudinal e lateral, conforme sugerido em [18]. 
Entretanto, o emprego apenas dos sensores onboard para 
estimação das velocidades angulares, conforme indicado em 
[6,9,10] é muito propenso a erros acumulados por integração. 
O uso de sensores externos, como câmeras, sonares, sistemas 
de posicionamento global (GPS) ou sistemas de posiciona-
mento local (LPS) permitem obter informações da posição 
em tempo real. Estas ferramentas possibilitam um melhor 
controle das posições horizontais.

Como perspectivas de trabalho futuro, encontram-se o 
uso de câmeras ou de LPS para controle da posição do qua-
drirrotor. Outras investigações do mesmo grupo empregam 
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técnicas de verificação formal de sistemas dinâmicos híbri-
dos para aprimoramento do controle de atitude, conforme 
[20].  
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RESUMO: As florestas da Angola estão sendo desmatadas, 
o que preocupa as autoridades do país. Assim sendo, torna-
se necessária a existência de uma metodologia que faça frente 
ao referido problema, para servir de apoio ao controle e gestão 
dos recursos florestais, bem como para o estabelecimento de 
políticas públicas, incidindo de modo a atenuar os desmatamentos, 
viabilizando a aplicação. O presente artigo objetiva propor uma 
metodologia de monitoramento de desmatamento por imagens de 
satélite Landsat-8. A metodologia proposta baseia-se no uso de 
técnicas de Sensoriamento Remoto. Este artigo considera como 
área de estudo, uma região de floresta tropical.

PALAVRAS-CHAVE: Desmatamento, Sensoriamento Remoto, 
Floresta tropical, Landsat-8, Angola.

ABSTRACT: Angola’s forests are being deforested, which worries 
the authorities. Therefore, it becomes necessary to have a meth-
odology that makes facing to this problem, to provide support to 
the control and management of forest resources as well as for the 
establishment of public policy, focusing in order to mitigate the de-
forestation, enabling the application. This article aims to propose 
a deforestation monitoring methodology by Landsat-8 satellite im-
agery. The proposed methodology is based on the use of Remote 
Sensing techniques. This article considers as study area, a region 
of tropical forest.

KEYWORDS: Deforestation, Remote Sensing, Rainforest, 
Landsat-8, Angola.

1. Introdução
Dada a atual situação dos desmatamentos ocorridos nas 

florestas da Angola, verifica-se oportuno desenvolver uma pes-
quisa sobre essa temática, visto que a Angola não possui uma 
metodologia de estimativa e controle de desmatamento.

Na Angola, o desmatamento clandestino é crime, segundo 
o inciso III do artigo 39º da Constituição da Angola do direito 
ao ambiente, que afirma que “a lei pune os atos que ponham em 
perigo ou lesem a preservação do ambiente” [1]. Porém, sem 
uma metodologia de monitoramento de desmatamento, torna-se 
muito difícil fazer vigorar a lei. Tal fato tem constituído uma 
grande preocupação para as autoridades angolanas.

Sendo a Angola um país em fase de reconstrução [2], ainda 
é alto o deficit de fontes de energia disponíveis para a sociedade. 
Em grande parte do país, principalmente nas regiões distantes 
das cidades, a madeira é a principal fonte de energia, assim os 
cidadãos cortam as árvores de modo a poderem sobreviver; a 
matéria-prima é usada para vários fins como: lenha, madeira 
para construção de casas, mesas, cadeiras, canoas para auxílio à 
pesca, entre outros. Além disso, também existem empresas ma-
deireiras que realizam a extração ilegal de madeira, danificando 
severamente o meio ambiente. Sendo a vegetação um dos mais 
importantes componentes dos ecossistemas [3], a perda de habi-
tat pode ser considerada a principal ameaça à biodiversidade em 
ambientes terrestres [4].

Segundo as buscas realizadas, não há registros de que a 
Angola possua uma metodologia sistemática que vise calcular, 
controlar, atenuar e, se possível, reverter a situação do desma-
tamento no seu território, sendo esta a principal contribuição da 
presente pesquisa.

O sensoriamento remoto tem sido bastante usual nas medi-
ções e monitoramento de importantes características biofísicas 
e atividades humanas na Terra [3]. Assim, o presente artigo ob-
jetiva propor uma metodologia de monitoramento de desmata-
mento por meio de sensoriamento remoto.

Nesta pesquisa, existe a preocupação de elaborar uma meto-
dologia simples que possa ser facilmente replicada anualmente 
por profissionais técnicos na Angola.

2. Estudos Relacionados
O desmatamento tem sido um importante objeto de es-

tudo a nível nacional e a nível internacional, à escala local 
e global. Nesta seção, são apresentados dois estudos interes-
santes para o presente artigo, isto é, o estudo internacional do 
desmatamento global e o monitoramento da Amazônia Le-
gal pelo PRODES. O primeiro estudo trata da estimativa do 
desmatamento global de uma forma aproximada, fornecendo 
dados interessantes principalmente para os países que não 
possuem metodologias para estimar os seus próprios desma-
tamentos. O segundo estudo apresenta o sucesso do Brasil 
no monitoramento do desmatamento da Amazônia Legal. A 
seguir, são abordados os respectivos estudos.

2.1. Estudo Internacional do Desmatamento Global

Neste estudo, mapeou-se a perda e o ganho florestal global 
entre os anos 2000 a 2012, por meio de imagens de satélite Land-
sat com resolução espacial de 30 metros [5]. No ranking da perda 
florestal mundial, segundo este artigo, está a Rússia em primeiro 
lugar com 365.015 km2, e um ganho de 162.292 km2, a seguir é 
o Brasil com uma perda de 360.277 km2 e um ganho de 75.866 
km2; em terceiro lugar é os Estados Unidos com uma perda de 
263.944 km2 e um ganho de 138.082 km2. Angola encontra-se na 
19ª posição com uma perda florestal de 19.320 km2 e um ganho 
de 638 km2 [6]. Segundo o artigo, o Brasil tem usado dados do 
Landsat para a elaboração de documentação das tendências do 
desmatamento no seu território. Isso foi fundamental para a for-
mulação das suas políticas e implementações. O artigo refere que, 
até o momento, somente o Brasil produz e partilha informação es-
pacial explícita da extensão florestal e da sua alteração anual. Os 
mapas e estatísticas apresentadas podem ser usados pelos países 
em falta da informação de perda florestal, como uma referência 
inicial, como um incentivo à produção de mapas a nível nacional, 
e como uma base de comparação para o estudo da evolução das 
metodologias de monitoramento de cada país [5].

2.2. Monitoramento da Amazônia legal pelo PRODES

O Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazô-
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nia Legal por Satélite (PRODES) foi criado pelo Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) em 1988, como de-
manda do Governo do Brasil para o cálculo anual da taxa 
de desmatamento na Amazônia Legal brasileira por meio de 
imagens de satélite. Desde então, o INPE tem publicado as 
taxas anuais de desmatamento, sem nunca ter interrompido o 
PRODES [7].

O PRODES mapeia a dinâmica do desmatamento por 
corte raso, identificando áreas maiores que 6,25ha. A partir 
de 2002, os seus produtos passaram a ser divulgados na inter-
net. Nos dias de hoje, os produtos do PRODES sobre a cober-
tura de terra da Amazônia fundamentam muitas decisões do 
Governo do Brasil relativamente à gestão de terras na região 
em âmbito nacional e internacional [7].

Inicialmente, a metodologia do PRODES consistia na in-
terpretação visual de imagens Landsat para a detecção dos 
polígonos de desmatamento, recebendo o nome de PRODES 
analógico. Entre 2003 e 2005, o PRODES adotou a interpre-
tação por meio de classificação digital assistida pelo com-
putador para a identificação das áreas desmatadas, possibi-
litando o cálculo da taxa de desmatamento dos respetivos 
anos, recebendo o nome de PRODES digital [7]. O PRODES 
Digital consistia na composição colorida das imagens Land-
sat nas bandas do infravermelho médio, infravermelho pró-
ximo e vermelho, seguido da aplicação do Modelo Linear de 
Mistura Espectral (MLME), segmentação e classificação. A 
partir de 2005 até os dias de hoje, o INPE passou a utilizar o 
software TerraAmazon como base tecnológica e a interpretar 
as imagens de forma visual, delimitando os polígonos direta-
mente na tela do sistema [7].

Uma prova do reconhecimento do PRODES vem da re-
vista científica Science, afirmando que o sistema de monito-
ramento de florestas tropicais do Brasil é motivo de inveja do 
mundo [8]. Já em [9], conclui-se que um dos melhores exem-
plos de monitoramento operacional para quantificar mudan-
ças na cobertura da terra é o trabalho do INPE em mapear o 
desmatamento na Amazônia Legal [9].

3. Fundamentação Teórica
Nesta seção, aborda-se o arcabouço conceitual que cons-

titui o embasamento teórico-científico para a elaboração da 
metodologia proposta nesse artigo.

3.1. Modelo Linear de Mistura Espectral

Num determinado espaço geográfico, os alvos no ter-
reno tendem a ser mais heterogêneos do que homogêneos; 
desse modo, na passagem do satélite por esse espaço, den-
tro do seu campo de visada instantâneo (IFOV), os de-
tectores registram a radiação eletromagnética refletida por 
diferentes alvos no terreno que compõe a cena, sendo que 
a resposta espectral registrada em cada detector do satélite 
é uma média das respostas espectrais de alvos diferentes 
dentro de um mesmo elemento de resolução do terreno. 
Consequentemente, os pixels de uma imagem também 
acabam por ser afetados, recebendo o nome de ‘’pixels 
misturados’’ [10].

O MLME tem a finalidade de estimar a proporção 
dos componentes da mistura espectral, para cada pixel 
das bandas selecionadas do sensor, resultando assim, nas 
imagens-fração com o mesmo nome dos respetivos pixels 
puros.

O MLME é expresso matematicamente pelas Eq 1 e Eq 
2 apresentadas a seguir:

Σ Fi = F1 + F2 + F3 = 1                                          (1)

DNλ = F1vegeλ,1 +F2soloλ,2 + F3aguaλ,3+Eλ            (2)

onde DNλ é o número digital de um determinado pixel 
na banda λ da imagem Landsat-8; F1, F2 e F3 são proporções 
da vegetação, solo e água que compõem o respectivo pixel; 
vegeλ, soloλ e aguaλ correspondem aos componentes puros 
de vegetação, solo e água respectivamente; Eλ é o erro de 
estimação intrínseco para cada banda [11].

3.1.1 Imagens-fração

As imagens-fração são produtos gerados pelo MLME 
descrito na seção 3.1. As imagens-fração podem ser vistas 
como uma forma de reduzir a dimensionalidade dos dados, 
bem como uma forma de realçar as informações de maior 
interesse [10].

As imagens-fração têm uma grande variedade de aplica-
ções em diferentes áreas tais como: floresta, agricultura, uso 
da terra, água, áreas urbanas, entre outras, sendo uma técnica 
consistente e usual em várias regiões do mundo [10].

3.2. Artigo 39º (Direito ao ambiente) da Constitui-
ção da República de Angola

1. Todos têm o direito de viver num ambiente sadio e não 
poluído, bem como o dever de o defender e preservar.

2. O Estado adota as medidas necessárias à proteção do 
ambiente e das espécies da flora e da fauna em todo o território 
nacional, à manutenção do equilíbrio ecológico, à correta lo-
calização das atividades econômicas e à exploração e utiliza-
ção racional de todos os recursos naturais, no quadro de um 
desenvolvimento sustentável e do respeito pelos direitos das 
gerações futuras e pela preservação das diferentes espécies.

3. A lei pune os atos que ponham em perigo ou lesem a 
preservação do ambiente» [1].

4. Localização da Área de Estudo
A área de estudo da presente pesquisa, representada por 

um retângulo vermelho na Figura 1, corresponde a uma re-
gião de floresta tropical da Angola, com uma extensão super-
ficial de 2221 km2.

    

Fig 1: Localização da área de estudo.
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5. Metodologia
Nesta seção, apresenta-se o traçado da metodologia pro-

posta, conforme se descreve abaixo.

5.1. Imagens LANDSAT-8

Para que a metodologia proposta fosse desenvolvida, ne-
cessitou-se da informação espacial do terreno, isto é, das ima-
gens de satélite dos anos de interesse das quais são extraídas 
as informações desejadas. Nesta metodologia, utilizaram-se 
imagens Landsat-8 em composição colorida R6G5B4, isto é, 
nas bandas do infravermelho médio, infravermelho próximo 
e vermelho. A escolha da composição colorida R6G5B4 de-
veu-se à satisfatória capacidade de distinção dos alvos no ter-
reno. Os anos de interesse correspondem aos anos de 2013, 
2014 e 2015, devido à data de lançamento do Landsat-8, em 
11 de fevereiro de 2013 [12], mais dois anos consecutivos, 
de modo a testar a metodologia. Considera-se que o desma-
tamento ocorre apenas na época seca [7], por isso tomou-se 
como data de referência para a aquisição das imagens, o dia 
1º de agosto [7]. Além disso, a probabilidade de obter ima-
gens livres de nuvens é maior, uma vez que, em Angola, as 
chuvas começam no início do mês de setembro.

5.2. Modelo linear de mistura espectral (MLME)

O MLME foi o primeiro processamento ao qual as ima-
gens originais em composição colorida R6G5B4 foram sub-
metidas. Da aplicação do MLME, obtiveram-se as imagens-
-fração de vegetação, solo e água, que, em geral, são os alvos 
presentes em qualquer cena terrestre [10]. O pixel puro é 
aquele pixel que melhor caracteriza um elemento, quer seja a 
vegetação, solo ou água. O pixel puro foi selecionado a olho.

5.3. Segmentação e testes

Posteriormente ao cálculo do MLME, realizou-se separa-
damente a segmentação das imagens-fração resultantes. Esta 
segmentação foi realizada pelo método de crescimento de re-
giões que requer a definição de dois limiares, isto é, o limiar 
de similaridade e o limiar de área. Estes limiares precisam 
ser selecionados de tal modo que a segmentação resultante 
seja precisa. Assim, realizou-se um teste por tentativa e erro.

5.3.1. Seleção dos Limiares

Após a realização dos testes sobre as imagens-fração dos 
anos de interesse, obtiveram-se os resultados das segmenta-
ções para os respectivos anos, e observou-se quais os limia-
res de similaridade e de área que corresponderam às melho-
res segmentações.

Assim sendo, foram selecionados os limiares de simila-
ridade e de área que melhor segmentaram nos três anos de 
interesse.

5.4. Classificação

Após a realização dos testes e da obtenção da melhor seg-
mentação, esta última e a sua respectiva imagem-fração fo-
ram tomadas como insumo para o processo de classificação. 
Este procedimento foi aplicado para cada ano de interesse. 
O método de classificação utilizado foi a classificação não-
-supervisionada, em que o classificador foi o algoritmo dis-

ponível no SPRING 5.2.7 denominado Isoseg.

5.5. Pós-Classificação

As classificações das imagens dos anos de interesse foram 
convertidas ao formato vetorial e importadas numa platafor-
ma de Sistemas de Informação Geográfica (SIG). Assim, a 
cada objeto foi atribuído uma classe correspondente ao seu 
uso e ocupação do solo, usando como referência a composi-
ção colorida R6G5B4 das respectivas imagens  Landsat-8.

5.6. Validação

A validação consiste na sobreposição do mapa final de 
desmatamento nas imagens em alta resolução do Google 
Earth, seguida de uma análise minuciosa entre objetos do 
mapa e os detalhes das imagens em alta resolução, permitin-
do corroborar ou corrigir as classes atribuídas a cada objeto, 
melhorando significativamente a probabilidade de acerto da 
metodologia proposta.

5.7. Avaliação

A avaliação consiste na análise e estimativa dos resul-
tados obtidos por meio do mapa final de desmatamento, de 
modo a poder indicar as taxas de desmatamento para os anos 
de interesse, assim como a taxa dos demais elementos tam-
bém mapeados.

5.8  Materiais utilizados

Os materiais necessários para a elaboração da presente 
pesquisa foram os seguintes:

Três imagens de satélite Landsat-8 dos anos de 2013, 
2014 e 2015 (sensor OLI), com as órbitas-ponto (path: 181; 
row: 66), adquiridas respectivamente nos dias 06/08/2013, 
09/08/2014 e 12/08/2015; atlas de Angola de 2012 que contém 
o mapa de vegetação de Angola; informação vetorial (shapefi-
le) georrefenciada correspondente ao território angolano, para 
o georreferenciamento do mapa de vegetação de Angola. O 
mapa de vegetação de Angola foi útil para a seleção da área de 
estudo, permitindo a seleção de uma região de floresta tropical.

Os softwares utilizados para o processamento dos dados fo-
ram o SPRING 5.2.7, o ArcGIS 10.2.2 e o Google Earth 7.1 para 
a validação do mapa final por meio de imagens de alta resolução.

6. Resultados e discussões
Para a elaboração da presente metodologia, foi fundamental a 

aquisição de imagens de satélite Landsat-8, conforme a Figura 2.

Fig 2: Imagem original de 2013, em composição colorida R6G5B4.



RMCT VOL.35 Nº2 2018 19REVISTA MILITAR DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

O processamento das imagens Landsat-8, na presente 
pesquisa, consistiu no cálculo do MLME, segmentação e 
classificação de imagens, conforme a metodologia descrita 
na seção 5. Esse trabalho foi realizado sobre três imagens de 
satélite Landsat-8, isto é, nos três anos consecutivos 2013, 
2014 e 2015 numa região de floresta tropical.

Após o cálculo do MLME, obteve-se, para cada imagem 
em composição R6G5B4, três produtos, isto é, a imagem-fra-
ção água, imagem-fração solo e a imagem-fração vegetação, 
conforme a Figura 3.

a) 

b) 

 c) 
Fig 3: Resultado da aplicação do MLME. a) Imagem-fração água.

b) Imagem-fração solo. c) Imagem-fração vegetação.

Posteriormente, foram segmentadas todas as imagens-
-fração e aplicou-se o teste dos limiares de similaridade e de 
área. Na área de estudo, apresentou melhor segmentação a 
imagem-fração solo, com limiar de similaridade 15 e limiar 
de área 15, para os 3 anos de interesse. Na Figura 4 apresen-
ta-se a imagem segmentada do ano de 2013.

Seguidamente à segmentação das imagens, realizou-se o 
processo de classificação. Para o processo de classificação de 
imagem, utilizou-se a imagem-fração solo da área de estudo 
e a correspondente imagem segmentada. Esse procedimento 
foi aplicado para as imagens dos 3 anos consecutivos.

Fig 4: Imagem-fração solo segmentada com os limiares de simila-
ridade 15 e limiar de área 15, correspondente ao ano de 2013.

O método de classificação utilizado foi a classificação 
não-supervisionada, em que o classificador foi o algoritmo 
disponível no SPRING denominado Isoseg. Na etapa da seg-
mentação das imagens-fração, um algoritmo extrai os atri-
butos estatísticos das regiões, isto é, médias e matrizes de 
covariância. Esses dados estatísticos são necessários na fase 
da classificação pelo Isoseg.

Os resultados da classificação foram controlados a partir 
de um limiar de aceitação. Desse modo, na região de floresta 
tropical, a classificação não-supervisionada pelo Isoseg apre-
sentou melhores resultados com o limiar de aceitação no valor 
de 95% para os anos de 2013 e 2014, e 99% para o ano de 2015. 
Na Figura 5 apresenta-se a imagem classificada do ano de 2013. 

Fig 5: Imagem-fração solo classificada com o limiar de aceita-
ção 99%, correspondente ao ano de 2013.

Os resultados das classificações dos 3 anos de interesse reali-
zadas nesta área de estudo apresentaram uma ótima distinção en-
tre a floresta tropical e o desmatamento, porém houve uma ligeira 
confusão na classe de nuvem.

A totalidade de classes identificadas nas diferentes imagens 
da presente pesquisa foi: Floresta, Desmatamento, Nuvem e Não-
-floresta.

A classe de Floresta representa a cobertura vegetal correspon-
dente às florestas tropicais. A classe de Não-Floresta representa as 
regiões não identificadas pela presente metodologia. A classe Nu-
vem corresponde às áreas das imagens cobertas por nuvens e suas 
respectivas sombras. A classe Desmatamento representa aquelas 
regiões que podem ter sido desmatadas por populares para as suas 
atividades vitais, por empresas legais/ilegais para a derrubada de 
árvores, pelo próprio Governo da Angola para a realização da der-
rubadas de obras, ou mesmo por criminosos clandestinos.

Na Figura 6 apresentam-se o mapa de uso e ocupação do solo 
da região de floresta tropical correspondentes ao ano de 2013. 
Um processamento análogo também foi realizado para os anos 
de 2014 e 2015.

Fig 6 - Mapa de uso e ocupação do solo da área de floresta tropical 
referente ao ano de 2013.
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A presença de nuvens ocultou determinadas regiões, 
o que influenciou no valor das taxas de desmatamento e 
remanescentes florestais. Assim, foi necessário estimar o 
desmatamento sob nuvem nos 3 anos de interesse, para 
tal, aplicou-se o mesmo procedimento da metodologia do 
PRODES [7].

Após a aplicação das técnicas de processamento de 
imagens segundo a metodologia proposta e do tratamento 
dos dados na plataforma SIG, obteve-se o mapa final de 
desmatamento da região de floresta tropical dos 3 anos 
de interesse, conforme a Figura 7. Assim, obteve-se para 
o ano de 2013 um desmatamento de 1.159,1 km2, cujos 
polígonos são representados no respectivo mapa em cor 
amarela. No ano de 2014, o incremento de desmatamento 
foi de 171,9 km2, os polígonos são representados em cor 
vermelha. Já no ano de 2015, o incremento de desmata-
mento foi de 80,45 km2, os polígonos são representados 
em cor azul. Na Figura 8 apresenta-se as estimativas de 
desmatamento dos 3 anos consecutivos.

Fig 7: Mapa de desmatamento da região de floresta tropical dos 
anos de 2013, 2014 e 2015 em conjunto.
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Fig 8: Estimativas de desmatamento dos anos 2013, 2014 e 2015.

A seguir, apresentam-se as estimativas dos desmatamen-
tos e dos incrementos sob nuvem.

Dados observados de 2013:

Desmatamento = 1118,9km2 = INC
Floresta = 1011,7km2 = AF
Nuvem = 76,5km2 = NUV

Cálculo do incremento de desmatamento estimado sob 

nuvens de 2013:
inc_nuv2013 = NUV. INC/(AF + INC) 
inc_nuv2013 = 40,2km2

Cálculo do incremento total desmatamento de 2013:

inc_total2013 = INC + inc_nuv
inc_total2013 = 1.159,1 km2

Dados observados de 2014:

Desmatamento = 132,9km2 = INC
Floresta = 813,1km2 = AF
Nuvem = 134,5km2 = NUV

Cálculo do incremento de desmatamento estimado sob 
nuvens de 2014:

inc_nuv2014 = NUV. INC/(AF + INC)
inc_nuv2014 = 18,9km2

Cálculo do incremento total desmatamento de 2014:

inc_total2014= INC + inc_nuv2014 + inc_nuv2013/2
inc_total2014= 171,9km2

Dados observados de 2015:

Desmatamento = 53,9km2 = INC
Floresta = 834,2km2 = AF
Nuvem = 60,4km2 = NUV

Cálculo do incremento de desmatamento estimado sob 
nuvens de 2015:

inc_nuv2015 = NUV. INC/(AF + INC)
inc_nuv2015 = 3,7km2

Cálculo do incremento total desmatamento de 2015:

inc_total2015= INC + inc_nuv2015 + inc_nuv2014/2 + inc_
nuv2013/3

inc_total2015= 80,45km2

Esses cálculos foram realizados conforme a metodologia 
do PRODES [7].

6.1  Validação dos Resultados

O processo de validação foi realizado após a obtenção do 
mapa final da região de floresta tropical dos anos de 2013, 
2014 e 2015 em conjunto. A validação do mapa final con-
sistiu em verificar nas imagens de satélite em alta resolução 
do Google Earth as classes atribuídas às feições vetoriais do 
mapa final por meio de sobreposição. Assim, realizou-se uma 
análise minuciosa de cada objeto mapeado, da sua classe cor-
respondente e o seu uso do solo em alta resolução no Google 
Earth, permitindo corroborar ou modificar a respectiva classe 
do objeto. Assim, foi possível validar o mapa.

Na Figura 9 apresentam-se imagens da validação do mapa 
e da identificação de desmatamento, de regiões florestais e de 
regiões de Não-Floresta. É possível observar os elementos 
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do terreno com bastante clareza. Como se pode ver, as ima-
gens do Google Earth apresentaram muitos detalhes da área 
de estudo, o que contribuiu significativamente na qualidade 
da presente pesquisa.

Apesar do detalhamento apresentado nas imagens de sa-
télite do Google Earth, a recolha de dados in situ é fundamen-
tal para a validação da metodologia. No presente estudo, essa 
vertente não foi explorada por falta de recursos financeiros 
por parte dos autores, no entanto, uma vez que a metodologia 
seja institucionalizada na Angola, será possível aperfeiçoá-
-la e enviar profissionais a campo para a comprovação dos 
resultados no terreno.

a) 

b) 

Fig 9: Validação do mapa de desmatamento por meio de sobrepo-
sição nas imagens de alta resolução do Google Earth. a) Identifi-

cação de desmatamento e de regiões florestais. b) Identificação de 
Não-floresta.

7. Conclusão
A presente pesquisa vem como um incentivo para traba-

lhos da mesma natureza por parte das autoridades competen-
tes, por parte de pesquisadores, da parte privada, por parte 
de universidades e de outras instituições relacionadas, a fim 
de juntarem forças e fazerem frente ao problema do desma-

tamento de modo a conservarem as suas florestas, e conse-
quentemente a fauna e a flora, potencializando os serviços 
ecossistêmicos das florestas e garantindo o bem-estar social.

O mapa final de desmatamento da região de floresta tro-
pical dos 3 anos consecutivos obtido pela metodologia pro-
posta permitiu a obtenção dos polígonos de desmatamentos 
ao longo dos anos, possibilitando um acompanhamento das 
tendências ao longo dos anos, além de se saber em que locais 
os desmatamentos estão ocorrendo com maior ou menor in-
tensidade, permitindo uma atuação mais eficiente por parte 
das autoridades competentes.

A segmentação das imagens-fração solo obteve um re-
sultado interessante ao apresentar os mesmos limiares de si-
milaridade 15 e de área 15, no processamento das imagens 
dos 3 anos consecutivos, o que permite serem novamente 
utilizadas para estudos futuros nessa mesma área de estudo, 
dispensando a necessidade de novos testes de limiares.

Com a metodologia proposta, será possível aos técnicos 
angolanos elaborarem mapas anuais de desmatamento das 
florestas tropicais da Angola, permitindo o monitoramento 
das florestas e a aplicação de políticas públicas mais eficien-
tes, capazes de assegurarem melhor o bem-estar das florestas, 
e consequentemente, da fauna, da flora e da sociedade a nível 
nacional e global.
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RESUMO: O objetivo deste trabalho é avaliar o desempenho dos 
métodos de classificação digital de imagens por regiões, Máquina 
de Vetores Suporte (SVM) e Distância Estocástica Mínima (SMD), 
e compará-los aos métodos de classificação digital de imagens 
por pixel, SVM e Máxima Verossimilhança (MaxVer), aplicados a 
imagens de alta resolução do satélite sensor RapidEye. A avaliação 
será segundo os critérios de matriz de confusão e Coeficiente de 
Concordância Kappa. As imagens utilizadas são do estado de 
Rondônia e apresentam resolução espacial de cinco metros. São 
utilizados também, para fins de aquisição de amostras, alguns 
resultados, da aquisição manual sobre as imagens, cedidos pela 
5ª Divisão de Levantamento (5ª DL). Os testes mostraram que 
as classificações por regiões foram, em média, 13% sup eriores 
à classificação SVM por pixel e 34% superiores à classificação 
MaxVer por pixel na Área 1, 3% e 11 % na Área 2 e 10% e 11% 
na Área 3.

PALAVRAS-CHAVE: classificação, rapideye, kappa.

ABSTRACT: This work aims in the assessment of region based 
image classification methods, Support Vector Machine (SVM) and 
Minimum Stochastic Distance (SMD), and to compare them with 
pixel based image classification methods, SVM and Maximum 
Likelihood, applied to high resolution imagery from RapidEye sat-
ellite. The assessment will be carried out according to the confu-
sion matrix and the Kappa Concordance Coefficient. Images from 
Rondônia State were used. Such images have statial resolution of 
5 meters. In order to get some samples from the land cover classes, 
cartographic features acquired from 5ª DL staff were used. From 
the performed evaluations, one can say that the classifications by 
regions were on average 13% higher than SVM by pixel and 34% 
higher than the MaxVer by pixel in Area 1, 3% and 11% in Area 2 
and 10% and 11% In Area 3.

KEYWORDS: classification, rapideye, kappa.

 
1. 1. Introdução

No universo das engenharias, as técnicas de Sensoria-
mento Remoto (SR) surgiram como um incremento na for-
ma de obter informações dos objetos na superfície terres-
tre. Uma definição pode ser dada por [1]: Sensoriamento 
Remoto é a ciência e a arte de obter informações sobre um 
objeto, área ou fenômeno através da análise de dados ad-
quiridos por um dispositivo que não está em contato com 
o objeto, área ou fenômeno que está sendo investigado.

Uma das maneiras de obter informações acerca dos 
objetos de forma remota é utilizando imagens de alta re-
solução.

As imagens de alta resolução são muito utilizadas para 
determinar o mapeamento do uso da terra. Entretanto, a 
classificação por pixel nestas imagens, em áreas urbanas, 
pode apresentar resultados não satisfatórios, devido à alta 
heterogeneidade e complexidade destas áreas, conforme 
indica [2]. Neste sentido, conhecer métodos de classifica-
ção digital de imagens que possam melhorar seus resulta-
dos é importante, pois, de posse de uma imagem classifi-
cada, a extração automática de feições pode ser realizada, 
utilizando um programa de processamento digital de ima-
gem (PDI) e, assim, economizar tempo e, consequente-
mente,  recursos financeiros durante o processo de pro-
dução cartográfica e, em especial, na Diretoria de Serviço 
Geográfico (DSG). 

Uma maneira de realizar a classificação digital de ima-
gens é utilizando abordagem por regiões, método que está 
sendo utilizado em imagens de alta resolução, em áreas 
urbanas, como uma alternativa ao método de classifica-
ção por pixel, na tentativa de melhorar os resultados [2]. 
Foram utilizados neste artigo os métodos máquina de ve-
tores suporte (support vector machine – SVM) e distância 
estocástica mínima (stochastic minimum distance – SMD). 
Os métodos mencionados foram implementados por [3] 

em que os autores desenvolveram um programa chamado 
Region-Based Classification (RBC), utilizando a lingua-
gem de programação Interactive Data Language (IDL).

A presente trabalho tem como objetivo principal ava-
liar o desempenho dos métodos de classificação digital de 
imagens por regiões, SVM e SMD, e compará-los aos mé-
todos de classificação digital de imagens por pixel, SVM e 
Máxima Verossimilhança (MaxVer), aplicados a imagens 
de alta resolução do satélite sensor RapidEye. Para as ima-
gens em questão, os métodos por regiões devem apresen-
tar melhores resultados, inclusive considerando diferentes 
níveis de segmentações, o que será confirmado ou não se-
gundo os critérios de matriz de confusão (matriz de erro) 
e Coeficiente de Concordância Kappa

2. Fundamentação Teórica
Serão apresentados conceitos básicos pertinentes à pes-

quisa.

2.1 Classificação de Imagens

A classificação de imagens é um ramo da área de reco-
nhecimento de padrões e tem como principal objetivo rotular 
cada pixel da imagem dentro de uma classe de objetos deter-
minada. Essa classificação dos pixels que formam a imagem 
dentro de classes é realizada a partir de regras de decisão que 
modelam as classes temáticas, e pode ser realizada classifi-
cando cada pixel da imagem individualmente ou um conjun-
to de pixels que compartilham de características comuns. As 
maneiras de classificação citadas recebem o nome de classifi-
cação por pixel e classificação por regiões, respectivamente. 
Existe também a classificação contextual que, apesar de não 
utilizar regiões, faz uso das informações da vizinhança de 
cada pixel para sua classificação, mas esta última não será 
objeto de análise neste artigo.
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2.2 Classificação por pixel

Na classificação por pixel ou “pixel a pixel”, o pixel a ser 
classificado é rotulado dentro de alguma das classes defini-
das e nesta classificação é considerada apenas o atributo de 
cada pixel.

2.3 Classificação por regiões

Na classificação por regiões, é necessário que a imagem 
a ser classificada passe por um processo de segmentação. Os 
pixels que compartilham de características comuns são agru-
pados dentro do mesmo segmento (sub-região) da imagem, de 
forma que estas sub-regiões (C1,C2,...,Cr) apresentem as seguin-
tes propriedades:

a)  
b) Ci é um conjunto conectado, i=1,2,...,r
c)  Ci ∩ Cj=∅,∀i, j, i≠j
d)   Q(Ci)=VERDADEIRA para i=1, 2,...,r
e) Q(Ci ∪ Cj ) para quaisquer regiões adjacentes Ci e Cj em 

Q(Ck), que é uma propriedade lógica definida sobre os pontos 
do conjunto Ck e ∅ é o conjunto vazio [4].

De posse da imagem segmentada, as sub-regiões de pi-
xels são rotuladas dentro de alguma das classes modeladas, 
de maneira única; todos os pixels da sub-região recebem o 
rótulo, da classe a que pertencerão, simultaneamente [5].

2.4 Máquina de Vetores Suporte (SVM)

O classificador digital de imagens SVM por pixel está 
sendo estudado há pouco mais de 20 (vinte) anos, tendo um 
de seus primeiros estudos publicados em 1992 [6] e, desde 
então, a comunidade científica está intensificando cada vez 
mais a sua utilização.

A crescente utilização do método SVM é justificado por 
suas características: algoritmo de arquitetura simples, com-
plexidade computacional moderada, boa capacidade de ge-
neralização e robustez perante o fenômeno de Hughes o qual 
equivale à degradação da acurácia, de forma gradual, à me-
dida que se aumenta a dimensionalidade dos dados [7] e [8].

Sabe-se que o processo de classificação por regiões con-
siste em associar cada sub-região (C1, C2 , ... ,Cr) da imagem 
( I ) de espaço de atributos X a uma classe (w1 ,w2 ,...,wk). E 
no método SVM, o princípio básico é a rotulação dos pixels 
pertencentes as sub-regiões (C1, C2 , ... ,Cr), dentro das classes 
a partir de hiperplanos de separação máxima. Este hiperplano 
é determinado na fase de treinamento e representa o lugar geo-
métrico onde a função (1) é nula, sendo q o vetor ortogonal ao 
hiperplano, x é o vetor de atributos tal que x ∈ X e | b | / ||w|| a 
distância entre o hiperplano e o espaço de atributos.

    (1)

Seja e con-
siderando inicialmente o conjunto de classes Ω={w1,w2}, 
os parâmetros  q e b da função (1 são obtidos solucionando 
o problema de otimização listado em (2) por [9], sujeito às 
condições:  e  e 0 ≤ λu≤C, u=1,2,...,m, onde 
λu são multiplicadores de Lagrange, yu é o indicador de classe 
de xu de forma yu é +1 se (xu ,w1) e -1 se(xu ,w2) que é esse 

escalar um parâmetro (penalidade) que atua no processo de 
treinamento do método.

  (2)

A partir da determinação dos parâmetros da função (1), o 
padrão x é associado a  w1 se f(x) ≥ 0  ou então a w2 se f(x) < 0, 
o que caracteriza o SVM como um classificador binário.

Utilizando a estratégia um-contra-todos (estratégia multi-
classes) explicada por [9], é possível utilizar o método SVM 
em problemas com mais de duas classes.

O produto interno , presente no problema (2), e, 
por sua vez, nos cálculos de pode ser substituído por funções 
kernel K:X2→IR . Tais funções são usualmente adotadas para 
realização de classificação entre padrões não linearmente se-
paráveis.

2.5 Distância Estocástica Mínima (SMD)

Para realizar a classificação por regiões utilizando SMD , é 
necessário primeiramente identificar na I, imagem antes da seg-
mentação, as classes presentes (w1,w2 , ...,wk). Para (w1,w2,...,wk) 
são calculados os parâmetros das distribuições de probabilida-
de (N1 , N2 ,...,Nk)  para cada classe (w1,w2 , ...,wk).

Realiza-se a segmentação da imagem a ser classificada, 
gerando as sub-regiões (C1 , C2,...,Cr) e são estimados os parâ-
metros para as distribuições de probabilidade para cada sub-
-região formada na segmentação . Para cada 
sub-região Ci , i=1,2,...,r é calculada a distância estocástica entre 
a sua distribuição de probabilidade  Ni ,i=1,2,..., r  estimada a 
partir dos dados provenientes das amostras das classes e as 
distribuições de probabilidade estimadas a partir dos dados 
das sub-regiões . A classe que tiver a menor 
distância (distância estocástica mínima) com a sub-região Ci ,i 
=1,2,...,r será atribuída à sub-região em questão [10].

2.6 Matriz de Confusão (ou Matriz de Erro)

É uma matriz que apresenta como os pixels da “verdade 
terrestre” (dados de teste) foram classificados. A matriz indi-
ca para cada classe dos dados de teste a quantidade de pixels 
classificados em cada uma das classes presentes na classi-
ficação. A matriz de confusão compara, classe por classe, a 
relação entre os dados de teste e os correspondentes resul-
tados da classificação. O número de linhas e o número de 
colunas dessa matriz devem ser iguais ao número de classes 
da classificação.

As linhas da matriz representam a verdade terrestre e as 
colunas, o resultado da classificação. Para cada classe da 
verdade terrestre será indicado a quantidade de pixels clas-
sificados em cada uma das classes do resultado da classifi-
cação. Resultados da diagonal principal indicam acerto na 
classificação e resultados fora da diagonal principal indicam 
erros de classificação. Os erros de classificação são: erros de 
omissão (EO) – elementos das linhas classificados em clas-
ses diferentes da que pertencem e erros de comissão (EC) – 
elementos das colunas classificados em classes diferentes da 
que pertencem [11].

A Tabela 1 mostra um exemplo simulado de matriz de 
confusão.
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Tab 1: Exemplo de Matriz de Confusão.
Classificação

Classes C1 C2 C3 C4 Total Acurácia
Percentual

Verdade 

C1 15 1 1 0 17 88 % 2 5
C2 0 25 0 1 26 96 % 1 9
C3 2 1 35 0 38 92 % 3 2
C4 3 7 1 45 56 80 % 11 1

Total 20 34 37 46 137 87 % (Global) 17 17

Da Tabela 1 pode-se extrair a acurácia percentual por 
classe que é o número de pixels classificados corretamente 
pelo total de pixels da classe, os erros de omissão e comissão 
e também a acurácia global da classificação que é represen-
tada pelo total de pixels classificados corretamente pelo total 
de pixels classificados. Neste exemplo tem-se:

Acurácia da classe C1: (15/17)*100 = 88 %
Acurácia da classe C2: (25/26)*100 = 96 %
Acurácia da classe C3: (35/38)*100 = 92 %
Acurácia da classe C4: (45/56)*100 = 80 %
Acurácia Global: (120/137)*100 = 87 %

2.7 Coeficiente de Concordância Kappa 

O Coeficiente de Concordância Kappa  é outro 
indicativo da acurácia da classificação e indica a concordância 
entre os dados de teste e o resultado da classificação.

O  é calculado através da fórmula (3) descrita em [11]:

                         (3)

em que e , 
m é o número de classes e  o total de amostras de teste. A Tabela 
2, formulada por [12], indica uma relação da força de concor-
dância entre os dados de teste e o resultado da classificação de 
acordo com o valor do .

Tabela 2: Exatidão da Classificação
Coeficiente de Concordância Kappa Força da Concordância

Pobre

Ruim

Razoável

Boa

Muito Boa

Excelente

Fonte: Adaptado de [12].

3. Metodologia
A metodologia foi dividida em 4 fases. Após a realiza-

ção das classificações, as fases de avaliação. A Fig. 1 ilustra 
a divisão da metodologia e avaliação dos métodos de clas-
sificação.

Fig. 1: Fases da Metodologia e Avaliação

3.1 Seleção das Imagens

Na etapa de seleção das imagens, foram escolhidas ima-
gens que apresentavam dados de aquisição manual, realizada 
pela 5ª DL, de classes de uso e cobertura do solo, formadas 
por primitiva geométrica do tipo área, de classes de feições 
presentes nas seguintes categorias da Especificação Técnica 
para a Estruturação de Dados Geoespaciais Vetoriais (ET-
-EDGV): sistemas de transporte, hidrografia, vegetação, re-
levo e localidades.

3.2 Segmentação das Imagens

Na fase de segmentação, foi utilizado o segmentador por 
crescimento de regiões do programa SPRING 5.1.8. A seg-
mentação por crescimento de regiões tem por princípio agre-
gar regiões adjacentes que satisfaçam a um teste de hipótese 
dentro de um limiar estabelecido (similaridade) e as regiões 
precisam também atender ao critério de quantidade mínima 
de pixels por área. Para a realização dos testes dos classifica-
dores por regiões SVM e SMD, foram realizadas seis segmen-
tações compreendendo seis combinações diferentes de valor 
de similaridade e área mínima.

3.3 Criação das Regiões de Interesse (ROI)

A criação das ROI foi baseada nos dados de aquisição 
manual da 5ª DL. Foram identificadas amostras das classes 
de interesse nas imagens, para que o classificador possa reali-
zar a classificação automática da imagem inteira. Nesta etapa 
foi feito um estudo de separabilidade das classes. A neces-
sidade de realizar este estudo de separabilidade das classes 
se deve ao fato da 5ª DL não ter atributado corretamente à 
vegetação tipo “campo”. Ou seja, observando as imagens, é 
possível identificar visualmente diferenças na classe “cam-
po” da aquisição manual da 5ª DL, porém os “diferentes tipos 
de campo” foram considerados iguais. Então, o estudo de se-
parabilidade é uma tentativa de separar os “diferentes tipos 
de campo” existentes nas imagens.

3.4 Classificação das Imagens

Nesta fase, foram realizadas as classificações utilizan-
do os classificadores por regiões SVM e SMD do programa 
RBC e também dois classificadores por pixel disponíveis no 
programa ENVI 4.8: Máxima Verossimilhança (MaxVer) e 
SVM. A utilização destes dois classificadores por pixel será 
para fins de comparação entre os métodos de classificação 
por regiões e por pixel. Foram escolhidos os dois métodos 
por pixel citados, pois estes são consagrados na literatura. 
Os critérios das classificações serão explicados no capítulo 4 
(Parte Experimental).
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4. Parte Experimental
Para a realização desta etapa, foram escolhidas 3 áreas 

de estudo (recortes de imagens RapidEye) e, para cada área 
de estudo, foram realizadas 6 segmentações diferentes para 
realizar as classificações por regiões. As imagens foram clas-
sificadas de acordo com os dados de aquisição manual reali-
zados pela 5ª DL. Porém, para a classe “campo”, identificou-
-se a necessidade de realizar um estudo de separabilidade, 
pois visualmente era possível identificar diferentes tipos de 
campo.

Para o estudo de separabilidade da classe “campo”, ado-
tou-se como padrão que existiam 3 campos distintos nas ima-
gens nos casos iniciais. Desta forma as imagens eram clas-
sificadas em todos os 4 métodos avaliados e posteriormente 
os dois campos que apresentavam maior proximidade (mais 
parecidos) eram agrupados e as imagens novamente classifi-
cadas com 2 campos. Depois os três campos eram agrupados 
e as imagens reclassificadas.

Desta forma, foram gerados 42 resultados de classifi-
cação (18 por método de classificação por regiões e 3 por 
método por pixel) em cada área de estudo, totalizando 126 
resultados de classificação.

5. Análise de resultados
Foi realizada a análise dos 126 resultados das classificações. 

Porém, para fins deste artigo, as imagens e todas as tabelas com-
parativas entre os métodos serão suprimidas e será mostrado 
apenas um exemplo dos resultados. A Fig. 2 representa a área 
de estudo 1 e a Fig. 3 ilustra as amostras de treinamento e teste.

Fig. 2: Área de Estudo 1 – Recorte de Imagem RapidEye

1
ROI treinamento

2
ROI teste

3Quantidade de pixels: Floresta: 58948 / 
Água 1: 1540 / Água 2: 2667 / ASINUN: 
1370 / Campo 1: 6412 /     Campo 2: 9289 

/ Campo 3: 7616

4Quantidade de pixels: Floresta: 40729 
/ Água 1: 471 / Água 2: 325 / ASINUN: 

1286 / Campo 1: 3135 /     Campo 2: 3544 
/ Campo 3: 4781

Fig. 3: ROI de Treinamento e Teste

A Tabela 3 ilustra a tabela de cores utilizada nas classi-
ficações.

Tabela 3: Legenda de Cores das Classificações

Legenda

Floresta Campo 1
Água 1 Campo 2
Água 2 Campo 3

ASINUN

A Tabela 4 apresenta o resultado das classificações por 
regiões e por pixel.

Tabela 4: Resultados das Classificações
Classificação Conceito (Tabela 2)
SVM por regiões 0,9126 Excelente
SMD por regiões 0,9212 Excelente
SVM por pixel 0,7945 Muito Bom
MaxVer por pixel 0,6833 Muito Bom

A Fig. 4 apresenta dois resultados (imagens) de classifi-
cações (melhor e pior Kappa) presentes na Tabela 4.

SMD por regiões MaxVer por pixel
Fig. 4: Classificações (melhor e pior kappa)

Quanto à segmentação, os resultados mostram que a di-
ferença entre a melhor classificação e a pior classificação fo-
ram: na Área 1 (8% para SVM e 9% para SMD), Área 2 (6% 
para SVM e 10% SMD) e na Área 3 (25% SVM e 35% SMD). 
Não houve uma segmentação que apresentasse melhores re-
sultados em todas as 3 áreas de estudo, porém a segmenta-
ção 15_1000 (similaridade 15 e quantidade mínima de pixels 
por área 1000) apresentou os melhores resultados no método 
SVM por regiões para os casos com 7, 6 e 5 classes na área 
1 e a segmentação 5_200 apresentou os melhores resultados 
no método SMD por regiões para os casos com 7, 6 e 5 clas-
ses na área 1. Conclui-se que os resultados das classificações 
por regiões levando em consideração a segmentação utiliza-
da variou em cada área de estudo, mostrando que a imagem 
influencia o resultado final.

Quanto à separabilidade entre as classes “campo”, cons-
tatou-se que na Área 1 o número de classes mais provável é 
6, ou seja, existem dois campos distintos. Na Área 2 o núme-
ro de classes mais provável é 5, ou seja, existem dois campos 
distintos. Na Área 3 não foi possível indicar o número de 
campos, pois os resultados foram semelhantes em cada caso 
estudado.

Quanto à abordagem da classificação ser baseada em regiões 
ou por pixel os resultados mostram que as classificações por regi-
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ões foram em média 13% superiores à classificação SVM por 
pixel e 34% superiores que a classificação MaxVer por pixel 
na Área 1, 3% e 11 % na Área 2 e 10% e 11% na Área 3, 
indicando que para as imagens analisadas os classificadores 
por regiões foram mais bem-sucedidos, tanto visual quanto 
quantitativamente, que os classificadores por pixel.

6. Conclusão
Os métodos de classificação por regiões foram em média 

9% superiores ao método SVM por pixel e 19% superiores ao 
método MaxVer por pixel. Entre os métodos de classificação 
por regiões, o método SMD apresentou resultado melhor que 
o SVM em 6 dos 9 testes apresentados.
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Dependência direcional do identificador SPIRID NaI (3” x 1,5”)
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RESUMO: Caracterizou-se a resposta direcional do identificador 
SPIRID NaI (3” x 1,5”) – MIRION, utilizando as fontes de césio 
(137Cs) com atividade de 37,4 kBq e de cobalto (60Co) com 
atividade de 41,0 kBq, fabricadas em 17/04/2007. O trabalho foi 
realizado nas distâncias (0,5m, 1,0m, 1,5m e 2,0m) e para os 
ângulos (0°, 45°, 60° e 90°), adotando-se como valor de referência 
a medida encontrada no ângulo 0° da distância em avaliação, 
o mesmo procedimento foi adotado para as demais distâncias 
ensaiadas neste trabalho.

PALAVRAS-CHAVE: Detecção; Dependência direcional; Valor de 
referência.

ABSTRACT: It was characterized the directional response of iden-
tifier SPIRID NaI (3” x 1,5”) – MIRION by using sources of Cesium  
(137Cs) with activity of 37,4 kBq and Cobalt (60Co) with an activity 
of 41,0 kBq, manufactured on 04/17/2007. The work took place in 
distances (0,5m, 1,0m, 1,5m e 2,0m) and for the angles (0°, 45°, 
60° e 90°), and the measure found in angle 0º of said evaluation 
was adopted as reference value; this same procedure was adopted 
for other distances evaluated in this work.

KEYWORDS: Detection; Directional dependence; Reference 
value.

 

1. Introdução
A realização de grandes eventos públicos envolve toda 

uma estrutura prévia de planejamento de segurança radioló-
gica, uma vez que os critérios de segurança e de proteção do 
público baseiam-se em fatores de risco, para os quais indiví-
duos e o meio ambiente podem estar expostos, mormente em 
situações de emergências radiológicas, nucleares ou ameaças 
terroristas. 

Desta forma, deve ser realizada uma monitoração preven-
tiva e extensiva das áreas, visando a quantificação e identi-
ficação do material radioativo não previsto, estando ele na 
forma de fontes, seladas ou não, ou mesmo na forma dis-
persa. Confirmada sua presença, são deflagradas ações pro-
tetoras, com a monitoração e contenção da fonte ou material 
encontrado, seguido por avaliação da dose e taxa de dose no 
ambiente, bem como contaminação no ar e em superfícies. 
Prosseguindo a caracterização dos detectores utilizados em 
atividades de defesa Radiológica e Nuclear iniciada pelo 
trabalho “Dependência direcional do identificador ORTEC – 
modelo Micro Detective tipo N com 15% de eficiência” [2], 
o presente trabalho apresenta os resultados obtidos na carac-
terização direcional do identificador SPIRID NaI (3” x 1,5”).

2. Objetivo
Nas ações do Instituto de Defesa Química, Biológica, 

Radiológica e Nuclear (IDQBRN) no Brasil, são utilizados 
entre outros, os identificadores SPIRID de Iodeto de Sódio 
(NaI) e de Brometo de Lantânio (LaBr). A caracterização da 
resposta direcional destes equipamentos contribuirá para a 
melhor utilização dos mesmos em atividades de campo e/ou 
grandes eventos. Dando continuidade ao trabalho [2] reali-
zou-se a caracterização da dependência direcional e obteve-
-se ainda, algumas características de resposta do identifica-
dor radiológico SPIRID NaI (3” x 1,5”) – MIRION. 

A caracterização da resposta direcional dos identifica-
dores empregados nas ações do IDQBRN contribuirá para a 
melhor execução do proposto pela portaria n° 1787/MD [1]. 
No escopo desta portaria, as atividades referentes ao suporte 
técnico e cientifico, no âmbito do Exército Brasileiro, é res-
ponsabilidade do Instituto Militar de Engenharia (IME) e do 

Centro Tecnológico do Exército (CTEx).

3. Metodologia
O arranjo experimental apresentado na Fig. 1 e a meto-

dologia empregada foram os mesmos aplicados na realização 
do trabalho “Dependência direcional do identificador OR-
TEC – modelo Micro Detective” [2].

Figura 1 – Esquema do aparato Experimental montado com as 
marcações dos ângulos e distâncias. (Fonte: Autores)

Iniciou-se o experimento utilizando-se uma fonte de cé-
sio (137Cs) com atividade inicial de 37,4 kBq, cuja data de 
fabricação é 17/04/2007. Por se tratar de uma instituição de 
ensino, o trabalho foi realizado com fontes de baixa atividade 
e por tanto, devido às condições experimentais, as medidas 
realizadas estavam próximo ao limiar de detecção do equipa-
mento em função da influência da radiação de fundo.

A primeira medida realizada foi o levantamento da radia-
ção de fundo (background- denominada BG) da sala.

A seguir posicionou-se a fonte de césio a 0,5 m no ângulo 
0° Graus (tomado como ponto de referência) e executaram-
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-se as seguintes tarefas:
1. Determinou-se o tempo necessário para o identificador 

detectar a fonte posicionada na localização acima citada, 
vide Tab. 1. (Coluna 3 – Tempo de Identificação);

2. Repetiu-se o procedimento acima, para os ângulos e 
distâncias propostas. O valor obtido para cada ângulo 
e para cada distância estão apontados nessa coluna na 
Tab. 1.

Para determinação da dependência direcional, a fonte de 
137Cs foi reposicionada no ponto de referência. Ajustou-se o 
equipamento no modo espectrometria e as demais caracterís-
ticas operacionais foram mantidas. Na sequência, o identifi-
cador foi interligado no computador do laboratório e com o 
auxílio dos softwares MAESTRO versão 7.0 e Gama Vision 
versão 8.0, utilizados para espectrometria gama, qualificação 
e quantificação de nuclídeos gama emissores. Adotou-se a 
resolução do sistema como, 0,225% considerando a energia 
do pico de 3,0 KeV, sendo a recomendada pelo fabricante, 
realizou-se então, a obtenção dos dados de análise com as 
seguintes características de aquisição:
1. Estabeleceu-se o tempo de medidas como sendo o tempo 

vivo de 300 s;
2. Obteve-se o espectro no tempo estabelecido;
3. Marcou-se o centro do fotopico (denominado centroide) 

e com a resolução estabelecida, demarcou-se uma área de 
contagem integrada que se iniciava cinco canais antes e 
terminava com o mesmo número de canais mantido o foto-
pico no centro e, para fins deste trabalho esta área denomi-
nou-se de Área Útil (Área NET).

Dando continuidade ao trabalho, os demais pontos foram 
obtidos seguindo procedimento abaixo descrito:
1. Mantendo-se as mesmas condições experimentais e opera-

cionais do Micro Detetive utilizadas no ponto de referên-
cia, irradiou-se o equipamento nas diferentes angulações 
(0°, 45°, 60° e 90) e distâncias (0,5 m, 1,0 m, 1,5 m e 2,0 
m) pré-estabelecidas;

2. Nos pontos acima citados e mantendo-se o centroide e a 
Área útil estabelecida no ponto referência, os valores obti-
dos nas diferentes angulações e distâncias estão apresenta-
dos na Tab. 1 (Coluna 4 - Área NET);

3. Na coluna 5 (ver Tab. 1 - Dependência Angular), o valor 
expresso representa a relação entre a medida da área na 
posição relacionada e o valor obtido da Área Útil do ponto 
de referência.

Para continuação da caracterização do equipamento, dan-
do sequência ao trabalho, determinou-se, então, o tempo de 
resposta e a dependência angular e direcional, para uma fon-
te de cobalto (60Co) com atividade inicial de 41,0 kBq, cuja 
data de fabricação é 17/04/2007, possui duas energias gama 
características 1173.228 keV e 1332.492 keV

Para a realização desta etapa do trabalho, seguindo a mes-
ma metodologia adotada para a fonte 137Cs, adotou-se como 
referência a medida de BG realizada na etapa anterior.

Os resultados obtidos são apresentados na Tab. 2, para a 
primeira energia os resultados são apresentados nas colunas 
4 (Área NET) e 6 (Dependência Angular), para a segunda 
energia os resultados são apresentados nas colunas 5 (Área 
NET) e 7 (Dependência Angular).

4. Resultados
Seguindo a metodologia, nas Tab. 1 e 2, estão apresen-

tados os resultados obtidos com as fontes de 137Cs e 60Co, 
respectivamente. 

Tab 1 - Resultados da dependência direcional para a fonte de 
Césio (137Cs) obtidas com o SPIRID NaI (3” x 1,5”).

Fonte de Césio (137Cs)

Âng Dist (m) Tempo 
de Ident (s)

Área NET  
(661.657 keV)

Dep
Angular

90º
0,5 3 1144 ± 99 1,002

1 983 245 ± 54 3,967

60º
0,5 6 1209 ± 86 1,054

1 872 189 ± 55 0,194

45º
0,5 4 1164 ± 101 1,014

1 843 159 ± 53 0,163

0°
0,5 4 1147 ± 98 1

1 765 972 ± 96 1

45º
0,5 3 1120 ± 108 0,976

1 951 261 ± 53 0,268

60º
0,5 4 1240 ± 104 1,081

1 829 169 ± 52 0,173

90º
0,5 10 1108 ± 108 0,965

1 976 181 ± 56 0,186

Tab 2 – Resultados da dependência direcional para a fonte de 
cobalto (60Co) obtidas com o SPIRID NaI (3” x 1,5”). 

Fonte de Cobalto (60Co)

Âng Dist (m)Tempo de Ident (s) Área NET 
(1ª E)

Área NET 
(2ª E)

Dep Angular 
(1ª E)

Dep 
Angular 

(2ª E)

90º
0,5 46 459 ± 82 331 ± 67 2,252 1,77

1 Não identificou - - - -

60º
0,5 51 489 ± 73 258 ± 43 2,114 2,271

1 Não identificou - - - -

45º
0,5 84 826 ± 158 392 ± 73 1,251 1,494

1 Não identificou - - - -

0°
0,5 380 1034 ± 178 568 ± 66 1 1

1 Não identificou - - - -

45º
0,5 131 924 ± 163 284 ± 70 1,119 2,063

1 Não identificou - - - -

60º
0,5 173 506 ± 87 281 ± 72 2,043 2,085

1 Não identificou - - - -

90º
0,5 398 396 ± 107 294 ± 67 2,611 1,993

1 Não identificou - - - -

Segundo o manual do fabricante a resolução do equipa-
mento é de 7,5% para a de energia de 0,662 MeV. O tempo 
de amostragem adotado foi de 300 s, para todas as distâncias 
e ângulos de irradiação avaliados neste trabalho. Da análise 
dos resultados apresentados nas Tab. 1 e 2, construiu-se os 
gráficos polares mostrando a variação da eficiência relativa 
do SPIRID NaI (3” x 1,5”) para as diferentes angulações 
e distâncias fonte-identificador. Na Fig. 2, é apresentado a 
dependência direcional obtida com a com fonte de 137Cs. 
Nas Fig. 3 e 4 são apresentados a dependência direcional 
obtida com a fonte de 60Co para as energias 1173.228 keV 
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e 1332.492 keV, respectivamente. Informo ainda que a cur-
va de dependência direcional para a fonte de 60Co a 1m de 
distância da fonte, não foi plotada no gráfico, em razão da 
não identificação da mesma pelo equipamento no tempo de 
contagem pré-estabelecido.

Fig 2 – Dependência Direcional utilizando a fonte de 137Cs obtidas com o SPIRID NaI 
(3” x 1,5”), no setup ilustrado na Fig. 1.

Fig 3 – Dependência Direcional utilizando a fonte de 60Co (maior energia) obtidas 
com o Detector SPIRID NaI (3” x 1,5”), no setup ilustrado na Fig. 1.

Fig 4 – Dependência Direcional utilizando a fonte de 60Co (menor energia) obtidas 
com o SPIRID NaI (3” x 1,5”), no setup ilustrado na Fig. 1.

5. Conclusão
De acordo com os resultados das Fig.  2, 3 e 4, conclui-se que:

1. O conhecimento da dependência angular deve ser repas-
sado para a equipe de resposta do sistema de defesa do 
Brasil, no treinamento, de forma a aperfeiçoar o uso dos 
equipamentos empregados nessa tarefa;

2. Observou-se que o identificador SPIRID NaI (3” x 1,5”) 
possui um cristal de grande dimensão, possibilitando boa 
eficiência de detecção para avaliações qualitativas. Não é 
indicado o uso do mesmo em análises quantitativas, devido 
a baixa resolução do equipamento;

3. Não estão disponíveis no manual do fabricante a eficiência 
de detecção nem o layout de construção do equipamento;

4. Por tratar-se de um laboratório de ensino, em função 

da segurança radiológica, não era possível trabalhar-
-se com taxa de dose acima 5 µSv/h à 1 m, trabalhou-
-se, então, com taxa de dose da ordem de 0,5 µSv/h 
à 1 m. Em decorrência disso e devido às distâncias 
fonte-identificador usadas e dos ângulos de incidên-
cia avaliados, as medidas foram realizadas próximo 
ao limiar de detecção do equipamento;

5. Ao realizarmos o estudo proposto, com as condições limi-
tantes acima apresentadas, evidenciou-se a importância e a 
influência da radiação de fundo nos resultados aqui apre-
sentados. Em situações de campo essa ocorrência pode-
ria ser tratada como sendo do falso positivo. Lembrando 
o contexto que as atividades referentes ao assessoramento 
técnico cientifico, no âmbito do Exército Brasileiro, são 
responsabilidade do Instituto Militar de Engenharia (IME) 
e do Centro Tecnológico do Exército (CTEx), essa carac-
terística de resposta será repassada para as equipes de atu-
ação em campo;

6. Quanto a dependência energética realizamos medidas com 
as fontes de 137Cs e 60Co, as disponíveis no laboratório de 
ensino, não podemos então, realizar as medidas de caracte-
rização de dependência energética do equipamento;

7. Para fins deste trabalho e para melhor conhecimento da 
resposta do equipamento, fez-se a seguinte análise: inicial-
mente, tanto para a fonte de 137Cs quanto para a fonte de 
60Co, adotou-se como valor de referência as contagens ob-
tidas na distância de 0,5 m no ângulo de incidência 0°. Em 
seguida, considerando a atenuação seguindo a relação do 
inverso do quadrado da distância, esse valor foi corrigido 
matematicamente para a distância de 1,0 m, o resultado 
desta correção foi denominado valor esperado. Em seguida 
fez-se a razão entre a contagem obtida experimentalmente 
a 1,0 m de distância no ângulo de incidência 0° pelo valor 
esperado, o resultado dessa razão denominou eficiência re-
lativa. Encontraram-se então os seguintes resultados: para 
a fonte de 137Cs a eficiência relativa foi de 3,83%; para a 
fonte de 60Co não foi possível obter a eficiência relativa 
devido a não identificação do radinuclideo. Evidenciando 
assim, mais uma vez, a influência da radiação de fundo nos 
resultados apresentados;

8. Na Tab. 3 são apresentados os valores de eficiência de 
detecção obtidos a 0,5m e a 1,0m de distância da fonte 
para as energias gama emitidas pelas fontes de 137Cs e 60Co;

9. Para melhor caracterização da resposta deste equipamento, 
medidas complementares serão realizadas no Laboratório 
de Espectrometria no CTEx, para tal serão utilizadas fon-
tes com taxa de dose de 1mSv/h. Devido a exiguidade de 
tempo, as medidas não foram finalizadas a tempo de serem 
apresentadas neste trabalho.

Tab 3 – Eficiência detecção a 0,5m e a 1,0m de distância da fonte.

Fonte Eficiência de Detecção 
a 0,5m

Eficiência de Detecção a 
1,0m

137Cs 
(661.657 keV) 3,83% 3,24%

60Co 
(1173.228 keV) 8,91% -

60Co 
(1332.492 keV) 4,89% -
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RESUMO: Os sistemas de reconhecimento de faces permitem 
diversas aplicações, tais como controle de acesso, identificação 
biométrica e vigilância. É apresentado um estudo sobre a 
resiliência dos detectores e reconhecedores faciais perante 
faces distorcidas por artefatos de compressão. São utilizados 
os seguintes padrões de compressão JPEG, JPEG2000, H.264/
AVC e HEVC. Para reconhecimento de faces, são estudados dois 
algoritmos: o LBP o PCA. Este trabalho propõe uma combinação 
das versões do detector Viola-Jones, Face e UpperBody, visando 
mitigar a ocorrência de falsos-positivos. Uma outra contribuição 
deste trabalho é o uso de sequências de imagens/vídeos, originais 
e codificadas, além do uso dos tradicionais bancos de faces para 
a detecção e reconhecimento facial. Os resultados mostram que 
a taxa de desempenho do LBP em relação ao PCA foi bem maior, 
uma vez que o LBP é mais robusto às alterações impostas pelos 
artefatos de codificação, uma vez que efetua a análise de texturas 
das imagens.
PALAVRAS-CHAVE: Codificação, reconhecimento de faces, 
detecção de faces, artefatos de codificação.

ABSTRACT: Face recognition systems allow several applications, 
such as access control, biometric identification and surveillance. A 
study is presented on the resilience of facial detectors and facial 
regognition methods to faces distorted by compression artifacts. 
The JPEG, JPEG2000, H.264 / AVC and HEVC compression stan-
dards are used. For face recognition, two algorithms are studied: 
LBP and PCA. This work proposes a combination of two versions 
of the Viola-Jones detector to mitigate the occurrence of false posi-
tives. Another contribution of this work is the use of original and 
coded sequences of images / videos, as well as the use of tradi-
tional face datasets for face detection and recognition. The results 
show that the LBP method outperforms the PCA method, as the 
LBP is more robust to the changes imposed by the coding artifacts 
since it analyzes the textures of the images.

KEYWORDS: Codification, face recognition, face detection, 
coding artifacts.

 

1. Introdução
A área de análise de faces pode ser dividida em diversas 

subáreas, como detecção/localização de face, reconhecimen-
to de face, reconhecimento de expressões faciais e análise 
de poses [1]. A detecção de faces é frequentemente utilizada 
como uma etapa inicial para o reconhecimento facial. O re-
conhecimento de faces consiste em identificar um indivíduo 
por intermédio da análise de sua face, comparando-a com 
outras faces armazenadas em um banco de dados.

São inúmeras as aplicações para o reconhecimento fa-
cial, como identificar criminosos, terroristas em aeroportos 
e grandes centros urbanos ou um visitante não autorizado a 
entrar em um determinado local para alertar as autoridades 
competentes. Devido a isso, vem crescendo a relevância dada 
à pesquisa de sistemas inteligentes de identificação e reco-
nhecimento de faces capazes de identificar indivíduos nas 
mais diversas situações, de forma que auxiliem com eficiên-
cia e agilidade o trabalho realizado pelas equipes e atuando 
principalmente em sistemas de segurança.

O armazenamento de vários ângulos de rostos em um banco 
de dados para realizar o reconhecimento facial demanda um ele-
vado gasto de área de armazenamento. Para reduzir o volume de 
dados, além de reduzir a quantidade de dados a serem transmiti-
dos e/ou armazenados [2], muitas bases de dados armazenam as 
imagens das faces em formato comprimido. A compressão, que 
pode ser com ou sem perdas, pode imputar artefatos, no caso 
de compressão com perdas. Tais artefatos podem modificar al-
gumas características das faces, dificultando o desempenho das 
técnicas de detecção e reconhecimento facial.

O principal objetivo e contribuição deste trabalho é es-
tudar a resiliência dos detectores e reconhecedores faciais, 
perante imagens/vídeos comprimidos com os padrões de co-
dificação JPEG [3], JPEG 2000 [4], H.264/MPEG-4 AVC [5] 
e HEVC [4]. O

algoritmo Viola-Jones [7] foi a técnica de detecção facial 
selecionada, enquanto as técnicas Local Binay Pattern (LBP) 
[8] e Principal Components Analysis (PCA) (referencia). O 
diagrama em blocos da Figura 1 ilustra todo o processo.

Uma das finalidades deste artigo é propor parâmetros de 
codificação, para codificadores com perdas, que não prejudi-
quem o desempenho de técnicas de detecção e reconhecimen-
to facial. Uma outra contribuição é a proposta da combinação 
de duas versões do método de detecção facial selecionado 
para mitigar a ocorrência de falsos-positivos.

Fig 1: Diagrama em blocos do sistema de reconhecimento facial.

Dessa forma, são objetivos específicos da pesquisa:
Investigar o desempenho de técnicas de detecção facial com 

imagens/vídeos não comprimidos;
Investigar o desempenho e a robustez de técnicas de detecção 

facial com imagens/vídeos comprimidos com diferentes padrões 
de codificação e diferentes taxas de compressão;

Investigar o desempenho de técnicas de reconhecimento fa-
cial com imagens/vídeos não comprimidos;

Investigar o desempenho e a robustez de técnicas de reconhe-
cimento facial com imagens/vídeos comprimidos com diferentes 
padrões de codificação e diferentes taxas de compressão;
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Investigar o desempenho da combinação de dois métodos 
de detecção facial para mitigar a ocorrência de falsos-positivos.

Este trabalho está dividido em cinco seções além desta in-
trodução, da seguinte maneira: a seção 2 apresenta os padrões 
de codificação de imagem/vídeo utilizados nesta dissertação, 
analisando o desempenho de cada padrão. Os fundamentos 
da detecção facial e técnicas selecionadas são apresentadas  
na seção 3. A seção 4 introduz o desafio do reconhecimento 
facial e as soluções empregadas. Na seção 5 são apresentadas 
as metodologias experimentais e os resultados obtidos. Já na 
seção 6 são apresentadas as conclusões.

2. Codificação de imagens/vídeo
As técnicas de compressão podem ser classificadas  como: 

sem perdas e com perdas. No primeiro caso, apesar de proporcio-
nar uma taxa de compressão bem mais modesta do que as taxas 
das técnicas de compressão com perdas, a imagem reconstruída é 
idêntica à imagem original. No segundo caso, a imagem recons-
truída é similar à imagem original, mas não idêntica, como no 
caso anterior.

Quando o objetivo da compressão é visualizar as imagens/
vídeo, como é o caso de entretenimento, eventuais artefatos po-
dem não comprometer a finalidade da aplicação. No entanto, os 
artefatos de codificação podem alterar o desempenho dos algorit-
mos de detecção e reconhecimento de faces. Os ganhos em taxa e 
distorção é que vão determinar o desempenho de um determinado 
sistema de compressão. Taxas de compressão muito elevadas ten-
dem a gerar imagens com baixa qualidade (alta distorção).

A exploração das redundâncias espaciais com finalidade 
de redução do número de bits para representá-la é denomi-
nada de compressão intra-quadro. Desta forma, a informa-
ção que antes estava espalhada por todos os elementos da 
imagem fica concentrada em poucos elementos. O segundo 
passo é quantizar os novos elementos de forma a reduzir o 
número de bits  necessário para representar a imagem agora 
codificada. O estágio seguinte, denominada de codificação 
por entropia, codifica os elementos quantizados para explorar 
ainda mais as redundâncias introduzidas pela quantização.

O uso de blocos para o processo de compressão tem a 
vantagem de reduzir o ônus computacional. Este tipo de téc-
nica é chamada de codificação baseada em blocos, que vai 
explorar a similaridade dentro de um bloco. Ou seja, a ima-
gem é dividida em blocos, em que os blocos é que vão ser 
transformados, quantizados e codificados separadamente.

Muitos padrões de codificação são somente para imagens 
estáticas, tais como o JPEG e o JPEG-2000. Entretanto, ape-
nas as redundâncias espaciais foram exploradas para os víde-
os codificados com estes padrões. Ou seja, os quadros foram 
codificados independentemente, sem explorar as redundân-
cias temporais exibidos na taxa de quadros pré-definida.

Um vídeo é uma sequência de imagens estáticas denomi-
nadas quadros, que representam cenas em movimento. Além 
das redundâncias dentro de cada quadro (intra-quadro), exis-
tem as similaridades entre quadros vizinhos (inter-quadros). 
Desta forma, os codificadores de vídeo empregam técnicas 
de predição de movimento para localizar em um quadro 
padrões similares existentes no quadro de referência. A ex-
ploração das similaridades temporais não é realizada pixel a 
pixel e sim bloco a bloco [9].

Os padrões de compressão utilizados neste artigo são o 
JPEG, o JPEG-2000, o H.264/MPEG-4 AVC e o HEVC. Este 
último é o atual estado-da-arte.

As imagens e sequências de imagens (vídeos) utilizadas 
apresentam diferentes faces, em diferentes poses (frontal, 
perfil), com diferentes expressões e capturadas em diferentes 
condições de iluminação. Tal variedade visa desafiar os mé-
todos de detecção e reconhecimento facial.

3. Detecção Facial
O detector facial tem a finalidade de informar se uma 

imagem de tamanho arbitrário contém faces humanas, e em 
caso afirmativo, onde estas estão localizadas no interior da 
imagem. As técnicas de detecção de faces podem apresentar 
diferentes abordagens, conforme mencionado por [1]:

Poses: As faces podem variar conforme o perfil da pessoa 
diante da câmera;

Expressão Facial: Apresenta influência diretamente nos 
modos de como o algoritmo pode determinar a classificação;

Presença de Elementos externos: Uma pessoa pode apre-
sentar barba, bigode, cabelos grandes, cabelos curtos, óculos, 
chapéu, boné, variações na tonalidade da pele, tamanho dife-
rente de face em imagens distintas, variações de luminosida-
de do ambiente, etc.

3.1 Algoritmo de detecção de faces Viola-Jones

O trabalho de Viola-Jones [7] estabeleceu o uso de filtros 
de Haar para representar a imagem em um espaço de caracte-
rísticas de Haar (Haar features), usando o conceito de “imagem 
integral”. Esta representação da imagem integral permite que as 
características usadas pelo detector sejam processadas através 
de uma única passagem pela imagem.  Uma segunda contribui-
ção foi o uso de um classificador simples e eficiente baseado em 
Boosting, o   AdaBoost   [7],   que   seleciona   um   pequeno   
conjunto   de características visuais relevantes a partir de um 
conjunto muito maior de características. A velocidade de pro-
cessamento é garantida pela terceira contribuição do trabalho de 
Viola-Jones, que combina classificadores em cascata com foco 
nas regiões de interesse

O algoritmo é dividido em três partes:
a) A criação de uma representação integral da imagem;
b) Montagem de um classificador de aprendizado Boosting cha-

mado de AdaBoost, capaz de selecionar as características re-
levantes;

c) Criação de uma estrutura em árvore, chamada cascata de clas-
sificadores.
O método funciona através da quantificação de detalhes da 

imagem por features, que são exibidos na Figura 2, varrem a 
imagem em busca de detalhes. A varredura se sobrepõe às fea-
tures em posições arbitrárias da imagem e o valor da feature é 
calculado em múltiplas posições, conforme mostra a Figura 3.

Fig 2: Features retangulares, extraído de [7].

Fig 3: Varredura da imagem através das features retangulares, 
extraído de [7].
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Conforme a Figura 3, o método de varredura, em que as 
features são dadas pelo somatório dos pixels que se situam 
dentro dos retângulos brancos, e são subtraídos da soma dos 
pixels em retângulos pretos [7]. Então, esse resultado irá re-
presentar o valor encontrado pelas features para determinada 
região. Outros métodos, baseados do trabalho de Viola-Jo-
nas, adicionaram outros conjuntos de features com a finali-
dade de produzir métodos mais robustos à variação de poses.

O método upper-body de detecção facial proposto por 
[10] consiste basicamente em acrescentar novas característi-
cas utilizadas no detector, no qual as diferenças estão ponde-
radas de acordo com as representações das imagens integrais 
sobre as subregiões retangulares. A Figura 4 apresenta um 
conjunto de vários tipos de features disponíveis, que são os 
features originais propostos por Viola-Jones rotacionados 
para atender a região do dorso (UpperBody).

Fig 4: Features usados pelo UpperBody, extraído de [10].

A Figura 5 exibe um exemplo de como o método Upper-
-Body elimina (Figura 5 (b)) um falso positivo (Figura 5(a)) 
obtido pelo método Viola-Jones, que detectou como face a 
região da boca até parte da gravata do apresentador.

Fig 5: Exemplos de classificação do detecto facial em relação  ao 
contexto local (a) e centrada na face (b), respectivamente no qua-

dro 18 do vídeo News.

4. Reconhecimento de faces
O reconhecimento facial é uma técnica que visa identificar 

padrões em características faciais, tais como, distância entre os 
olhos e o formato dos olhos, do nariz e da boca, por exemplo. 
Nesta etapa é necessário estabelecer um conjunto de imagens de 
treinamento e um outro conjunto de imagens para teste. O pri-
meiro conjunto, como o nome já implica, serve para treinar o 
algoritmo de acordo com o que estamos procurando relacionar. 
Enquanto que o segundo conjunto serve para verificar se os rela-
cionamentos são válidos.

Os trabalhos [11], [12] e [13] apresentam uma revisão dos 
diferentes métodos de reconhecimento facial, onde o leitor pode 
encontrar comparações entre os diferentes métodos. O método 
LBP foi escolhido por apresentar altas taxas de reconhecimento, 

bem como ter baixo ônus computacional.

4.1 Análise de componentes principais - PCA

Consiste em uma técnica utilizando ferramentas matemáticas 
para a redução da dimensionalidade das características faciais, 
cujo objetivo  é  extrair  componentes  principais  do  espaço   de   
busca. A ideia é determinar se uma imagem teste pertence a uma 
determinada classe. Isto pode ser feito calculando-se a distância 
entre a imagem teste e os conjuntos de imagens de treino.

A Análise das Componentes Principais (Principal Compo-
nent Analysis - PCA) mapeia os tons de cinza das imagens em 
um novo conjunto de variáveis aleatórias. Esta transformação 
linear visa descorrelatar as variáveis, reduzindo a sua dimensio-
nalidade. A ideia de compressão ou de redução de dimensionali-
dade,  utilizando o PCA tem como base a ideia de que projeções 
lineares são capazes de capturar o essencial da informação en-
volvida.

4.2 Padrão binário local - LBP

De acordo com o trabalho produzido pelo [14], este é um 
método não-paramétrico que trata as estruturas locais das ima-
gens de forma eficiente, comparando cada pixel com seus  pixels 
vizinhos. Uma das grandes virtudes deste método está na sua re-
sistência a variações de intensidades de iluminação, escala, pose, 
ruídos e em sua simplicidade computacional [15].

O LBP do inglês (Local Binary Pattern, em português Pa-
drão Binário Local [13] é um método não-paramétrico que trata 
as estruturas locais das imagens de forma eficiente, comparando 
cada pixel com seus pixels vizinhos. Uma das grandes virtudes 
deste método está na sua resistência à variações de iluminação, 
escala, pose, ruído e em sua simplicidade computacional [15]. 
Este método extrai um padrão local relativo ao pixel central e 
utiliza comparação utilizando histogramas dessas regiões locais. 
Ele foi proposto inicialmente para análise de textura em imagens 
em escala de cinza. No entanto, também tem sido muito empre-
gado para o reconhecimento facial em imagens [16].

As faces podem ser vistas como uma composição de peque-
nos padrões, que se encaixam no contexto do LBP. A codificação 
da textura é feita em torno de um pixel é calculada por meio de 
um valor binário, “0” ou “1”, que é atribuído a um raio ao redor 
do pixel central, conforme a Figura 6. Este método extrai um 
padrão local relativo ao pixel central e utiliza comparação utili-
zando histogramas dessas regiões locais.

A  codificação  da   textura   é   feita   em   torno   de   um   
pixel é calculada por meio de um valor binário, “0” ou “1”, que é 
atribuído a um raio, que é atribuído a um raio R ao redor do pixel 
central, conforme Figura 6.

Fig 6: Operações referentes ao LBP, adaptado de [16].
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Se o valor do pixel do vizinho for menor que o valor do 
pixel central, é atribuído o valor 1 àquela posição do pixel, 
caso contrário, será atribuído zero. A disposição dos zeros 
e uns garante nesse método a contagem de transições entre 
eles, fazendo dessa transição um padrão que é adotado pelo 
classificador. A disposição dos zeros e uns garante nesse 
método a contagem de transições entre eles, fazendo dessa 
transição um padrão que é adotado pelo classificador. Assim, 
detalhes praticamente imperceptíveis podem ser detectados, 
mas os detalhes que variam de acordo com a escala da ima-
gem já seriam mais complicados de serem detectados, uma 
vez que a vizinhança apresenta raio fixo. No entanto, uma 
forma de contornar este problema seria implementando uma 
vizinhança de raio variável.

Nota-se que pela Figura 6 a matriz apresenta raio R igual 
a 1 e 8 pixels vizinhos. Com R=2, teríamos 16 pixels vizi-
nhos, e assim por diante. Em [10] a tonalidade dos pixels 
vizinhos, em torno do pixel central, estabelecem uma relação 
entre si, no qual os valores nos tons de cinza a serem utili-
zados correspondem aos pixels delimitados por um círculo 
de raio R com uma quantidade de vizinhos P. Desta forma, 
a imagem gerada é dividida em pequenas regiões, conforme 
ilustrado no canto inferior esquerdo da Figura 6.

Uma importante modificação no cálculo do LBP para re-
presentação de face é a ideia de particionar a imagem de face 
em pequenos blocos (que podem ser sobrepostos ou não) e 
calcular o histograma LBP para cada bloco individualmente. 
Os blocos depois são concatenados em um único bloco, desta 
forma retendo a informação espacial. Portanto, a imagem de 
face é descrita em três diferentes níveis, conforme a Figura 7 
nível de pixel: com o cálculo de cada operador LBP individu-
almente; nível regional: com o cálculo do histograma de cada 
bloco; e um nível global: com a concatenação de todos os 
histogramas de cada bloco; e uma nível global, com a conca-
tenação de todos os histogramas de bloco. A Figura 7 mostra 
os três níveis de  descrição que são abordados pelo LBP.

Fig 7: Descrição da face nos três diferentes níveis: nível de pixel 
(código LBP), nível regional (histograma local) e nível global 

(histograma concatenado), extraído de [17].
Conforme [18], para calcular a distância entre regiões 

correspondentes de duas imagens de faces, utilizam-se basi-
camente métricas que permitam explorar a relevância de al-
gumas características faciais sobre outras. No processo de re-
conhecimento, é possível definir pesos específicos para cada 
região através dos histogramas que foram gerados à partir 
da Figura 7, como por exemplo, no trabalho feito por [16], 
foi adotado para fins de cálculos a distância Qui-Quadrado, 
conforme equação 1.

              (1)
Onde x e y são as matrizes de histogramas a serem com-

paradas, i é um bin do histograma correspondente a j-ésima 
região (bloco da face, vide Figura 7) e wj é o peso pré-defi-

nido para a região j. Contudo, este método não requer treina-
mento a cada adição de amostra na base de busca. Conforme 
[15], a utilização de múltiplas amostras por pessoa aumenta a 
probabilidade de reconhecimento. Este método LBP é conhe-
cido como LBP de padrões uniformes, que está relacionado 
à quantidade de transições (de 0 e para 1, ou de 1 para 0) que 
ocorre em cada padrão de textura. Neste trabalho, u define a 
quantidade de transições, tendo sido definido como unifor-
mes, todos os padrões de textura com u ≤ 2.

O LBP uniforme invariante a rotação é igualmente inva-
riante contra transformações monotônicas da escala de cinza, 
sendo uma boa representação nos níveis de tons de cinza, 
portanto, da textura, na vizinhança de cada pixel [8].

A importância da diversidade na base de dados termos 
de etnia, idade e sexo, apresentando cenários do mundo real 
com diferentes ambientes, condições de iluminação e com-
portamentos humanos, garante uma análise do desempenho 
dos sistemas de detecção e reconhecimento de facial mais 
próxima do “mundo real”. Para a avaliação do método pro-
posto, foram utilizados os vídeos extraídos da base de dados 
[19], tais como: Akiyo, Bowing, News, Crew, Deadline, Sign 
Irene, Silent e Foreman.

A Tabela 1 apresenta as médias das taxas de reconheci-
mento facial para os vídeos e imagens treinados com as suas 
respectivas versões originais. Onde, u2-R8 significa LBP 
uniforme (u2) com raio (R) igual a 1 e vizinhança (P) igual 
a 8. De maneira análoga, riu2-R8 significa LBP uniforme 
com R=1 e P=8 sendo invariante à rotação. As siglas u2-R16 
e riu2-R16 apresentam R=2, P=16 na versão uniforme e na 
versão uniforme e invariante à rotação, respectivamente. Na 
Tabela 1, tanto o desempenho do detector, como o do reco-
nhecedor facial não estão sendo testados usando as versões 
codificadas, que podem apresentar artefatos de compressão. 
Claramente, o desempenho das diferentes versões do LBP 
(u2R8, u2R16, riu2R8 e riu2R16) são superiores ao método 
PCA.   Os   métodos   LBP   u2R8    e    u2R16    são    dados    
pela representação uniforme do LBP com raio de 8 e 16 pi-
xels, respectivamente. Já os métodos LBP riu2R8 e riu2R16 
são as representações uniforme e invariante a rotação do LBP 
com raio de 8 e 16 pixels, respectivamente.

Tab 1: Taxa de reconhecimento facial.

5. Resultados Obtidos e Análise das Modi-
ficações Propostas

Com o objetivo de mitigar a ocorrência de falsos-positi-
vos, este trabalho propõe um detector facial híbrido que com-
bina as versões Face e UpperBody do detector Viola-Jones. 
A Figura 8 apresenta o diagrama esquemático do método de 
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detecção de faces proposto. As transições 8(a), 8(c) e 8(d) 
mostram regiões da imagem/vídeo que foram classificadas 
como face pelo Viola-Jones. Pode-se perceber que a região 
gerada pelos classificadores do Viola-Jones Face 8(c) se re-
fere à falso-positivo. Já as regiões 8(d) e 8(a) foram classifi-
cadas corretamente utilizando Viola-Jones Face e Viola- Jo-
nes UpperBody, respectivamente. A tarefa desenvolvida visa 
aplicar os métodos UpperBody e Face do Viola-Jones para a 
redução de falsos-positivos no processo de detecção facial. 
A transição 8(a) indica a classificação UpperBody, em segui-
da essas regiões são introduzidas à classificadores Face do 
método Viola- Jones dado pela transição 8(b). Essa proposta 
de redutor de falsos-positivos apesar de simples, reforça os 
classificadores, ao informar regiões que realmente, a proba-
bilidade de ter encontrado face seja muito grande.

Fig 8: Diagrama esquemático da redução de regiões de busca pelo 
reconhecimento de padrões no processo de detecção de faces.

A Tabela 2 mostra a taxa de detecção de faces usando os 
métodos ViolaJones Face e Face+UpperBody unificados, ape-
nas para vídeos originais, conforme o diagrama esquemático da 
Figura 8.

Tabela 2: Taxa de detecção de faces no método Viola-Jones.

Fig 9: Comparativo no quadro 117 no vídeo Crew.

No vídeo Crew, mostrado na Figura 9, utilizando o 
Viola-Jones Face, foram detectadas 764 faces correta-
mente, e o número de falsos positivos foi de 136, já uti-
lizando o Viola-Jones Face+UpperBody foram detectadas 
841 faces corretamente e foram detectados 75 falsos posi-
tivos. Todos estes valores foram conferidos manualmen-
te, visando garantir a veracidade das informações forne-
cidas. Analogamente, as ocorrências de falsos positivos 
foram eliminados nos quadros do vídeo Akiyo, Bowing e 
Sign Irene e Silent

5.1 Resultados do detector facial híbrido com ima-
gens/vídeos codificados

Nesta seção são apresentados e discutidos os resulta-
dos obtidos pelo processo de detecção facial, empregando 
a proposta da combinação das versões Face e UpperBody, 
seguido do processo de reconhecimento facial aplicados 
a imagens e vídeos originais e codificados. É importante 
ressaltar que os artefatos de compressão imputados por 
cada codificador vão impactar no desempenho dos  méto-
dos  de  detecção  e  reconhecimento  facial.

A tabela 3 apresenta as médias das taxas de detecção 
que foram obtidas nos conjuntos de teste de cada banco 
de vídeos e imagens usando a combinação Face e Upper-
Body do método Viola-Jones. Estes valores indicam as ta-
xas média de acerto, levando em consideração os falsos 
positivos. A coluna original apresenta os vídeos/imagens 
originais não codificadas, enquanto que as colunas QP22, 
QP28, QP32 e QP40 apresentam os vídeos/imagens origi-
nais codificadas com os diferentes passos de quantização e 
diferentes codificadores (HEVC Intra, HEVC Inter, H.264 
Intra, H.264 Inter, JPEG-2000 e JPEG).

Tab 3: Taxa de detecção de faces no método Viola-Jones.
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 Analisando os resultados obtidos pela simulação compu-
tacional do sistema de reconhecimento facial, na Tabela 4 
foram utilizadas imagens/vídeos originais como treino e para 
reconhecimento foram utilizadas imagens/vídeos codificados 
com diferentes passos de quantização (QP22, 28, 32 e 40). 
Entretanto, pode-se perceber que ao aumentar o passo de 
quantização ocorre uma degradação na imagem/vídeo devido 
os artefatos impostos pela codificação e como consequência, 
os métodos LBP e PCA vão perdendo sua eficiência. Para 
vídeos codificados com QP22, em média, a taxa de reconhe-
cimento varia em torno de 73% (LBP) e 34,58% (PCA), en-
quanto que vídeos codificados com QP40 a taxa média cai 
para 4,3% (LBP) e 1,05% (PCA) aproximadamente. Estas 
análises foram feitas para a configuração riu2R16 que apre-
sentou melhores resultados.

6 Conclusão
Este trabalho visou efetuar um estudo relacional entre os 

métodos de detecção e reconhecimento facial com os arte-
fatos de codificação impostos por codificadores. Com isso, 
o paradigma de consumo de vídeo atual assenta sobre a in-
ternet e isso reforça a importância da utilização de codecs 
eficientes e tolerantes a erros e perda de pacotes. Também, 
a redução da taxa de bits oferece vantagens na transmissão, 
pois permite a proliferação de conteúdos em alta qualidade 
sem que seja necessário ocupar uma maior largura de ban-
da, garantindo-se uma utilização mais eficiente do limitado 
espetro eletromagnético. Por isso foram utilizados codifica-
dores HEVC, H.264, JPEG-2000 e JPEG com a finalidade 
de identificar artefatos de compressão que são impostos por 
esses codificadores e que afetam de maneira significativa os 
métodos de detecção e reconhecimento de faces.

As diferenças de textura entre os conjuntos de treino e 
teste refletem nos métodos de reconhecimento facial, pois o 

LBP começa a ficar perdido entre as suas variações (u2Ro, 
riu2R8, u2R16 e riu2R16), uma vez que as transições entre 
o pixel central e seus vizinhos fica muito prejudicada pelos 
artefatos de codificação. No entanto, os resultados mostra-
dos nas tabelas, nos leva a concluir que caso queiramos reco-
nhecer faces com QP22, temos que ter no conjunto de treino 
imagens/vídeos codificados com QP22 ou valores de QPs 
muito próximos deste valor.

40. Isto é explicado, em parte, pelo princípio de funcio-
namento do LBP que analisa a textura. Ou seja, quanto maior 
a similaridade entre os vídeos de treino e teste, maior é a 
probabilidade de sucesso no reconhecimento. Este princípio 
começa a falhar quando os artefatos de codificação degradam 
significativamente os vídeos de treino e/ou de teste.
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RESUMO: Neste trabalho, avaliou-se as propriedades físico-
químicas e mecânicas do Policarbonato de Bisfenol A degradado, 
após a exposição à radiação gama em doses de 130 e 300 kGy. Os 
resultados dos ensaios para determinação da massa molar média, 
de espectroscopia por infravermelho (FTIR) e ensaios de tração, 
evidenciaram que as propriedades físico-químicas e mecânicas 
do Policarbonato apresentaram mudanças apreciáveis nas doses 
estudadas, provavelmente associadas às interações da radiação 
ionizante com as macromoléculas, que promoveram cisões nessas 
cadeias.

PALAVRAS-CHAVE: Policarbonato. Radiação gama. 
Propriedades mecânicas.

ABSTRACT: In this work, the physical-chemical and mechanical 
properties of the degraded Bisphenol A polycarbonate were 
evaluated after exposure to gamma radiation at doses of 130 and 
300 kGy. The results of the tests for the determination of the average 
molar weight, infrared spectroscopy (FTIR) and tensile tests, 
revealed that the physical-chemical and mechanical properties of 
the polycarbonate demonstrated significant changes in both doses, 
probably associated with scission of the macromolecular chains by 
ionizing radiation.

KEYWORDS: Polycarbonate. gamma radiation. Mechanical 
properties.

 

1. Introdução
O Policarbonato de Bisfenol A é um material polimérico 

de engenharia amplamente empregado em artefatos odonto-
lógicos tais como próteses acetabulárias e coroas dentárias, 
quando fica sujeito a intensas solicitações mecânica. Esse 
material também é utilizado em plantas de usinas nucleares e 
instalações de medicina nuclear devido à sua elevada tenaci-
dade a fratura e transparência [1,2].

Cabe ressaltar que o Policarbonato de Bisfenol A é um 
poliéster, na maioria das vezes amorfo, transparente e que 
pode ser produzido por reações de policondensação interfa-
cial entre o fosgênio e o Bisfenol A (4,4-dihidroxidifenol-2-
-2-propano). A figura 1 [3] apresenta o mero (unidade quími-
ca de repetição) do Policarbonato de Bisfenol A.

  

 
Fig 1 - Estrutura molecular do Policarbonato (PC)

 O Policarbonato submetido a solicitações mecânicas em 
baixas deformações, apresenta uma resposta linear elástica 
até o limite de escoamento, seguido pelo processo de esti-
ramento a grandes deformações com posterior ruptura. Esse 
processo de estiramento se inicia com o desdobramento das 
cadeias emaranhadas que se alongam e se alinham na direção 
do carregamento. 

Posteriormente, com a continuidade do estiramento, ob-
serva-se uma região de estricção, que se propaga por todo o 
corpo de prova de tração, conduzindo-o à fratura após um 
ligeiro incremento da tensão aplicada, conforme se pode ob-
servar no esquema representativo da figura 2[6]. 

 
Fig 2 - Processo de estiramento a frio do Policarbonato

Destaca-se, ainda, que em materiais poliméricos a capaci-
dade de estiramento das cadeias macromoleculares é influen-
ciada pela exposição do polímero a agentes de degradação 
tais como, temperatura, tensões cisalhantes, agentes quími-
cos e biológicos bem como radiações de alta energia, que 
podem promover alterações nas suas propriedades físico-
-químicas e mecânicas, advindas dos processos de excitação 
eletrônica, ionização, cisão e reticulação das cadeias macro-
moleculares [4,6].

No Policarbonato, a exposição à radiação gama promo-
ve a ruptura das ligações químicas, probabilisticamente mais 
frequentes no grupo carbonila existente na cadeia macromo-
lecular, gerando radicais fenóxi e fenil, conforme apresenta-
do na figura 3, contribuindo para uma diminuição na massa 
molecular do material [7,8]. 
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Fig 3 - Representação esquemática da interação da radiação gama 
com o PC

Em síntese, diante do amplo emprego do Policarbonato 
como material de engenharia, é de interesse científico e tecno-
lógico a avaliação de suas propriedades físico-químicas e mecâ-
nicas, quando exposto a ambientes degradantes. Cabe ressaltar 
que exposições às radiações ionizantes de alta energia promo-
vem um processo de envelhecimento acelerado no material poli-
mérico [7,9], o que permite avaliar eficazmente, os mecanismos 
de degradação do Policarbonato. Portanto, o presente trabalho 
tem por objetivos analisar as prováveis mudanças nas proprie-
dades físico-químicas e mecânicas do PC, quando submetido à 
radiação gama nas doses de 130 kGy e 300kGy.

2. Materiais e métodos
Neste trabalho foi utilizada uma chapa de Policarbona-

to de Bisfenol A produzido pela empresa Policarbonatos do 
Brasil S/A, com espessura de 1 mm.

As amostras foram confeccionadas por usinagem mecâ-
nica de uma chapa com dimensões de 2050 mm x 3050 mm 
e separadas em três condições: (1) não irradiadas, (2) irradia-
das com 130 kGy e (3) irradiadas com 300 kGy. 

2.1 Irradiação gama

A exposição das amostras à radiação gama foi realiza-
da em um irradiador de pesquisa do Centro Tecnológico do 
Exército, marca Brookhaven, proveniente do decaimento do 
137Cs, com uma taxa de dose de 1,589 kGy/h. 

2.2 Determinação da massa molar numérica média      

A cromatografia de permeação em gel foi empregada para 
determinação das massas molares médias (Mn) do material ir-
radiado e não irradiado.

Foi utilizado um sistema cromatográfico da marca Shimat-
zu modelo RID 20A. O ensaio foi realizado na temperatura de 
30°C, utilizando clorofórmio grau PA como solvente para o 
material e como fase móvel, em um volume de injeção de 20 
µL e com uma vazão de 1 ml/min. O equipamento foi calibra-
do por padrões monodispersos de poliestireno, sendo a massa 
molar média calculada pelo software do equipamento.

2.3 Ensaio de espectroscopia por infravermelho (FTIR)

As medidas de FTIR foram realizadas em um espectrô-
metro Smart ITR IS50. Os espectros foram obtidos através 
de 64 varreduras, em um intervalo de números de onda de 
400-4000 cm-1 e registrados com uma resolução de 4 cm-1. O 
índice de oxidação (IO) foi calculado para detectar e avaliar 
a degradação causada pela exposição do PC à radiação gama 
nas doses estudadas. Este índice é determinado pela razão 
entre a intensidade do pico referente à absorção do grupo 
funcional carbonila em 1762 cm-1 e a intensidade do pico de 
absorção do anel aromático em 827 cm-1, considerado inalte-
rado pela radiação gama [3], como apresentado na equação 1.

                 

        (1)

onde I(1762 cm-1) refere-se ao pico de absorção do grupo 
carbonila e I(827 cm-1) ao pico de absorção do anel aromático.

2.4 Ensaio de tração

O ensaio de tração foi realizado em uma máquina de 
ensaios universal da marca Instron modelo 5900, segundo 
a norma ASTM D638-01[10]. O ensaio foi realizado à tem-
peratura ambiente com velocidade de 5 mm/min, determi-
nando-se o limite de escoamento e o alongamento na ruptura 
em cinco corpos de prova para cada condição, totalizando 15 
ensaios.

3. Resultados

3.1. Determinação da massa molar numérica média.

A Tabela 1 apresenta os resultados obtidos para as massas 
molares numéricas médias para cada condição.

Tab 1: Massa molar numérica media
Condição Massa molar média (g/mol)

Não irradiado 28500

Irradiado 130 kGy 27500

Irradiado 300 kGy 27300

Evidencia-se um decréscimo na massa molar numéri-
ca média com o aumento da radiação. A dose de 130 kGy 
promoveu uma redução de 2,5 % e a dose de 300 kGy uma 
redução de 3,0 % na massa molar média. Esta redução da 
massa molar média provavelmente está associada ao proces-
so de cisão das cadeias macromoleculares, como resultado 
da exposição do Policarbonato à radiação gama, conforme 
reportado na literatura [9]. 

3.2. Ensaio de espectroscopia por infravermelho (FTIR).

A figura 4 apresenta os resultados obtidos para as amos-
tras não irradiada, irradiadas a 130 kGy e a 300 kGy, toman-
do-se como referência o pico indexado do grupo funcional 
carbonila (1762 cm-1), para o cálculo do índice de oxidação.
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Fig 4 – Curvas de absorbância para as amostras (a) não irradiada, 
(b) irradiada a 130 kGy e (c) irradiada a 300 kGy. 

A Tabela 2 demonstra as intensidades dos picos de absor-
bância, extraídas das curvas representadas na figura 4, bem 
como o valor do índice de oxidação (IO) calculado para cada 
condição.

Tab 2: Intensidade dos picos de absorbância e IO 
Condição 1762 cm-1 827 cm-1 IO
Não irradiado 5,30 4,08 1.30

Irradiado 130 kGy 8,09 6,31 1.28

Irradiado 300 kGy 6,33 5,04 1.25

Os resultados mostram uma redução em torno de 2% para 
o índice de oxidação das amostras irradiadas a 130 kGy e de 
aproximadamente 4% para a dose de 300 kGy, indicando que 
a cisão das cadeias macromoleculares ocorreu preferencial-
mente no grupo carbonila, corroborando o previsto na lite-
ratura [3]. 

3.3. Ensaio de tração

A Figura 5 apresenta as curvas típicas obtidas no ensaio 
de tração do Policarbonato irradiado e não irradiado.  

Fig 5 – Curvas tensão vs deformação do Policarbonato (a) não 
irradiado, (b) irradiado a 130 kGy e (c) irradiado a 300 kGy (c)

A Tabela 3 mostra os valores médios do limite de escoa-
mento (MPa) e do alongamento na ruptura (%) dos corpos de 
prova em cada condição.

Tab 3: Propriedades mecânicas do policarbonato antes e após 
exposição à radiação gama

Condição
Limite de escoa-
mento (MPa)

Alongamento na 
ruptura (%)

não irradiado 43 33

Irradiado 130 kGy 37 32

Irradiado 300 kGy 39 24

Observa-se pelos resultados extraídos das curvas tensão 
vs deformação, que os limites de escoamento das amostras 
expostas à radiação gama apresentaram uma redução em 
torno de 14% em sua magnitude, comparativamente às não 
irradiadas. 

Conclui-se que a tendência de redução no limite de esco-
amento do Policarbonato exposto as radiações gama se deve, 
provavelmente, a cisão das cadeias macromoleculares que, 
por apresentarem pesos moleculares médios relativamente 
menores, demandam um nível de tensão menor para início 
do processo de deformação plástica durante o carregamento 
[1,9].

Além disso, essas cisões promovem uma redução na 
capacidade de deformação plástica do material polimérico, 
pois há uma distribuição de tensões ao longo do material não 
uniforme durante o processo de carregamento[1]. 

Desta forma, diminui-se o percentual de alongamento 
até a ruptura das amostras irradiadas, cujos resultados foram 
mais expressivos, em torno de 26%, para as amostras expos-
tas à radiação gama, na dose de 300 kGy, demostrando uma 
maior fragilização do material durante o processo de estira-
mento.

 4. Conclusões

Baseado nos resultados apresentados neste artigo con-
clui-se que as propriedades físico-químicas e mecânicas do 
Policarbonato foram degradadas pela exposição à radiação 
gama. Esta degradação é atribuída à cisão das cadeias ma-
cromoleculares, preferencialmente no grupamento carbonila, 
conforme comprovado experimentalmente, com a redução 
percentual no índice de oxidação em torno de 4% para as 
amostras irradiadas a 300 kGy. Além disso, constatou-se 
uma discreta diminuição na massa molar numérica média 
do material, em torno de 3% e que, provavelmente, reduziu 
a capacidade de deformação plástica do material durante o 
processo de estiramento. 

Os resultados dos valores médios obtidos nos ensaios de 
tração demonstraram diminuições no limite de escoamento 
em torno de 14% para as amostras irradiadas, bem como um 
percentual de alongamento até a ruptura em torno de 26% 
para as amostras irradiadas a 300 kGy, comparativamente às 
amostras não irradiadas, que evidenciaram um percentual de 
33%. Tais resultados mostram uma tendência de modificação 
do comportamento mecânico do Policarbonato que apresenta 
ductilidade quando não irradiado e caminha para uma condi-
ção de fragilidade após a irradiação gama.
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RESUMO: Apesar dos avanços tecnológicos, as ações de minas 
terrestres ainda afetam a vida de muitas pessoas e a busca de 
métodos eficientes para a detecção dessas minas torna-se um 
tema atual e relevante. Existem cerca de 100 milhões de minas 
espalhadas pelo mundo, remanescentes de guerras anteriores 
em mais de 70 países. O presente artigo apresenta uma revisão 
de diversas técnicas existentes e atuais para detecção de minas 
terrestres. Vantagens e limitações também são analisadas dentre 
as técnicas discutidas.

PALAVRAS-CHAVE: Minas terrestres. Revisão. Técnicas existentes.

ABSTRACT: Despite technological advances, landmine actions 
still affect the lives of many people and the search for efficient 
methods to detect these mines becomes a current and relevant 
issue. There are about 100 million mines in the world, remnants 
of previous wars in more than 70 countries. This paper presents 
a review of several existing and current techniques for landmine 
detection. Advantages and limitations are also analyzed among the 
techniques discussed.

KEYWORDS: Landmines. review. existing techniques.

 1. Introdução
A mina terrestre é um artefato explosivo com o objetivo 

de criar um obstáculo, dificultando a passagem de indivíduos 
ou veículos em um determinado local. São enterradas e fabri-
cadas normalmente com materiais duradouros como plástico, 
vidro ou metal. A forma mais comum de sua explosão é de-
vido a pressão direta realizada sobre o local, embora também 
existam outras formas menos frequentes de ativação, tais 
como som, fios, vibrações e eletromagnetismo.

Fig. 1 - Exemplos de mina antipessoal das forças armadas brasileiras.

De acordo com o tipo, as minas podem ser classificadas em 
duas classes: antipessoais e antiveículo. O tipo veicular possui 
um dispositivo que impede a sua desativação e, dessa forma, 
podem explodir ao serem manuseadas [1]. No presente artigo, 
todo o estudo e levantamento de informações foram baseados 
nos artefatos de contenção humana, logo os termos “minas ter-
restres” referem-se sempre ao caso antipessoal (enterradas cer-
ca de 3 a 5 cm do solo). Um exemplo pode ser visto na Fig. 1.

As minas apresentam longa vida útil, sobrevivendo aos 
efeitos do tempo, do clima e das estações. Possuem baixo 
custo de aquisição com preço inferior a 10 dólares e neces-
sidade de pouca quantidade de mão de obra, em geral não 
especializada, para sua instalação no solo [2]. Devido a essas 
facilidades tornou-se um grande problema para a população 
civil desde o início das guerras e conflitos do século XX. 

 Os danos causados pelas explosões das minas não dis-
criminam soldados de civis ou períodos entre guerra e paz. 
Após sua implantação podem permanecer ativas por muitos 

anos, mesmo após o fim de conflitos e guerras no local. Na 
Polônia, por exemplo, após 30 anos do fim dos conflitos da 
Segunda Guerra Mundial, minas remanescentes enterradas 
no território causaram a morte de 4000 pessoas e cerca de 
outras 9000 ficaram feridas, e isso aconteceu mesmo após a 
retirada de 15 milhões de minas [3].

  A convenção sobre a proibição do uso, armazenamen-
to, produção e transferência de Minas Antipessoais criou o 
Tratado de Ottawa em 1997. Assinado por 197 países, tinha 
o compromisso de proibir o uso por completo, produção, 
transferência e armazenamento, além de limpar áreas conta-
minadas, destruindo estoques existentes. Alguns países não 
fizeram parte do tratado, entre eles, Estados Unidos, Cuba, 
Rússia, Índia e China. 

Outros governos não aderiram ao acordo e permanecem 
produzindo os artefatos em larga escala; entre os quais podemos 
citar: Coreia do Norte, Mianmar e Síria, além de grupos arma-
dos não - estatais de dez países (Afeganistão, Colômbia, Iraque, 
Líbia, Mianmar, Paquistão, Síria, Tunísia, Ucrânia e Iêmen). 

Por outro lado, os Estados Unidos não utilizam minas des-
de 1991, não exportam desde 1992 e baniram sua produção em 
1997 [4]. Já China, Rússia e Índia extinguiram sua exportação 
nos anos 1990 [5]. Apesar disso, esses países ainda registram 
estoques de minas terrestres, conforme consta na Tabela 1.

Tab 1 - Estimativa dos maiores estoques de minas (em Milhões de 
Unidades em 2013).

País Estoque

China 5

Rússia 3

Estados Unidos 3

Paquistão 2

Índia 4

Fonte: International Campaign to Ban Landmines (2017). 

     A república de Angola, por exemplo, possui a maior 
população de amputados no mundo devido as minas e ain-
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da tinham cerca de 20 milhões de objetos enterrados [6]. A 
Tabela 2 mostra as vítimas por minas terrestres em diversos 
países até o final do ano de 2013.

 Informações do Serviço de Ação de Minas apontam que 
em média dez pessoas são mortas ou mutiladas por uma mina 
terrestre a cada dia e existe, ainda hoje, uma mina para cada 
17 crianças no mundo, apresentando um sério risco para a 
população [7]. A cada três vítimas de explosões de minas ter-
restres, uma é ainda criança. 

 
Tab 2 - Vítimas conhecidas de acidentes com minas em vários 

Países até 2013.

Posição                   País Vítimas

1 Vietnã 105.023

2 Angola *

3 Camboja 64.314

4 Laos 50.525

5 Iraque 30.495

6 Afeganistão 22.546

7 Etiópia 16.849

8 Colômbia 10.626

9 Egito 8.313

10 Paquistão 3.817

11 Mianmar 3.450

12 Rússia 3.169

13 Índia 3.166

14 Somália 3.010

15
República do 
Congo 2.516

16 Sudão 1.913

Fonte: International Campaign to Ban Landmines. Tabela elabora-
da pelo autor. *Estimativa de 80.000 vítimas para o País.

Estimativas apontam que ainda existem pelo menos 100 
milhões de minas terrestres espalhadas por mais de 60 países 
[8], o que torna a busca por métodos mais eficientes para de-
tecção de minas um tema ainda atual e importante. Autorida-
des militares estimam que, para cada 5.000 minas terrestres 
que as forças de segurança desativam, um desminador morre 
e dois ficam feridos. Devido à falhas no processo de remoção 
a Colômbia liderou o mundo em número de vítimas militares 
em 2014, com 156 feridos e 31 mortos [9].

Além da perda de pessoas e danos psicológicos causados 
por esses objetos, há também um grande prejuízo financeiro. 
Nos locais onde o mapeamento aponta possíveis instalações, 
há uma grande perda em termos econômicos, uma vez que 
tais áreas tendem a permanecer isoladas, afetando assim as 
populações e economias que dependam de atividades agro-
pecuárias. Por outro lado, o processo de desminagem deman-
da um grande recurso material e humano. É um processo 
longo e dispendioso, com um custo estimado entre US$ 300 
e US$ 1.000 para cada remoção e estimativas apontam que o 
valor total das remoções no mundo hoje seria de, pelo menos, 
US$ 33 bilhões [4]. 

2. Política e atuação do brasil
Em 1980, a partir do tratado de armas convencionais, o 

Brasil se posicionou de forma contrária ao uso indiscrimina-

do das minas terrestres. Mas foi em 1984 que a exportação 
desses artefatos passou a ser proibida no país e, em 1989, sua 
produção também foi proibida [10].

O Brasil assinou, então, o Tratado de Ottawa em 1997 
proibindo em definitivo, atividades envolvendo minas terres-
tres em território nacional. Além disso, vem desempenhado 
um papel importante no processo de desminação, disponibi-
lizando militares para atuação no processo, em alguns países 
da África e América do Sul, principalmente na Colômbia. 

Uma das primeiras atuações do Exército Brasileiro no 
processo de desminação ocorreu em Angola no período 
1995-1997 [10]. Posteriormente atuou na América Central 
em países como Honduras, Nicarágua, Guatemala e Costa 
Rica. No período 1994-2003, dos 170 oficiais envolvidos no 
processo de retirada das minas, 101 eram brasileiros (quase 
60% do total) e, neste mesmo período, a missão foi comanda-
da quatro vezes por um oficial brasileiro [10]. Além do aporte 
de pessoal, o governo brasileiro envolveu-se financeiramente 
no suporte da missão: até 2002, o país havia despendido US$ 
4 milhões.

O Brasil faz parte de um seleto grupo de Estados a par-
tir do Tratado de Ottawa que ainda mantêm estoques com o 
propósito de treinar equipes de desminagem [11]. Em 2001, o 
estoque brasileiro totalizava 30.748 minas, das quais 16.545 
seriam mantidas para fins de treinamento e o restante deveria 
ser destruído. Daquelas minas, 4.132 eram de fabricação na-
cional e 26.616 de fabricação Belga [10]. 

Em 2006, o Ministério da Defesa declarou que o estoque 
havia sido reduzido a 13.550 minas, sendo que todas deve-
riam ser utilizadas em treinamentos até o ano de 2019 [12]. 
Em 2008, o Ministério da Defesa informou que o estoque 
havia sido novamente reduzido para 10.986 minas, das quais 
2.200 estavam sob a guarda da Marinha do Brasil e o restante 
sob a guarda do Exército Brasileiro [13]. No mesmo docu-
mento, também foi confirmada a inexistência de fabricação 
de minas terrestres em território nacional ou mesmo de capa-
cidade instalada para produção.

Atualmente, o Exército Brasileiro atua eficazmente no 
processo de desminação na Colômbia, onde coopera com as 
Forças Armadas daquele país nessas ações desde a última 
década. Desde 2007, os militares desativaram 1.624 minas 
no país, segundo a Direção para Ação Integral contra Minas 
Antipessoais (DAICMA). Grande parte do arsenal foi im-
plantado por grupos guerrilheiros, como as Forças Armadas 
Revolucionárias da Colômbia (FARC) e o Exército de Liber-
tação Nacional.

Apesar dos números expressivos em termos de remoção, 
a equipe de campo pode levar um dia inteiro para remover 
apenas uma mina, já que o processo é lento e deve ser feito 
com todo cuidado e preparação. O processo de desminagem 
do Exército Brasileiro na Colômbia pode ser resumido nos 
passos abaixo [14]:

1) A equipe realiza o mapeamento da região tentando en-
contrar fios onde se possa tropeçar e outros possíveis meca-
nismos de disparo.

2) Um soldado joga repetidas vezes no campo minado 
um peso feito de material especial resistente a explosivos. O 
peso está preso a uma corda de 70 metros de comprimento 
e, quando ele o puxa de volta, detona as minas no caminho.

3) Depois desse procedimento, um cachorro e seu treina-
dor entram no campo para identificar substâncias explosivas 
que não puderam ser encontradas pelo detector de metal.

4) Por fim, dois soldados conferem o terreno com um de-
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tector de metais e o sargento detona os dispositivos que ainda 
não explodiram.

Nesse sentido, o Brasil tem um papel importante no pro-
cesso de remoção e erradicação das minas, e para isso, man-
tém um curso de especialização em desminagem, destinado a 
militares brasileiros e estrangeiros [15]. Mas, apesar do gran-
de esforço do Exército Brasileiro em realizar a remoção das 
minas, o processo ainda é feito de maneira muito rudimentar. 
Novas técnicas precisam ser desenvolvidas ou aprimoradas 
para facilitar a identificação e monitoramento das minas ter-
restres.

3.  Métodos de detecção de mina terrestre
A detecção de minas terrestres e sua remoção é um pro-

cesso que pode ser extremamente demorado. Além de ser 
uma tarefa bastante perigosa, ainda não existe uma única 
técnica que seja eficiente e precisa. O desenvolvimento de 
técnicas de detecção deve sempre tentar minimizar a taxa de 
falso alarme positivo (diagnóstico positivo porém ausência 
da mina enterrada). Algumas das técnicas existentes serão 
discutidas nesse artigo.

A desminagem de terrenos é uma tarefa árdua e perigo-
sa com um custo de remoção excessivamente alto, mas res-
ponsável por salvar milhares de vidas e evitar mutilações em 
inúmeras pessoas. Os métodos tradicionais de detecção de 
minas são pouco eficazes e perigosos, assim estudos vêm 
sendo realizados para aperfeiçoar as técnicas existentes ou 
implementar novas metodologias para melhorar sua qualida-
de em termos de sua percepção [16]. 

3.1 Métodos básicos

3.1.1 Inspeção visual

Método mais primitivo para detecção de minas. Nesse 
modelo, observa-se a composição do terreno, identificando 
objetos em formato similar ao das minas terrestres ou que 
contenham cargas explosivas. Apesar de realizado por pesso-
as qualificadas para a função, tornou-se um sistema limitado 
e sujeito a falhas humanas. As limitações de uma inspeção 
visual superficial são simples e óbvias.

3.1.2 Detector de Metal

A utilização dos detectores de metais é uma das formas 
mais clássicas para monitoramento das minas terrestres. 
Além de popular, é fácil de manusear, barato de comprar e 
apresenta uma taxa de sucesso razoável. Seu funcionamento 
é feito a partir do princípio da indução eletromagnética onde 
bobinas presentes no equipamento criam um campo eletro-
magnético. Esse campo induz uma corrente de Foucault nos 
objetos metálicos e uma corrente oposta é gerada nas bobinas 
do detector. O equipamento de metal detecta esta corrente 
no objeto enterrado e gera um sinal que indica a presença da 
mina.    

Embora esta técnica seja muito eficiente quando a mina é 
composta de metal, não consegue detectar as minas terrestres 
feitas de plástico já que contém pouca ou nenhuma quanti-
dade de metal. Na sua versão atual, é capaz de detectar peças 
metálicas com no máximo 50 cm de profundidade [17]. 

Em [18] é discutida exatamente esta questão, já que o 
detector de metais ainda era o dispositivo popular mais uti-
lizado na detecção de minas terrestres metálicas, no entanto 
era pouco útil no caso mais comum, mina não metálica (PVC 
e polietileno).    

Os tipos de indução eletromagnética podem interferir no 
desempenho do detector de metal. Um estudo metodológico 
para avaliar diferentes desempenhos de detectores de metal 
foi realizado por [19].

3.1.3 Veículos de limpeza

Este método envolve principalmente a questão da veloci-
dade da remoção da mina e a economia de tempo decorrente 
disso. Quando o processo de limpeza precisa acontecer ra-
pidamente a utilização de máquinas de rolamento pelo ca-
minho acabam se tornando prioridade. Forças militares em-
pregam vários tipos de máquinas de limpeza de minas para 
limpar ou detonar minas. Como essas máquinas geralmente 
são de grande porte desencadeiam os explosivos das minas 
por pressão e causa sua detonação. 

Algumas máquinas são projetadas especificamente para 
a tarefa de remoção de minas, enquanto os tanques de guer-
ra também podem ser equipados com certos dispositivos de 
remoção de minas. Atualmente, vários tipos de máquinas de 
limpeza de minas são empregados para limpar os campos de 
minas [20]. As formas mais convencionais incluem correntes 
para bater no chão, rolos ou lâminas para arar pelos campos 
minados, empurrando as minas para o lado. Esses métodos 
são rápidos e eficientes e há menos chances de pessoas se 
ferirem durante o processo. No entanto, isso deixa a área pra-
ticamente destruída causando prejuízos econômicos.

3.2 Principais métodos eletromagnéticos

3.2.1 Infravermelho térmico

A utilização de imagens térmicas infravermelhas (IR) 
para a detecção de minas terrestres tornou-se um tema de 
grande interesse nos últimos tempos, embora a teoria básica 
tenha sido desenvolvida em 1975 [21]. A técnica de detecção 
por IR baseia-se nas diferenças da capacitância térmica entre 
o solo e a mina, afetando assim suas taxas de aquecimento/
resfriamento e consequentemente, suas emissões infraverme-
lhas associadas. 

Trabalhos precursores no assunto foram desenvolvidos 
em 1995 já que relataram assinaturas térmicas (representação 
visível da temperatura exterior de um objeto) em áreas com 
minas terrestres [22]. As câmeras térmicas mapeiam a irra-
diação do calor proveniente da terra, fazendo desse método 
termográfico uma técnica de identificação por semelhança, 
onde cada objeto apresenta uma assinatura térmica diferente 
[23]. A técnica mede, então, a emissão térmica da terra e in-
terpreta as possíveis mudanças ocorridas devido à presença 
da inserção de algum corpo estranho.

Além disso, a utilização de imagens infravermelhas tér-
micas para detectar minas terrestres baseia-se no pressuposto 
de que as minas têm propriedades térmicas diferentes do solo 
onde estão inseridas [24]. Por isso, muitas vezes, sua aplica-
ção é restrita ao período noturno, pois nesse momento, solo 
e mina estarão em equilíbrio térmico, não criando assim um 
gradiente de temperatura na superfície da terra.

Todo corpo emite radiação IR de acordo com suas pro-
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priedades específicas mesmo que a temperatura seja a mes-
ma. As propriedades térmicas da mina terrestre são diferentes 
de outros objetos, portanto, sua assinatura pode ser isolada, 
ainda que a vegetação afete a discriminação de minas terres-
tres dos arredores pois também emite radiação IR. [25]. 

As minas terrestres detectáveis por este método devem 
estar enterradas próximas à superfície com uma profundida-
de de cerca de 10 cm [26].

Um exemplo de imagem infravermelha térmica pode ser 
visto na Fig. 2.  A mina bem distinguível (mancha mais bran-
ca na parte superior esquerda) com uma temperatura mais 
alta e a pedra com uma temperatura mais baixa passa também 
a ser identificada (borrão escuro no flanco inferior direito).

Fig. 2 - Imagem IR da mina e da pedra.

Novos estudos realizados em 2001 avaliaram como a 
textura do solo e a água afetam as assinaturas térmicas de 
minas terrestres [27]. Classificadores baseados em distância 
de Mahalanobis e Fisher também foram utilizados para en-
contrar objetos de forma circular baseadas em imagens infra-
vermelhas [28]. 

O princípio da Termografia deixa claro que a assinatura 
do solo é alterada pela presença de objetos superficialmente 
enterrados. Assim, foi possível relacionar a detecção de mi-
nas terrestres com suas propriedades térmicas, resultando em 
perturbações do padrão térmico esperado, podendo então ser 
medidas por sensores IR [29]. Tal detecção vale para cada 
tipo de mina e, mesmo se houver pouca quantidade de metal, 
sua identificação pode ser realizada. Com o desenvolvimento 
da teoria de problemas inversos, uma análise não destrutiva 
interna do solo foi realizada, a fim de detectar a presença de 
minas enterradas [29]. 

Estudos realizados em 2004 investigaram como a absor-
ção de temperatura cria um gradiente de concentração térmi-
co na superfície do solo [30]. Técnicas baseadas em sensores 
e em processamento de sinais foram utilizadas para melhorar 
a detecção de minas com o uso de imagens de infravermelhos 
térmicos [31]. Investigações de outros métodos de detecção 
de minas foram realizadas. Este fato introduziu um método 
envolvendo Termografia infravermelha ativa com microon-
das combinando aquecimento e imagens térmicas [32]. 

Em 2018, a Análise Multivariada de Imagens foi utiliza-
da para detecção das minas utilizando imagens infraverme-
lhas térmicas (IR). Adicionalmente, o monitoramento dessas 
minas foi feito a partir do gráfico de controle multivariado 

T2 de Hotelling. Resultados experimentais mostraram que o 
método foi eficiente tanto para a detecção, quanto para o mo-
nitoramento das minas terrestres [33].

3.2.2 Sensores acústicos

A utilização de sensores acústicos também pode ser útil 
para detecção de minas terrestres [34]. A onda acústica é pro-
jetada no chão pelos sensores acústicos com uma frequência 
superior a 20kHz. Com isso a onda sonora reflete as diferen-
tes propriedades acústicas dos materiais no meio em questão. 

Utilizando ondas refletidas, a localização e a identidade 
do corpo alvo podem ser encontradas [35]. Estudos com-
plementares por esses autores mostraram que a acústica é 
afetada pela densidade do solo. Assim, tal método é muito 
poderoso no solo úmido e pesado como a argila, mas menos 
ineficiente em solos arenosos, já que encontram problemas 
na interface do ar e do solo.

O procedimento pode ser resumido da seguinte forma: 
Quando a fonte de som está acima de uma superfície uni-
forme e superfície homogênea, os sensores gravam as mes-
mas formas de onda e a diferença entre as duas gravações é 
zero. Se, no entanto, a superfície contém um objeto como 
uma mina, as formas de onda retornadas não são iguais e a 
diferença é uma forma de onda diferente de zero. Com um 
processamento de sinal adequado, afirma-se que é possível 
determinar a profundidade do objeto e distinguir o tamanho e 
a forma do objeto, no caso a mina terrestre. 

3.2.3 Radiação penetrante

As radiações penetrantes baseiam-se na excitação e de-
tecção de elementos por raios gama ou nêutrons, do solo e de 
qualquer explosivo. Com isso, podem ser importantes na de-
tecção de minas terrestres, particularmente na caracterização 
do material enterrado. A partir da radiação emitida é possível 
estudar as características dos materiais. É importante, então, 
analisar as principais composições dos materias explosivos. 

Para as minas terrestres, o material explosivo mais prová-
vel é o TNT, embora outros explosivos como o RDX também 
sejam utilizados [23]. Embora sejam ricos em nitrogênio 
(agente de ligação) e oxigênio (agente de oxidação), somente 
esses compostos não são suficientes para caracterizar uma 
mina terrestre. Dessa forma, a relação oxigênio/nitrogênio é 
um ótimo indicador do material explosivo [36].

A composição do solo também pode facilitar a identifica-
ção dos materiais. A crosta terrestre é constituída principal-
mente de oito elementos básicos: oxigênio (49,52%), silício 
(25,75%), alumínio (7,51%), ferro (4,7%), cálcio (3,39%), 
sódio (2,64%), potássio (2,40%) e magnésio (1,94%), ele-
mentos restantes constituem aproximadamente 2,15% [37]. 
Assim, o único elemento comum à crosta terrestre e ao mate-
rial explosivo é o oxigênio. 

O cuidado a se tomar é com a grande taxa de falsos alar-
mes, pois outros objetos, tais como as raízes das árvores e 
sucata, podem também estar enterrados no solo. Estes mate-
riais e alguns outros possuem elementos químicos similares 
àqueles encontrados nos explosivos, o que pode gerar falsos 
alertas no processo de caracterização do material.

Alguns falsos positivos podem ser minimizados pelo fato 
dos explosivos apresentarem uma densidade mais elevada do 
que a maioria dos compostos orgânicos e menor do que a dos 
metais e tipos de solo [38]. De posse da informação sobre a 
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composição e a densidade do material a caracterização de 
um corpo suspeito de conter um material explosivo pode ser 
realizada [39].

3.2.4 Tomografia de impedância elétrica

A tomografia de impedância funciona gerando uma ima-
gem com base na distribuição de condutividade do meio sob 
investigação.  O sistema é simples, barato e leve. É consti-
tuída por uma disposição bidimensional de eletrodos que é 
colocada sobre a superfície para capturar sinais da distribui-
ção da condutividade. Essa informação pode ser usada para 
detectar todos os tipos de minas [40]. 

É especialmente adequado para a detecção de minas em 
ambientes úmidos, devido à maior condutividade do substrato 
em meio aquoso. Devido à condutividade fraca, não é muito 
indicado em solo seco, como desertos ou superfícies rocho-
sas. A maior desvantagem é que os sensores devem estar em 
contato com a superfície, logo tem como grande limitação a 
exigência do contato fisico com o solo, aumentando o risco 
de desencadear a explosão da mina. Sua utilidade se restringe 
para a detecção de objetos próximos da superfície [41].

3.2.5 Microondas

As microondas podem ser usadas para detectar minas ou 
objetos enterrados que emitem energia analisando o resulta-
do a partir dos sinais recuperados. Os sinais de frequência 
mais alta são mais usados para a detecção de objetos enter-
rados superficialmente enquanto as baixas frequências são 
menos atenuadas no solo e, portanto, podem ser usadas para 
detectar objetos enterrados mais profundamente.

A tecnologia mais recente que trabalha neste princípio é 
o radar de penetração no solo (GPR). As Transmissões dos 
sinais de altas e baixas frequências são feitas ao mesmo 
tempo a partir da antena transmissora. Esta é uma tecnolo-
gia promissora que pode ser usada para a detecção de minas 
metálicas e plásticas. Uma das maiores desvantagens é a ine-
ficiência em solos úmidos, já que o desempenho pode variar 
de acordo com o tipo de solo [42].

3.3 Métodos biológicos

Os métodos biológicos são empregados para a detecção 
de explosivos utilizando animais com olfato altamente sensí-
vel como os cachorros e ratos, insetos e até mesmo microor-
ganismos. É um procedimento eficiente para rastrear minas 
com uma taxa baixa de falso positivo.

3.3.1 Sensores a vapor 

Uma ínfima quantidade de material explosivo consegue 
escapar na forma de vapores do invólucro da mina terrestre. 
Utilizando técnicas específicas, é possível identificar e dife-
renciar os vapores de explosivos de outros, já que os vapores 
que saem de rochas ou detritos são diferentes daqueles dos 
explosivos [43].

Dos vários sensores de vapor, um sistema que utiliza 
polímeros fluorescentes é atualmente o que possui a melhor 
detecção. O sensor consiste em duas lâminas de vidro, cada 
uma coberta por uma película fina do polímero fluorescente. 
Quando uma amostra de ar que contém explosivos passa en-
tre as lâminas, alguns dos explosivos se ligam ao polímero 

e, no processo, reduz-se temporariamente a quantidade de 
luz fluorescente que a película emite. Um pequeno fotomul-
tiplicador no dispositivo detecta a redução da emissão de luz 
e a eletrônica sinaliza ao operador que os explosivos estão 
presentes. 

A maior restrição é que a sensibilidade de detecção fluo-
rescente pode não funcionar bem em ambientes muito secos. 
Outro problema é que a presença de resíduos explosivos no 
solo de outras fontes pode acarretar em alarmes falsos.

3.3.2 Cachorros e ratos

Cachorros treinados podem detectar o cheiro de explo-
sivos enterrados em até 60 cm no solo. Eles são rápidos e 
treinados para trabalhar em diversos cenários e condições 
ambientais, sendo capazes de farejar uma área de 1200 me-
tros quadrados em apenas duas horas [43]. Quando o canino 
encontra uma mina enterrada, esse local é marcado com uma 
bandeira vermelha.

 Depois de a área ser completamente farejada pelo cão, 
um profissional treinado faz o trabalho final de remoção dos 
explosivos. A limitação é que se forem treinados para detec-
tar altos níveis de explosivos, os cachorros podem não detec-
tar níveis mais baixos e assim causarem muitos acidentes. O 
desempenho do cão varia muito dependendo do treinamento 
e da capacidade do próprio animal.

Como alternativa ao uso de cães, pesquisadores da Uni-
versidade de Antuérpia começaram a treinar ratos na década 
de 90 para detectar minas terrestres. Os animais são treinados 
recebendo alimentos como recompensa após sinalizarem a 
presença de explosivos no solo. Uma das vantagens de usar 
ratos é que as minas não os colocam em perigo, pois não 
são suficientemente pesados para acioná-las. Até o momento, 
nenhum deles morreu em serviço. Afinal, para que a mina 
seja acionada, é preciso colocar sobre ela uma carga de 5 kg, 
sendo que a maioria dos roedores não passa de 1,5 kg.

O trabalho que um humano leva mais de um dia para fa-
zer, os ratos completam em cerca de 20 minutos. Em coleiras, 
com protetor solar nas orelhas e horários de descanso, os ra-
tinhos riscam a superfície do solo com os pés caso encontre 
algum explosivo. O procedimento tem salvado milhares de 
vidas, especialmente no continente africano. 

3.3.3 Abelhas

Entomologistas perceberam o incrível olfato das abelhas 
e estão treinando esses insetos para farejarem minas terres-
tres. Elas podem rastrear uma área relativamente grande em 
um curto espaço de tempo, chegando até mesmo a 4,5 qui-
lômetros de distância. São treinadas a encontrar minas asso-
ciando o cheiro de uma solução de açúcar ao do TNT.

Os especialistas passaram vários anos para aperfeiço-
ar esta técnica de treino. A colmeia de abelhas é exposta a 
vários pontos de alimentação, mas só alguns deles contêm 
alimento. Além disso, o solo imediatamente à volta desses 
pontos é impregnado com explosivos químicos. A ideia é que 
as abelhas associem o cheiro dos explosivos ao alimento. O 
estudo continua em andamento já que treinar uma abelha é 
relativamente fácil, mas fazer o mesmo com uma colônia in-
teira pode ser um problema.

4 Métodos recentes
      Atualmente novas investigações em detecção de mi-
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nas estão sendo avaliadas. O radar holográfico, por exemplo, 
é um método promissor de detecção de minas terrestres. Es-
tudos baseados nesse tipo de radar foram melhor explora-
dos a partir de 2013. É uma metodologia que permite a dis-
criminação entre alvos e objetos enterrados [44]. Em 2016, 
os radares holográficos foram aprimorados com simulações 
numéricas [45]. Os resultados experimentais confirmaram a 
viabilidade e a eficiência do radar holográfico na detecção de 
alvos enterrados na superfície [45].

Ainda em 2016, foram criados algoritmos capazes de 
escanear sistematicamente um campo de minas através de 
robôs [46]. Esse algoritmo permite um planejamento siste-
mático dos movimentos dos robôs para detectar as minas 
terrestres. A trajetória permite que o robô escaneie a área 
minada no menor tempo possível, evitando qualquer mina 
terrestre ao longo do processo. Permite também que o robô 
funcione de forma totalmente autônoma com mínima ou ne-
nhuma intervenção humana e, por consequencia, reduzindo 
drasticamente os riscos de ferimentos no local de trabalho e 
maximizando a eficiência da operação.

5. Conclusões 
O presente artigo descreveu diferentes métodos utiliza-

dos para detectar minas terrestres. Foram apresentados mé-
todos básicos e simples, bem como os mais complexos como 
os eletromagnéticos e biológicos. Observou-se que nenhuma 
técnica isolada é poderosa o suficiente para proporcionar um 
desempenho perfeito para detecção de minas. Fatores como 
clima, umidade do solo, profundidade da instalação das mi-
nas influenciam muito cada uma das técnicas estudadas. To-
dos os métodos sofrem alguma limitação, mas usando con-
juntamente as melhores características de cada técnica, esses 
problemas podem ser compensados.

Apesar dos avanços tecnológicos, as ações de minas ter-
restres ainda afetam a vida de muitas pessoas e a busca de 
métodos mais eficientes para a detecção dessas minas torna-
-se um tema relevante. A existência das minas é uma preo-
cupação na questão da segurança, tanto para veículos quanto 
para os indivíduos que se aproximam. Ter uma leitura a priori 
do terreno permitiria reduzir os riscos de acidentes decorren-
tes de explosões.
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RESUMO: Este artigo descreve os experimentos que foram 
realizados para gerar o dataset de ataques distribuídos de negação 
de serviço (DdoS) slowloris, sockstress. São comparadas algumas 
taxonomias de ataques DDoS.
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ABSTRACT: This paper describes the experiments that were 
performed to generate the dataset of Low Rate Distributed Denial 
of Service (LR DDoS). The attacks in the dataset are slowloris 
and sockstress. The article compares some taxonomies of DDoS 
attacks.
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1. Introdução
  Os países, progressivamente, dependem de Tecnologia 

da Informação para prover os mais diversos serviços. Um 
ataque de negação de serviço (Denial of Service - DoS ) tor-
na um sistema indisponível aos seus usuários legítimos, por 
exemplo, inundando a rede (flooding) com tráfego malicioso, 
consumindo largura de banda de rede, ciclos de CPU, buffers 
de roteadores e outros recursos [1].

      Um Ataque Distribuído de Negação de Serviço 
(DDoS: Distributed Denial of Service) é uma especialização 
de um ataque DoS e é costumeiramente executado por uma 
grande rede de dispositivos remotamente controlados que se 
encontram distribuídos geograficamente [2],[3].

O presente dataset foi desenvolvido para a pesquisa de 
ataques LR DDoS (Low Rate Distributed Denial of Service: 
Ataques Distribuídos de Negação de Serviço com baixas ta-
xas de transmissão).

Há alguns datasets extensivamente empregados como 
CAIDA (Cooperative Association for Internet Data Analy-
sis) DDoS Attack 2007, DARPA Intrusion Detection dataset 
e TUIDS (Tezpur University Intrusion Detection System) 
DDoS dataset. Nenhum destes contém os ataques LR DDoS 
slowloris ou sockstress.

Este trabalho está dividido em seis seções, além desta 
introdução: na seção 2 são explicadas as vulnerabilidades 
exploradas nos protocolos TCP e HTTP pelos ataques slo-
wloris e sockstress, na seção 3 é apresentada uma taxonomia 
de ataques DDoS, na seção 4 é realizada a comparação dos 
trabalhos relacionados. A seção 5 descreve os experimentos e 
é realizada uma análise crítica sobre estes. Por fim, na Seção 
6 são relatadas as conclusões do trabalho.

1.1. Contribuições

A principal contribuição da pesquisa é a descrição do da-
taset e análise crítica do experimento realizado para a sua 
obtenção. É apresentado o novo dataset de ataques LR DDoS 
desenvolvido, que vem preencher uma lacuna na área, já que 

outros datasets não apresentam os ataques slowloris e socks-
tress.

2. Os protocolos TCP e HTTP: Funciona-
mento, Vulnerabilidades e Ataques

Nesta seção são discutidas algumas vulnerabilidades no 
funcionamento dos protocolos TCP e HTTP.

2.1.O Protocolo TCP e o ataque sockstress

   No protocolo TCP é assumido que, em geral, os usu-
ários não são maliciosos, sendo esta uma vulnerabilidade 
normalmente explorada [4]. A definição formal do TCP foi 
realizada na RFC 793, com modificações na RFC 1122 e ex-
tensões na RFC 1323.

O cabeçalho do protocolo TCP tem tamanho variável. A 
estrutura básica possui valores bem definidos, como as portas 
de origem (16 bits) e de destino (16 bits), número de sequ-
ência (32 bits) e o número de reconhecimento (32 bits). O 
número de sequência e o número de reconhecimento (ACK) 
garantem a confiabilidade da transferência de dados.

O handshake de três vias do protocolo TCP pode ser ex-
plicado como segue [5]:

Ao cliente é atribuído um número de sequência inicial X e 
o envia em um segmento TCP, com o bit da flag SYN ativado 
e o bit da flag ACK desativado, para o servidor, especificando 
o endereço IP e a porta a que deseja se conectar. Por sua vez, 
o servidor responde com um segmento SYN-ACK que con-
firma X e envia o seu próprio número de sequência inicial, 
Y. Ao receber o segmento TCP SYN, o servidor processa o 
pedido de conexão e então aloca memória para armazenar in-
formações sobre o cliente na tabela TCB (transmission con-
trol block). Por fim, o cliente confirma o número de sequên-
cia inicial escolhido pelo servidor no primeiro segmento de 
dados que enviar (ACK). O tamanho da janela de dados, que 
é um buffer que armazena os dados recebidos antes de enviar 
à camada de aplicação, foi negociado. O tamanho da janela 
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é definido como o número de bytes que o receptor é capaz 
de processar durante uma sessão do TCP, servindo, assim, 
como um controle de fluxo. O tamanho da janela do TCP é 
um parâmetro explorado em diversos ataques de negação de 
serviço, como será discutido na seção 4.2.

2.2.O Protocolo HTTP e o ataque slowloris

O protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol), cuja 
versão mais recente é a 2.0, está definido na RFC 7540 e é 
compatível com a versão anterior 1.1, sendo decidido durante 
a fase de negociação qual das duas versões será utilizada [6]. 
Uma das diferenças entre as duas versões é que no HTTP 1.1 
os cabeçalhos são enviados em modo texto e no HTTP 2.0 
em modo binário, enviando os headers comprimidos com o 
algoritmo HPACK por padrão, diminuindo o volume de da-
dos trafegados [6].

 Na documentação do protocolo HTTP [7] é especificado 
que o servidor web aguarde a recepção completa da requisi-
ção HTTP (\r\n\r\n) antes de efetuar o processamento, o que 
permite alguns tipos de ataques específicos, como os Slow 
HTTP (slowloris, slow body e slow read). De acordo com a 
RFC 2616, seção 2.2, o fim de linha no cabeçalho do proto-
colo HTTP é marcado pelos caracteres “CR LF ou \r\n” e o 
fim do cabeçalho (início da mensagem) por “\r\n\r\n”. Em 
uma requisição HTTP normal, o cliente envia HTTP GET ao 
servidor e este responde com o código 200, que significa su-
cesso na conexão, enviando em seguida os dados solicitados.

2.3. Ataques de Negação de Serviço

 Um ataque DoS (Denial of Service: Negação de Serviço) 
tem como objetivo impedir que os equipamentos e serviços 
oferecidos pela rede sirvam aos usuários legítimos [8].

Já um ataque DDoS, que é uma especialização do ataque 
DoS e, frequentemente, utiliza equipamentos distribuídos 
geograficamente [9].  Os agentes de software denominados 
bots são instalados de forma ilegítima em um grande número 
de máquinas infectadas por um malware e são repetidamente 
empregados em ataques DDoS [10]. Os elementos que par-
ticipam do ataque são chamados de zumbis e atuam sob as 
ordens de um nó mestre denominado botmaster. Uma botnet 
é definida como uma rede constituída de máquinas infectadas 

por um malware e que são preparadas para a execução de 
atividades ilegais em escala mundial [11],[12]. Uma botnet 
normalmente é utilizada para a geração do tráfego malicioso.

Os bots ou zumbis recebem as ordens do nó mestre cha-
mado botmaster através de uma outra camada denominada 
Comando e Controle (C & C). A figura 1 exibe a configura-
ção típica de uma botnet [11], as setas simbolizando as tro-
cas de mensagens entre os bots e o Comando e Controle e o 
botmaster.

3.Taxonomias de Ataques DDoS
Segundo [13], os ataques DDoS podem ser classificados 

seguindo diversos critérios, sendo os principais:
Grau de automação (DA): manual, semi-automática e au-

tomática.
Mecanismo de comunicação (CM): direto, indireto.

• Tipo de vítima (VT): aplicação, host, recurso, rede, infra-
estrutura.

• Impacto na vítima (IV): disrupção, degradação.
• Possibilidade de Caracterização (PC): não caracterizável 

ou caracterizável.

3.1 Grau de automação (DA)

Em função do grau de automação, os ataques podem ser 
manuais, semi-automáticos, automáticos.

Em um ataque manual, o atacante executa um scan no 
equipamento da vítima, invade e comanda o ataque. Nos ata-
ques semi-automáticos, a rede de ataque é constituída de um 
nó mestre e um nó escravo e as fases de recrutamento, 
exploração e infecção são automatizadas. Com base no 
mecanismo de comunicação entre os agentes, pode-se di-
vidir em comunicação direta ou comunicação indireta. No 
mecanismo de comunicação direta, o mestre e os escravos 
precisam conhecer os seus respectivos endereços IP. Na 
comunicação indireta, um serviço de comunicação legí-
tima é utilizada para sincronizar os agentes, como o IRC 
(Internet Relay Chat) e, atualmente, protocolos como o 
P2P (peer-to-peer) e o HTTP [14].

3.2. Tipo de vítima (VT)

A vítima do ataque pode ser uma aplicação, um host espe-

Fig. 1 – Configuração típica de uma botnet
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cífico, um recurso crítico (como por exemplo, um roteador), 
a rede ou uma infraestrutura (como por exemplo, ataque a 
servidores DNS).

3.3. Impacto na vítima (IV)

Quando um ataque a um servidor interrompe totalmente 
os serviços oferecidos aos seus usuários legítimos, há uma 
disrupção. Por outro lado, é possível que, mesmo sob um ata-
que de negação de serviço, o servidor ainda atenda aos usu-
ários, porém a uma taxa inferior a ideal. Neste caso, ocorre 
uma degradação de qualidade de serviço (QoS).

3.4. Possibilidade de Caracterização (PC)

Os ataques são classificados como caracterizáveis quando 
a sua identificação é possível pela inspeção dos cabeçalhos 
dos pacotes. Exemplos: TCP SYN flooding, UDP  flooding, 
smurf.

Os ataques caracterizáveis subdividem-se em filtráveis 
e não filtráveis. Os ataques filtráveis são os que utilizam 
pacotes mal formados ou pacotes que não são necessários 
para a operação normal do equipamento alvo. Exemplos de 
ataques filtráveis a um servidor web: UDP flooding e smurf. 
Os ataques não filtráveis utilizam pacotes bem formatos e 
legítimos. Exemplos: HTTP flooding, ataques slow HTTP, 
sockstress.

Um ataque que usa uma estratégia refletida [15], Distribu-
ted Reflected Denial of Service (DRDoS: Ataque Distribuído 
e Refletido de Negação de Serviço), é caracterizado pelo uso 
de IP de origem falsificado (spoofing) e IP de destino como 
o IP de broadcast da rede da vítima. Ao invés de diretamente 
enviar o tráfego malicioso à vítima, nós intermediários, de-
nominados de refletores, são utilizados. Os nós refletores, ao 
responderem às requisições, enviam os pacotes à vítima, oca-
sionando a negação de serviço. Exemplo clássico de ataque 
refletido é o smurf [15].

Outra taxonomia de ataques DDoS é descrita  em [16]:

• Ataques baseados em volume (Volume based): os recursos 
computacionais da vítima (CPU, buffers, memória, rede, 
etc) são exauridos por um grande volume de trafego mali-
cioso, o que faz usuários legítimos da aplicação serem pre-
teridos, ocasionando a negação de serviço. O ataque ocorre 
na camada de rede, na de transporte ou na de aplicação. 
Exemplos: TCP SYN flooding, UDP flooding, smurf.

• 
• Ataques na aplicação (App based): diferentes aplicações 

são o alvo do atacante para consumir os recursos da vítima. 
Exemplo: HTTP flooding (HTTP GET ou HTTP POST).

• 

• Ataques slow rate ou low rate (SR/LR): são o tipo mais 
difícil de detectar, pois operam abaixo dos patamares de 
detecção e apresentam características similares ao tráfego 
legítimo [17]. Exemplos: ataques slow HTTP (como o slo-
wloris e o RUDY), shrew, RoQ, sockstress.

  Os ataques LR DoS exploram protocolos como HTTP e 
HTTPS para enviar o tráfego a vítima, causando uma sobre-
carga da CPU e tornando o servidor indisponível. O volume 
de tráfego necessário para tal negação de serviço é, em geral, 
menor que o empregado em ataques que utilizam inundação 
[18]. Exemplos de tais ataques são o sockstress,  o slowloris 
(slow HTTP headers) e o RoQ.

3.5 Ataques LR DDoS

O ataque sockstress, que é um ataque a baixas taxas de 
transmissão, explora uma vulnerabilidade no protocolo TCP 
em relação ao tamanho da janela. O cliente malicioso esta-
belece a conexão TCP com tamanho de janela igual a zero e 
o servidor alvo continuamente enviará pacotes de descoberta 
do tamanho de janela a fim de aumentar seu valor e iniciar 
efetivamente a comunicação, mantendo a conexão aberta por 
tempo indeterminado e tendo esgotados seus recursos.

Os ataques do tipo Slow HTTP têm como alvo a camada 
de aplicação. Quando uma requisição HTTP é incompleta ou 
a taxa de transferência é muito baixa, o servidor web mantém 
a conexão aberta aguardando o restante dos dados [19]. Há 
três tipos de técnicas utilizadas pelos ataques Slow HTTP [19]:

1. Enviar o cabeçalho da requisição lentamente;
2. Ler a resposta lentamente; e
3. Enviar o corpo da resposta da requisição lentamente.

O primeiro tipo é denominado slowloris (ou Slow HTTP 
Headers ou Slow HTTP GET); o segundo é o Slow Read e o 
terceiro Slow body ou RUDY.

No ataque slowloris, o atacante envia os cabeçalhos 
HTTP sem os caracteres indicativos de seu final (r\n\r\n), re-
petidamente de modo a manter a conexão ativa. O servidor 
mantém a conexão aberta aguardando o restante do cabeça-
lho, que o atacante nunca enviará por completo. Sem precisar 
de muita largura de banda, um atacante pode abrir muitas 
conexões e sobrecarregar o servidor web.

   Na figura 2, que exibe o cabeçalho HTTP em uma cone-
xão normal, nota-se o “\r\n\r\n” indicando o fim do header e 
início dos dados requisitados. A figura 3 mostra o  cabeçalho 
HTTP durante um ataque slowloris. Observa-se apenas um 
“\r\n” de forma a manter a conexão ativa.

Fig. 2– cabeçalho em uma conexão HTTP normal
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Fig. 3– cabeçalho HTTP em um ataque slowloris

  No ataque Slow Read, o handshake de três vias é com-
pletado de forma legítima mas o atacante define um valor de 
tamanho de janela muito pequeno, como por exemplo 700 
bytes, ao enviar o segmento ACK [20]. Desta forma, a res-
posta é recebida do servidor de forma lenta. Quando o tama-
nho da janela está próximo a zero, o servidor para de enviar 
dados e mantém a conexão ativa. O servidor é indisponibi-
lizado ao serem efetuadas um número de conexões concor-
rentes suficientes para esgotar seus recursos. Não existem 
contramedidas conhecidas contra o ataque slow read [20].

 O ataque Slow body ou RUDY é caracterizado pelo envio 
do HTTP Post header completo mas com o campo content-
-length (tamanho da página em bytes) maior do que o seu ta-
manho real e enviado lentamente (por exemplo, 1 byte/min) 
de forma a manter o servidor ocupado [21].

4. Trabalhos Relacionados
 Dentre os principais datasets largamente utilizados em 

pesquisas de ataques distribuídos de negação de serviço, 
destacam-se o CAIDA DDoS Attack 2007, o DEFCON-10 
dataset, o KDD Cup 1999 dataset, o TUIDS DDoS dataset, o 
DARPA Intrusion Detection dataset, e o NSL-KDD dataset 
[1],[22].

   No CAIDA DDoS Attack 2007 dataset, o payload dos 
pacotes foi totalmente removido e os cabeçalhos estão dispo-
níveis até a camada de transporte [1].

    O DEFCON-10 dataset foi criado em 2002. O seu 
tráfego foi obtido na competição Capture The Flag (CTF), 
sendo, pois, muito diferente de um tráfego realístico (contém 
apenas conexões maliciosas como port scans e varreduras) 
sem um tráfego de fundo normal; é muito utilizado para a 
avaliação de IDS [22].

  O dataset  Knowledge Discovery and Data Mining 
(KDD Cup 1999) é muito utilizado em pesquisas de malwa-
res mas não é adequado para a avaliação de detecção de ata-
ques DDoS ou flash events. Alguns problemas do dataset são 
a grande quantidade de dados redundantes, em torno de 75%, 
dados de ataques falsos e antiquados para avaliação [1]. O 
dataset KDD Cup 1999 não contém os tipos de ataques mais 
recentes [23].

  O TUIDS DDoS dataset foi desenvolvido no final de 
2015, no entanto, muitos ataques estão desatualizados e ex-
ploram apenas sistemas operacionais antigos como o Windo-
ws 95 ou Windows NT 4.0 [23].

  O DARPA Intrusion Detection dataset, sendo o DARPA 
Intrusion Detection dataset 2000 o mais utilizado, não abran-
ge novas técnicas de ataque. Contém registros de auditoria 
do sistema operacional Windows NT e ataques DoS como 
neptune, smurf e ping of death. É ainda útil para testes de 
IDS [24],[25].

  O NSL-KDD dataset foi desenvolvido para resolver al-
guns problemas inerentes ao KDD Cup 1999 dataset. Assim, 
sendo, não contém os dados reduntantes.

   A pesquisa de [26] apresenta um dataset contendo o ata-

que slowloris mas não os arquivos de captura (dump) com-
pletos. Os endereços de IP foram removidos, e o tráfego é 
rotulado com “1”, caso seja malicioso e “-1” em tráfego legí-
timo, em formato csv. Em [27], o dataset contém os ataques 
RUDY e slowloris mas não está disponível publicamente na 
página do projeto.

A comparação entre os datasets está resumida na tabela 1.

Tab 1: Comparação de datasets com ataques DDoS

Arquivo 
de captura 
completo

Ataques 
LR DDoS 
slowloris/

sockstress

Tráfego 
Realístico Observações

CAIDA DDoS  NÃO NÃO SIM

Sem payload. Algu-
mas flags e infor-
mações de proto-
colos  removidos

DARPA 2000 SIM NÃO NÃO -

KDD-99 SIM NÃO NÃO
Tráfego de fundo e 
ataques não estão 
bem identificados.

TUIDS DDoS SIM NÃO SIM -

DEFCON-10 SIM NÃO NÃO Apenas tráfego in-
trusivo.

NSL-KDD SIM NÃO NÃO -

5. Descrição do Experimento
Os servidores web mais utilizados são o Apache e o IIS 

[28], [29]. Neste trabalho foi utilizada a versão 2.4.10 do 
Apache.

Foi usado um laboratório cuja configuração é a seguinte:

• 11 equipamentos Desktops;
• Processador Intel core i7-4770S;
• 8GB de memória RAM;
• Disco Rígido de 1 TB;
• Sistema Operacional Ubuntu 14.01 64 bits;
• Rede LAN cabeada;
• Switch Catalyst 2960.

  Cada núcleo do processador possui cache de 8192 KB 
e 800 MHZ.

   Foram empregadas 11 máquinas físicas, sendo 10 ata-
cantes, cada uma com 7 máquinas virtuais Debian Linux ver-
são 8.7 32 bits, e gerando tráfegos sockstress e slowloris. Em 
um dos equipamentos, foi instalado o servidor web virtual 
com Debian Linux versão 8.7 32 bits instalado e o tráfego de 
fundo gerado com o wget1 configurado no crontab2 do Linux. 
O tráfego de fundo foi gerado com a ferramenta httpmon, 
que gera tráfego HTTP com intervalo entre duas requisições 
consecutivas seguindo uma distribuição exponencial.

As placas de rede das máquinas virtuais foram confi-
guradas em modo bridge com a faixa de IP 192.168.91.X, 
máscara de rede 255.255.255.0, sendo 192.168.91.5 o IP do 
servidor web.

  Cada uma das máquinas virtuais atacantes com o siste-
ma Debian foi configurada com 600 MB de memória RAM 
e o servidor web virtual, 1.2 GB de memória RAM e 100 
GB de HD. As informações referentes às configurações das 
máquinas virtuais estão descritas na tabela 2.

A ferramenta opensource slowhttptest, que vem insta-
lada por padrão em muitas distribuições Linux, foi utilizada 
para gerar os ataques. Ela possui diversos módulos que per-
mitem gerar os tipos de ataques Slow HTTP como slowlo-

1 Utilitário para download não-interativo

2 Agendador de Tarefas
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ris, slow read e slow body, sendo muito utilizada para  testar 
servidores web a fim de buscar vulnerabilidades a ataques 
DDoS ou simplesmente checar quantas conexões simultâne-
as o servidor pode gerenciar. Pode-se, inclusive, iniciar um 
ataque utilizando o slowhttptest a partir de um smartphone.

Embora os ataques estivessem programados para iniciar 
em um horário fixo, estes duravam no máximo 240 segundos 
e, era aguardado um tempo aleatório entre 180 segundos e 
250 segundos para começarem novamente.

O tráfego foi coletado no formato PCAP3 na máquina fí-
sica contendo o servidor web. Os relógios internos dos equi-
pamentos foram sincronizados com o servidor do NTP.br 
usando o protocolo NTP.

 
Tab 2: Configurações das máquinas virtuais

Servidor web Atacantes
Memória RAM 1.2 GB 600 MB
HD 100 GB 100 GB
Faixa de IP 192.168.91.5 192.168.91.1/24
S.O. Debian 8.7 32 bits Debian 8.7 32 bits
Total 1 servidor Apache 70 atacantes

O tráfego de rede capturado no formato PCAP foi cons-
tituído de:
• tráfego de fundo (TF), simulação de acesso a sites web, 

e  
• tráfego de ataque (TA), que é constituído dos ataques so-

ckstress, slowloris.
O tráfego coletado está distribuído conforme a tabela 3.

Tab 3: Distribuição do tráfego capturado no experimento
Horário Conteúdo
07:50:00 Apenas Tráfego de Fundo

08:50:00 Início do Ataque sockstress

09:30:00 Fim do Ataque sockstress

09:40:00 Início do Ataque slowloris

10:20:00 Fim do Ataque slowloris

 O dataset contém, além dos dumps em formato PCAP, os 
seguintes arquivos:

• logs do servidor Apache (access.log e error.log);
• as informações do estado da memória (total, livre, usada, 

buffers e cache) e CPU
• durante todo o experimento (formatos txt , XML); e
• os metadados dos ataques em formato XML.

Os valores de utilização de CPU, memória e rede (dados 
recebidos e transmitidos) do servidor web foram monitorados 
antes e durante os ataques com a ferramenta Sysstat. Em 
relação a CPU, são armazenados o tempo do usuário (us), o 
tempo de CPU dedicado aos códigos que não são do kernel, 
tempo de sistema (sy), que é o tempo dedicado aos códigos 
do kernel, tempo ocioso do sistema (id) e o tempo de espera 
por operações de entrada e saída (wa).

As medidas utilizadas para avaliar o impacto dos ataques 
no servidor web são a média do percentual de CPU ociosa 
(CPU i), o seu desvio padrão (CPU sd), a média de memória 
utilizada em KB (Mem), o seu desvio padrão (Mem sd), a 
média do total de KB recebidos por segundo (rxkB), o seu 
desvio padrão (rxkB sd), a média do total de KB transmitidos 
por segundo (txkB) e o seu desvio padrão (txkB sd). Os re-

sultados são apresentados nas tabelas 4 e 5. As análises estão 
na seção 5.1.

Tab 4: Estatísticas 1

CPU i CPU sd Mem Mem sd

Sem Ataques 98% 0,90 285642 73700

Slowloris 93% 1,32 363621 25716

Sockstress 96% 1,65 343697 30454

Tab 5: Estatísticas 2
rxkB rxkB sd txkB txkB sd

Sem Ataques 10 2,03 8,54 1,88

Slowloris 108 21,53 70,73 13,77

Sockstress 8893 4600 3765 3518

5.1 Análise Crítica do Experimento

Será feita a comparação entre o comportamento de paco-
tes antes e depois da ocorrência de um ataque LR DDoS [30].

  Antes do início do ataque slowloris, o arquivo access.log 
contido em /var/log/apache2 exibia o código 200 do HTTP, 
o que apontava o sucesso na requisição ao servidor. Após o 
início do ataque, o código 408 foi a resposta do servidor, ou 
seja, ocorreu timeout das requisições. Após o fim do ataque, 
o código de resposta do HTTP voltou a ser o 200.

 Observando os números apresentados nas tabelas 4 e 5, 
percebe-se que o ataque slowloris foi efetivo em aumentar a 
utilização dos recursos do servidor web. A máquina virtual 
que continha o servidor web Apache teve um aumento de 5% 
na média de utilização de CPU, 27,3% de aumento na média 
de utilização de memória, a média de pacotes recebidos au-
mentou de 10,8 vezes e a média de pacotes enviados aumen-
tou de 8,3 vezes durante o ataque slowloris.

  Ao observar o dump do ataque slowloris, nota-se  a re-
gularidade dos tamanhos das janelas do TCP (os valores são 
sempre os mesmos), conforme a figura 7, comparando-se 
com os tamanhos das janelas no tráfego normal (figura 6). 
A figura 8 mostra o reduzido tamanho de janela durante o 
ataque sockstress.

Contando-se o número de conexões diferentes abertas 
por IP 192.168.91.5 (servidor web) na porta 80 por segundo, 
durante o ataque slowloris, em cada time slice de 1 minuto, 
tem-se uma média de 152 conexões por segundo, conforme a 
figura 4. Análise similar pode ser efetuada com o ataque so-
ckstress, resultando em 52 conexões por segundo, conforme 
a figura 5.

Uma instalação padrão do Apache permite no máximo 
150 conexões simultâneas (variável MaxRequestWorkers), 
conforme a sua documentação oficial.

6. Conclusão
Conforme os experimentos demonstraram, o ataque slo-

wloris é efetivo para consumir os recursos de um servidor 
web Apache, especialmente a memória, e torná-lo indisponí-
vel. Este trabalho apresentou o novo dataset de ataques LR 
DDoS desenvolvido, que vem preencher uma lacuna na área, 
já que outros datasets não apresentam os ataques slowloris e 
sockstress.

3 Packet capture: captura de pacotes



54    RMCT VOL.35 Nº2 2018REVISTA MILITAR DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

  Com 70 máquinas virtuais atacantes, foram geradas em 
média 152 conexões por segundo durante o ataque slowloris 
e o servidor Apache teve um incremento de 5% na utilização 
de CPU, 27,3% em memoria, 10,8 vezes em pacotes recebi-
dos e 8,3 vezes em pacotes enviados.

   Como os ataques do tipo slow HTTP geram um tráfego 
quase idêntico a um legítimo, sua detecção torna-se difícil 
para firewalls.
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ANEXOS
                                                                 

               

               Fig. 4–Número de Conexões/segundo com ataque Sockstress

              Fig.5–  Número de Conexões/segundo com ataque Slowloris
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Fig.6- Tamanho da janela X tempo (sem Ataques)

   Fig.7- Tamanho da janela X tempo (sockstress)

                  Fig.8- Tamanho da janela X tempo (slowloris)




