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Editorial
Revista Militar de Ciência e Tecnologia, (RMCT), tem o objetivo de 
realizar a divulgação da pesquisa científico-tecnológica voltada para 
a defesa e a segurança nacionais. Após 2010, a revista passou por sig-
nificativa mudança. Destacados membros da comunidade acadêmica 
nacional foram convidados a serem editores associados. Recebeu, nessa 
ocasião, a sua própria homepage (www.rmct.ime.eb.br) com as versões 

virtuais dos artigos. Foi posto em prática, desde 2010, o sistema de revisão por pares, no qual cada 
artigo submetido passa pelo processo de referagem, por dois especialistas no assunto, que avaliam 
se um artigo pode ser publicado e o que precisa ser modificado. 

A revista atual vem sendo aperfeiçoada de modo a tornar mais interessante a leitura dos artigos 
e mais prática a submissão, adequando as necessidades dos autores a recursos que facilitem a sua 
elaboração, visualização e leitura. A recém-definida formatação A4 da revista, a capa padroniza-
da, o projeto gráfico modificado, o resumo em inglês e as palavras chave foram mudanças visíveis 
na edição XXX, as quais foram mantidas nesta última edição com menor atualização.

As mudanças, cujo objetivo primário é aumentar a sua visibilidade e divulgação, pretendem fazer 
com que a revista atinja os padrões de qualidade que permitam a sua indexação em bases de dados 
científicos, aumentando assim a sua visibilidade nos meios acadêmicos e centros de pesquisas, 
nacional e internacional. 

O mais recente perfil científico da RMCT busca se alinhar, ano a ano, a outras publicações avali-
adas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Foi expli-
cado no Editorial do 1º Trimestre deste ano que a revista agora passou a ter uma nova forma de 
trabalho, que consiste num aperfeiçoamento da nova abordagem adotada. O Conselho Global de 
Pesquisa (GRC) aprovou, em 2012, seis princípios básicos que devem pautar todas as ações de 
avaliação dos trabalhos científicos em uma “Declaração de Princípios sobre a Revisão por Pares”. 

A



Publicados no site do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), os princípios são: 
• Avaliação por especialistas 
• Transparência
• Imparcialidade 
• Adequação
• Confidencialidade 
• Integridade e consideração ética

Buscando aproximação com esses princípios, agora a revista conta com a revisão por pares com confidenciali-
dade (blinded), em que existe o sigilo entre a autoria e os membros da revisão. Os editores recebem os artigos 
completos ou compactos sem nomes para a fase de revisão, encaminha os artigos para a revisão e recebe o 
relatório dos revisores. Além disso, outras mudanças podem ser vistas no novo volume, que contém, visivel-
mente, um novo projeto gráfico em duas colunas e novas fontes. A publicação fica mais compacta e a revista 
abre mais espaço para  nova demanda crescente, tão necessária e desejada para que haja sucesso na divulgação 
que, como dito, é o objetivo principal de toda revista. 

Carlos Frederico de Sá Volotão -- Cel
Editor-Chefe da RMCT
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Construindo uma base para experimentação de malwares 
utilizando as análises estática e dinâmica

Reinaldo José Mangialardo*, Julio Cesar Duarte
Instituto Militar de Engenharia- 

Praça General Tibúrcio, 80, 22290-27, Praia Vermelha, Urca, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 
*mangialardo@ime.eb.br

Resumo: Neste artigo, apresentamos as técnicas de análise es-
tática e dinâmica de malwares utilizadas para a classificação de 
malwares e propomos um método de construção de uma base para 
experimentação. Utilizando este método, que permite organizar e 
selecionar características para a análise de artefatos, identificamos 
os exemplos em malwares e não malwares e os classificamos de 
acordo com as classes definidas pelo CERT.BR. Também unifica-
mos os resultados de ambas as análises em um único conjunto de 
dados, permitindo que o analista tenha acesso aos dados resultan-
tes das análises estática e dinâmica de malwares. Tal construção da 
base permite que tais características sejam analisadas em conjunto, 
possibilitando que o analista realize uma análise unificada ou inte-
grada dos malwares, diminuindo o sucesso das técnicas de evasão. 

PalavRas-chave:  Malwares, Análise Estática, Análise Dinâmica, 
Análise Unificada.

abstRact: In this work, we present static and dynamic malware 
analysis techniques usually used for malware classification 
while proposing a method for the construction of a corpus for 
experimentation purposes. By using this method, organizing and 
selecting features for the analysis of artifacts, it is possible to 
identify instances of malwares and non-malwares and classify them 
according to subclasses defined by CERT.br. Also, the unification 
of the results in a single data set allows the analyst to have access 
to the data results of both static and dynamic analysis. Such corpus’ 
construction allows the characteristics to be analyzed together, 
making it possible for the analyst to perform a unified or integrated 
malware analysis, reducing the success of evasion techniques. 
 
KeywoRds: Malware, Static Analysis, Dynamic Analysis, Unified 
Analysis, Machine Learning.

1. Introdução

Malwares (softwares maliciosos) são programas desen-
volvidos para executar ações danosas em um computador. 
Os principais motivos que levam ao desenvolvimento e a 
propagação de códigos maliciosos são a obtenção de van-
tagens financeiras, a coleta de informações confidenciais, 
o desejo de autopromoção e o vandalismo. Além disto, os 
códigos maliciosos são muitas vezes usados como interme-
diários e possibilitam a prática de golpes, a realização de 
ataques e a disseminação de spam [1]. A detecção e análise 
de códigos maliciosos são atividades cruciais para qualquer 
mecanismo de defesa contra estes ataques. Para identificar 
os malwares existem duas técnicas: a análise estática de 
malwares e a análise dinâmica de malwares. A análise está-
tica permite extrair características do código sem executá-
-lo e a análise dinâmica permite extrair informações quan-
do o código é executado. Os desenvolvedores de códigos 
maliciosos utilizam técnicas antianálise ou de evasão das 
análises estática e dinâmica para evitar que informações so-
bre os malwares sejam obtidas, dificultando ou impedindo 
a sua identificação. Além deste problema, ainda existe a de-
manda de tempo para classificar o código como um malwa-
re pelo especialista de segurança. Esta tarefa não é simples 
e para que seja possível são necessários o planejamento e 
desenvolvimento de sistemas que executem a tarefa de for-
ma automatizada, reduzindo o tempo de resposta de reação 
à ação dos malwares. 

Com o objetivo de contribuir com a melhoria do proces-
so de análise e, assim, diminuir o impacto das atividades de 
evasão, colaborando com a defesa cibernética, este trabalho 
apresenta um método para a construção de uma base dados 
para a análise de malwares. Outra inovação do trabalho é a 
classificação em tipos de malwares. Ao analisarmos a vali-
dade do conjunto gerado, utilizamos algoritmos de apren-

dizado de máquina para verificar a capacidade preditiva da 
base de dados construída.

2. Malwares
Malwares (malicious softwares ou softwares maliciosos) 

apareceram pela primeira vez em 1949. O termo vírus de 
computador surgiu em um trabalho de Cohen [2] que elabo-
rou um modelo formal matemático para um vírus de com-
putador baseando-se no modelo de autômato celular com 
capacidade de autoreprodução.

Com a evolução da informática e das redes de compu-
tadores, em especial da Internet, vários tipos de malwares 
surgiram, motivados principalmente pela possibilidade de 
obtenção de lucros ilegítimos na Internet.

Para identificar, classificar e eliminar os malwares, os es-
pecialistas observam suas características comportamentais, 
entendem estas características e desenvolvem as medidas 
defensivas. 

As tarefas de definição e identificação de característi-
cas são difíceis, porque existem diferentes classificações 
e diariamente surgem variantes que mesclam característi-
cas dos demais códigos [1]. Pode-se citar como exemplos 
de classificação as adotadas pelo CERT.BR e a classifica-
ção de SZOR [3]. Szor classifica os malwares nas clas-
ses vírus, worm, trojan, backdoor, downloader, dropper 
e rootkit e o CERT.BR acrescenta a esta classificação as 
seguintes classes: bot, spyware, keylogger, adware, tro-
jan downloader, trojan dropper, trojan backdoor, trojan, 
DoS, trojan destrutivo, trojan clicker, trojan proxy e tro-
jan banker. Cada tipo de código malicioso possui carac-
terísticas próprias que o diferenciam dos demais tipos, e 
para classificá-los são observadas a forma de obtenção do 
malware, a forma de instalação, os meios usados para pro-
pagação e ações maliciosas mais comuns executadas nos 
computadores infectados. 
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3. Análise de Malwares
A análise de malwares é o processo de identificação e 

classificação de códigos maliciosos. Para identificar malwa-
res, especialistas de segurança adotam um método geral de 
investigação, que se divide normalmente em 5 fases [4]:

• Fase 1: preservação forense e exame dos dados vo-
láteis;

• Fase 2: exame da memória do sistema infectado;
• Fase 3: análise forense para examinar os meios de 

armazenamento permanentes (disco rígido, fitas de 
backup, etc.);

• Fase 4: verificação das características do arquivo 
desconhecido;

• Fase 5: análise estática e dinâmica do arquivo sus-
peito.

As fases 4 e 5 são utilizadas para obter as característi-
cas dos códigos contidos em arquivos. Estas características 
são estudadas pelo analista que então identificará o arquivo 
como malware ou não malware e, também, poderá classificá-
-los em tipos ou famílias de malwares.   

3.1 Análise Estática de Malwares

A análise estática de malwares é o processo de análise do 
código sem executá-lo no sistema e subdivide-se em análi-
se estática básica e análise estática avançada [5]. Na análise 
estática básica, o analista utiliza programas antivírus, hashes 
para identificar o arquivo, captura de informações existen-
tes em strings, funções e cabeçalhos de arquivos. Na análise 
estática avançada, o código do programa é desmontado e é 
feita uma engenharia reversa com o objetivo de descobrir o 
que o programa faz.

O programa antivírus, recurso utilizado na análise estáti-
ca básica, é ainda a defesa mais utilizada contra os malwares, 
apesar de muitos dos seus inconvenientes. Em geral, os anti-
vírus trabalham de duas maneiras para identificar malwares: 
assinaturas e/ou heurísticas.

Na detecção por assinatura, um arquivo executável é di-
vidido em pequenas porções (blocos) de código, as quais são 
comparadas com a base de assinaturas do antivírus. Assim, 
se um ou mais blocos do arquivo analisado estão presentes 
na base de assinaturas, a identificação relacionada é atribuí-
da ao referido arquivo. A principal desvantagem desta técni-
ca de detecção é que não é possível gerar as assinaturas em 
tempo real. A detecção heurística é uma técnica utilizada na 
tentativa de evitar os efeitos da defasagem da criação de as-
sinaturas de novos códigos maliciosos, disponibilizadas nos 
bancos de dados dos antivírus. Nesta técnica, o antivírus, a 
partir de determinadas características e regras, identifica o 
arquivo como suspeito ou não. Tomemos por exemplo um 
caso onde o programa antivírus verifica que um determinado 
programa enviou três arquivos idênticos em sequência para 
um determinado endereço de e-mail. Esta atividade é consi-
derada como suspeita (atividade de um vírus de script) e o 
programa é identificado pelo antivírus. Esta técnica também 
possui desvantagens. Além de ser muito difícil determinar 
todas as regras heurísticas que identifiquem atividades sus-
peitas, a técnica costuma gerar muitos falsos alarmes, os 
falso-positivos.

Assim, percebe-se que um antivírus pode falhar deixan-

do o sistema vulnerável. Para aumentar a certeza acerca da 
classificação do arquivo como malware ou não, podem-se 
utilizar sistemas de verificação disponibilizados na Internet. 
Um exemplo destes sistemas é o VírusTotal. O VírusTotal é 
um serviço gratuito, disponível na Web, que permite analisar 
arquivos e URLs suspeitas, facilitando a rápida detecção de 
vírus, worms, cavalos de tróia e todos os tipos de arquivos 
maliciosos. 

Algoritmos hash são utilizados para criar uma identifi-
cação digital única para arquivos. Permite verificar se um 
arquivo não foi corrompido, pela comparação dos hashes, 
ou para descobrir se um arquivo pertence a um determinado 
conjunto de arquivos. Um arquivo em um sistema que nun-
ca teve seu conteúdo alterado, sempre deverá ter um único 
número de hash. Na análise de malwares, todo arquivo anali-
sado recebe uma identificação baseada no cálculo hash, seja 
ele um malware ou não, permitindo, além de identificá-lo, 
verificar a sua integridade. Uma vez atribuído o hash para o 
arquivo, o malware poderá ser rapidamente identificado. São 
exemplos de algoritmos hash utilizados para gerar a identi-
ficação digital, o MD5, o SHA-1, o SHA-256 e o SHA-512. 
Além do cálculo de hash, o cálculo de fuzzy hash pode ser 
utilizado para determinar a similaridade entre arquivos. 

Uma string é uma sequência de caracteres. Um programa 
pode ter strings como uma URL, se um programa acessa um 
site da Internet para fazer um upload ou download ou o nome 
de uma chamada de sistema para apagar um arquivo, etc, e 
podem servir como uma evidência das intenções do emprego 
do malware. Nem sempre será possível obter informações 
a partir de strings porque o código pode ter sido ofuscado. 
Em um programa ofuscado o autor do código procura tornar 
difícil ou mesmo evitar que se entenda o fluxo de execução 
do programa, o acesso às variáveis, dos valores guardados 
nos registradores e a visualização de strings.

A análise das informações obtidas na estrutura dos ar-
quivos como, por exemplo, na estrutura de um arquivo com 
formato Win PE, podem ser úteis na identificação dos propó-
sitos de um código. Esta análise permite obter informações 
sobre como o arquivo foi compilado, se o arquivo foi com-
primido, criptografado ou ofuscado, listar as funções que se 
vinculam dinamicamente ao código e qual a funcionalidade 
das DLLs, quais funções foram exportadas e importadas, 
data da criação do arquivo, entropia dos dados, endereços 
suspeitos de entrada de seções, nome do arquivo, tamanho 
do arquivo, tipo do arquivo, hash do arquivo, IAT suspeitos, 
entre outros.

O cabeçalho de um arquivo Win PE possui informações 
sobre as funções que são utilizadas por um executável. A vin-
culação para bibliotecas dinâmicas é normalmente controla-
da pela vinculação a uma biblioteca de importação durante 
a fase de link-edição do programa. O executável criado con-
terá uma tabela de endereços importados ou Import Address 
Table (IAT). Toda DLL referenciada contém sua própria en-
trada na tabela IAT. Desta forma, pode-se analisar por meio 
da IAT a existência de referências para funções que execu-
tem ações suspeitas [6].

Empacotadores (packers) podem ser identificados utili-
zando o aplicativo PEiD para Windows ou o aplicativo pes-
canner.py. Um empacotador é um programa utilizado para 
ofuscar o código dificultando a sua desmontagem e análise 
[7]. Outro recurso que pode ser utilizado é o aplicativo Yara. 
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O Yara permite também criar arquivos de regras para a iden-
tificação de empacotadores utilizados para ofuscar o código. 
Sua vantagem é que ele proporciona um método de plata-
forma cruzada (Windows, Linux, Mac OS) para a detecção 
de empacotadores. O tipo de um arquivo analisado pode ser 
identificado utilizando aplicativos como o file no Linux ou o 
pacote python-magic ou uma assinatura do Yara.

O arquivo de um malware pode possuir qualquer tama-
nho, desde alguns Kbytes até muitos Mbytes. Para permitir a 
sua fácil propagação na Internet, por meio de e-mails, down-
loads e mensagens instantâneas, normalmente seus criadores 
desenvolvem código com poucos Kbytes e, por isto, 97% 
dos malwares descobertos nos últimos cinco anos possuem 
menos de 1 MB [8]. Entretanto, deve-se observar que alguns 
malwares mais complexos e com maior tamanho de arquivo 
têm surgido. Um exemplo é o Flame (w32.Flame.skywiper), 
um malware desenvolvido com o objetivo de realizar espio-
nagem e considerado o código malicioso mais sofisticado já 
desenvolvido. Como o tamanho do arquivo é grande, o Fla-
me possui forma de contágio semelhante à do Stuxnet, ou 
seja, normalmente pela utilização de um pendrive.

O time-stamp de um arquivo identifica a data que o có-
digo foi compilado. Uma data estranha como, por exemplo, 
um arquivo com uma data de compilação inferior ao ano 
2000 ou superior à data atual é considerado como suspeito. 
A entropia dos dados é uma heurística utilizada para detectar 
empacotamento. Valores altos de entropia indicam uma dis-
tribuição aleatória de bytes que compõem o executável, uma 
propriedade muito comum em dados comprimidos e cifra-
dos. Um arquivo com alta entropia é considerado suspeito e 
cerca de 80% dos malwares possuem alta entropia [9].

Na análise estática avançada uma inspeção mais profun-
da do código é realizada. Nesta análise o código é desmon-
tado e é realizada uma engenharia reversa com o propósito 
de entender o fluxo das instruções do programa e as carac-
terísticas do código. Um exemplo de programa que pode ser 
utilizado para desmontar um código de um malware é o IDA 
PRO [10].

3.2 Análise Dinâmica de Malwares

A análise dinâmica, assim como a análise estática, sub-
divide-se em análise dinâmica básica e análise dinâmica 
avançada. Na análise dinâmica básica o malware é execu-
tado em um ambiente virtualizado e o seu comportamento é 
monitorado, permitindo obter de forma automatizada as ca-
racterísticas de um código malicioso em execução. Também, 
a análise pode ser feita observando-se os estados do sistema 
operacional antes e após a execução do código. Toda a análi-
se baseia-se na observação das APIs que são executadas [11]. 

A análise dinâmica requer um ambiente seguro e isola-
do. Para construir este ambiente utiliza-se uma técnica co-
nhecida como sandbox que permite executar o código em 
um ambiente confinado. São exemplos de implementações 
de sandbox [12]: virtualização do sistema operacional ou 
jail (exemplo: virtual hosting); execução baseada em regras 
(exemplo: frameworks de segurança Apparmor e SELinux 
para o ambiente Linux); emulação de máquinas virtuais 
(exemplo: QEMU e Bochs); sandboxing (exemplo: Cuckoo 
Sandbox).

Para a análise de malwares, o ambiente que utiliza sand-
boxing é muito empregado e permite observar as APIs aci-
ma citadas. Podemos dividir os sandboxes para análise de 

malwares em dois tipos: sandbox on-line e sandbox standa-
lone. 

Um sandbox on-line é um ambiente de sandbox para aná-
lise de malwares montado por uma organização que dispo-
nibiliza o serviço na Internet. O usuário do serviço não pode 
interferir nas configurações que lhe foram definidas pelo pro-
vedor. São exemplos de sandboxes on-line:

• Malwr (https://malwr.com/);
• Anubis (http://anubis.iseclab.org/);
• ThreatExpert (http://www.threatexpert.com/submit.

aspx);
• Comodo (http://camas.comodo.com/);
• ThreatTrack ThreatAnalyser (http://www.threattra-

cksecurity.com/resources/ sandboxmalware-analy-
sis.aspx);

• Xandora (http://www.xandora.net/xangui/);
• Malbox (http://malbox.xjtu.edu.cn/).
Um sandbox standalone é totalmente configurado e manu-

tenido por quem o implementou. Para implementá-lo é neces-
sário configurar máquinas virtuais que criem o ambiente isola-
do e seguro. Também é necessário utilizar um sistema como o 
Cuckoo Sandbox [12] para gerenciar as atividades de análise e 
geração de relatórios. São exemplos de sandboxes standalone:

• Cuckoo Sandbox (http://www.cuckoosandbox.org/);
• Sandboxie (http://www.sandboxie.com/);
• Buster Sandbox (http://bsa.isoftware.nl/);
• Remnux (http://zeltser.com/remnux/);
A análise dinâmica avançada emprega a depuração (de-

bugging) para verificação do código [5, 6]. Nesta técnica, 
utiliza-se um programa depurador (debugger) para testar e 
depurar um código. Existem dois tipos de depuração: a de-
puração do código fonte e a depuração do código assembly. 
A depuração do código assembly é a utilizada na análise 
de malwares porque não requer o acesso ao código fonte. 
Existem duas formas de depurar um programa. A primeira 
consiste em iniciar o programa com um programa depura-
dor. Quando o programa é iniciado e carregado na memória, 
ele é imediatamente interrompido logo no ponto de entrada 
da execução. A partir deste ponto, obtém-se o controle com-
pleto dos passos de execução do programa depurado. Outra 
forma de depurar o programa é iniciar a depuração a partir 
de outro endereço de um programa em execução e não no 
inicial, de entrada. Neste caso, threads do programa são pau-
sadas e ele pode ser depurado. Esta é uma boa abordagem 
para depurar um processo que é afetado por um malware. 
Quando se utiliza um depurador, para examinar cada instru-
ção do código e manter o controle da execução do depurador, 
utilizam-se as características de single-stepping e step-into 
que permitem examinar cada uma das instruções e funções 
chamadas pelo código. Outros recursos como pontos de que-
bra (breakpoints) e exceções (exceptions) são utilizados. São 
exemplos de softwares depuradores: W32DASM, IDA, Win-
Dbg, SoftICE e Ollydbg.

As técnicas de análise estática e dinâmica possuem pon-
tos fracos que permitem aos desenvolvedores de malwares 
empregar técnicas de antianálise que impedem a observação 
das características de um malware.

4. Técnicas de antianálise de malwares
Os desenvolvedores de malwares utilizam algumas téc-

nicas de evasão com o objetivo de dificultar ou impedir a 
desmontagem do código, detectar e impedir ou prejudicar o 
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funcionamento de máquinas virtuais e dificultar ou impedir a 
depuração de código. Os mecanismos antianálise podem ser 
divididos em 4 categorias [13]:

• Ofuscação: são técnicas utilizadas para dificultar 
a criação de assinaturas e a análise do código des-
montado. As técnicas de ofuscação evoluem acom-
panhando a evolução dos malwares e Szor [3].  De 
acordo com estas técnicas, os malwares podem ser 
classificados como: malwares cifrados, malwares 
oligomórficos, malwares polimórficos e malwares 
metamórficos.

• Antidisassembly: são as técnicas utilizadas para 
comprometer o funcionamento dos desmontadores 
e/ou prejudicar o processo de desmontagem de códi-
go. Criadores de malwares utilizam antidisassembly 
para evitar a engenharia reversa do código e assim, 
retardar ou evitar a análise do código malicioso. 

• Anti-VM: são técnicas utilizadas para detectar a 
presença de máquinas virtuais ou prejudicar seu 
funcionamento. Para detectar malwares blindados, 
zero-day malwares, malwares metamórficos, pode-
-se utilizar técnicas de virtualização e sandbox [12].

•	 Antidebugging: são técnicas utilizadas para com-
prometer o funcionamento de depuradores e/ou o 
processo de depuração do código dificultando a en-
genharia reversa. A técnica de antidebugging é uma 
técnica antianálise popular e utilizada por malwares 
para reconhecer quando existe um depurador de có-
digo que controla a execução [5]. Uma vez que o 
malware detecta a presença de um depurador, ele 
pode alterar o seu curso normal ou interromper ime-
diatamente a sua execução, dificultando o entendi-
mento do funcionamento do malware e aumentando 
o tempo necessário para a sua identificação. Existem 
várias, talvez centenas de técnicas antidebugging. 
Estas técnicas podem utilizar métodos para a detec-
ção de depuradores no ambiente Windows, métodos 
que identifiquem o comportamento do depurador, 
métodos que interfiram na funcionalidade do depu-
rador e métodos que explorem as vulnerabilidades 
do depurador [13].

5. Construção da base para experimentação 
de malwares

A base de dados para experimentação de malwares é 
construída utilizando um conjunto dos artefatos e pela se-
leção de suas características. Para construí-la, seguimos as 
seguintes etapas ilustradas na Fig. 1.

Na primeira etapa preparamos o ambiente de análise 
composto por uma máquina hospedeira (host) utilizada para 
realizar o gerenciamento das tarefas de análise e hospedar a 
máquina virtual com o sistema alvo da atuação dos arquivos 
de malwares e não malwares.

Para montar o ambiente de análise foi utilizada uma má-
quina hospedeira (Cuckoo Server) que possui 4GB de me-
mória RAM, capacidade para instalar duas máquinas virtu-
ais e 500 GB de espaço de armazenamento secundário. Os 
softwares utilizados em todas as fases do trabalho são livres, 
com exceção do sistema operacional Windows XP, insta-
lado na máquina virtual, e que foi utilizado como sistema 
alvo da execução dos arquivos de malwares e não malwares. 
Também foi instalado o conjunto de programas de escritório 
Office 2007 e o programa Acrobat Reader, para o caso de 
utilização destes softwares por algum malware. A máquina 
hospedeira foi configurada com o sistema operacional Linux, 
Ubuntu, distribuição 14.04 LTS. O software de virtualização 
utilizado foi o VirtualBox 4.2.16 Ubuntu r86992.

Os softwares e aplicativos utilizados na análise estática 
foram o exiftool [14], pescanner.py [6] e o programa Pyew. 
Para dificultar o emprego de técnicas anti-vm, configuramos 
o VirtualBox de tal forma a dificultar a utilização de sensores 
pelo malware. Para realizar esta configuração, baixamos o 
pacote CuckooMon [12].

Na etapa 2 foram obtidas as amostras de malwares e não 
malwares utilizadas no experimento. Os malwares foram ob-
tidos no site VirusShare (http://vírusshare.com). Foram bai-
xados um total de 131.073 malwares. Os arquivos de malwa-
res possuem diversos formatos, PE32, HTML, ico, gif, pdf, 
doc, xls, jpg, etc. Após a análise, foram selecionados da po-
pulação somente aqueles que possuiam o formato Windows 
PE32. Isto foi feito para manter uma padronização da análise 
e também devido ao volume de ataques conhecidos contra 
sistemas Windows. 

Fig. 1. Etapas para a construção da base para experimentação de malwares
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Além do conjunto de malwares, também foram obtidas 
amostras de arquivos que classificamos como não malwares 
para fins de comparação com a base de malwares. Foram 
obtidos 3378 exemplares de arquivos não malwares. Estes 
arquivos foram obtidos dos sites sourceforge.net (http://
www.sourceforge.net), oldapps (http://www.oldapps.com), 
de servidores de ftp anônimos (http://www.ftp-sites.org/) e 
de arquivos de computadores pessoais.

Na etapa 3, foram selecionadas as características para 
análise dos malwares. Além das escolhas das características, 
classificamos os arquivos como malwares e não malwares 
e também em tipos de malwares, seguindo a definição dada 
pelo CERT.BR.  A seguinte lista resume características que 
podem ser utilizadas no processo de análise estática. Estes 
atributos foram escolhidos a partir dos trabalhos de análise 
de malwares de Malin [4], Szor [3], Harvey [14], Lyda [15] 
e Zabidi [16], que abordam características observadas em 
arquivos e em seus códigos e que podem auxiliar na identifi-
cação de um arquivo suspeito.

• Verificação de hash: pode ser obtido pela execução do 
aplicativo yara.py, integrado ao Cuckoo Sandbox. Iden-
tifica malwares que já são conhecidos;

• Verificação de empacotadores: verifica se existe algu-
ma assinatura de código de cifradores, empacotadores e 
compiladores que foram utilizados na criação do código.

• Identificação de data: identifica datas suspeitas. A 
data é considerada suspeita se o ano for menor que 
2000 ou maior que o ano atual. O cálculo é feito com 
base no timestamp do arquivo e indica quando o 
compilador produziu o arquivo. 

• Entrypoint suspeito: identifica se o ponto de entrada 
de uma seção PE é suspeito. Uma seção PE é con-
siderada suspeita se o endereço do ponto de entrada 
está localizado na última seção do arquivo PE ou se 
o endereço não é reconhecido como normal. 

• Entropia: identifica seções que possuem uma entro-
pia muito alta ou muito baixa. A entropia é um valor 
entre 0 e 8 e que identifica a aleatoriedade dos dados 
em um arquivo. ZABIDI [16] utiliza a entropia entre 
0 e 1 ou maior que 7 (0 < y < 1 ou y > 7) para identi-
ficar um arquivo suspeito. O cálculo da entropia per-
mite identificar seções que possuem código anormal 
ou empacotado. A entropia é calculada utilizando a 
equação [15]:

(1)

• onde, p(i) é a probabilidade da i-ésima unidade de 
informação em x séries de eventos de c símbolos. 
Quando existirem 256 possibilidades, então os limi-
tes da entropia variarão entre 0 e 8.

• Número de seções: número de seções que compõem 
a imagem de um arquivo PE.

• IAT suspeita: verifica se na tabela de endereços de 
arquivos importados de um arquivo Windows PE32 
existe referência para APIs suspeitas [5].

• Strings suspeitas: identifica se no código desmonta-
do existe uma string suspeita [5, 17].

• Tamanho do arquivo. 
• CRC Suspeito: caso o CRC calculado e o real sejam 

divergentes, o arquivo é considerado como suspeito.

Para a análise dinâmica podem ser utilizadas as seguintes 
chamadas de APIs do Windows e que são catalogadas como 
suspeitas por [5].  A execução combinada destes atributos 
permite identificar se um artefato pode ser considerado um 
malware: CreateFile, CreateMutex, CreateRemoteThread, 
CreateService, DeleteFile, FindWindow, OpenMutex, Open-
SCManager, LoadDll,  ReadProcessMemory, RegDeleteKey, 
RegEnumKeyEx, RegDeleteKey, RegOpenKey, URLDown-
loadToFile, WriteFile, WriteProcessMemory, ShellExecute, 
ZwMapViewOfSection, GetProcedureAddress, QueryVal-
ueKey, OpenMutant, IsDebuggerPresent, GetSystemMetrics, 
SetInformationFile, SetWindowsHookExA.

Como a quantidade de características que podem ser ana-
lisadas pode ser muito grande, dado uma amostra com vários 
artefatos como exemplos, com características comuns, al-
gum critério de seleção de melhores características pode ser 
utilizado. Um exemplo de critério de seleção que pode ser 
utilizado é o ganho da informação. O ganho da informação 
é uma medida baseada na “impureza” dos dados. A medida 
desta impureza é a entropia da informação. A entropia da in-
formação é calculada pela Eq. (1). Na equação, pi é a proba-
bilidade ou fração dos registros que pertencem á Classe Ci e 
c é o número de classes. O ganho da informação (GI) pode 
ser calculado pela Eq.2:

(2)

Onde S é o conjunto de exemplos da amostra, F é a pos-
sível característica escolhida entre todas as possíveis e |Sf| 
é o número de membros de S que possuem o valor f para a 
característica F. 

Existem outros critérios de seleção que podem ser utili-
zados para obter as melhores características. São exemplos 
de outros critérios, o algoritmo Relief [18] e a técnica de 
correlação de atributos [19].

Na etapa 4 são executadas as análises estática e dinâmica 
dos malwares. Para iniciar a análise foram executados scripts 
de submissão dos arquivos de malwares e não malwares para 
a análise do pescanner e do Cuckoo Sandbox. Para a análise 
estática foi executado um script que submete os arquivos 
das amostras de malwares e não malwares ao programa 
pescanner.py. Também, foi utilizado o aplicativo pyew para 
desmontar o código e obter strings no código.

Ao final das análises foram gerados dois arquivos com os 
resultados das análises estática e dinâmica respectivamente 
de todos os exemplos. Na análise estática, além da obtenção 
das características do arquivo Win PE, como a sua data de 
compilação, o hash do arquivo e o tamanho do arquivo foram 
obtidas várias strings a partir do código desmontado. Utiliza-
mos um dicionário que busca encontrar strings que podem ser 
consideradas como suspeitas. Outra tarefa realizada na análise 
estática foi a verificação da existência da assinatura do arquivo 
em alguma base de dados de antivírus. Para fazer esta veri-
ficação e classificação de cada um dos exemplos, utilizamos 
o VirusTotal (http://www.virustotal.com). Também classifica-
mos cada um dos exemplos em tipos de malwares de acordo 
com a classificação dada pela maioria dos antivírus existentes 
na base do VirusTotal. As Tabelas 1 e 2 mostram as quantida-
des de exemplos que foram classificados em três amostras es-
colhidas aleatoriamente a partir dos 134.451 artefatos obtidos 
do VirusShare e de nossos computadores. Todos os 134.451 
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arquivos encontravam-se inicialmente pré-classificados no 
repositório do VirusShare e exemplos de não malwares fo-
ram coletados e também pré-classificados. Todos os exem-
plos foram submetidos ao VirusTotal para classificação final 
como malwares e não-malwares e para classificação em tipos 
de classes. A classificação pelo VirusTotal foi feita de acordo 
com a classificação da maioria dos antivírus utilizados para 
classificação no site (50 antivirus).

6. Análise dos resultados
Os resultados obtidos e apresentados na Tabela. 2 mos-

tram que em todas as amostras pode-se verificar que houve 
uma distribuição semelhante para o conjunto de artefatos se-
lecionados aleatoriamente para análise. Observa-se que hou-

ve uma maior proporção dos exemplos identificados como 
Trojans e isto pode ser explicado porque este tipo possui sub-
classificações, conforme definido pelo CERT.BR. 

Para verificarmos a acurácia das classificações quando 
submetidas a um processo automático de classificação de 
malwares, utilizamos o algoritmo de aprendizado de máqui-
na Random Forest. Escolhemos este algoritmo porque ele é 
muito utilizado em trabalhos de classificação automática de 
malwares apresentando bons resultados.

Incialmente, a Tabela 3 mostra a comparação do resulta-
do obtido utilizando a análise unificada, resultante da inte-
gração das análises estática e dinâmica, com a classificação 
obtida utilizando a análise dinâmica por Andrade [7].

Para se realizar a classificação em multiclasses, seguiu-
-se a definição do CERT.BR para classificação de tipos de 

Tabela 4. Resultado da análise multiclasses.
ANÁLISE CLASSE PRECISÃO REVOCAÇÃO F1-SCORE

UNIFICADA

BENIGNO 99,90% 99,90% 0,9990
TROJAN 87,20% 92,70% 0,8987
VIRUS 85,80% 76,20% 0,8072
WORM 92,20% 86,60% 0,8931
BACKDOOR 95,50% 75,70% 0,8446
ROOTKIT 82,00% 93,80% 0,8750
BOT 78,80% 55,30% 0,6499
SPYWARE 88,80% 98,10% 0,9322

Tabela 1. Classificação dos exemplos das amostras em malwares e não-malwares.
AMOSTRA I AMOSTRA II AMOSTRA III

CLASSE QTD DIST QTD DIST QTD DIST

MALWARE 2245 57,70% 3633 57,74% 4645 57,90%

NÃO MALWARE 1646 42,30% 2659 42,26% 3378 42,10%

TOTAL 3891 100% 6292 100% 8023 100%

Tabela 2. Classificação dos exemplos das amostras em tipos de malwares.
AMOSTRA I AMOSTRA II AMOSTRA III

CLASSE QTD DIST QTD DIST QTD DIST

TROJAN 1267 32,56% 1941 30,85% 2358 29,39%

VIRUS 376 9,67% 585 9,30% 742 9,25%

WORM 495 12,72% 747 11,87% 980 12,21%

BACKDOOR 68 1,74% 111 1,76% 173 2,16%

ROOTKIT 1 0,03% 97 1,54% 126 1,57%

BOT 26 0,67% 47 0,75% 104 1,30%

SPYWARE 12 0,31% 105 1,67% 162 2,02%

NÃO MALWARE 1646 42,30% 2659 42,26% 3378 42,10%

TOTAL 3891 100% 6292 100% 8023 100%

Tabela 3. Comparação de trabalhos de análises de malwares.

TRABALHO ABORDAGEM PRECISÃO 

[7] DINÂMICA Random Forest, 93,6% 

[20] UNIFICADA Random Forest, 95,3% 
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malwares.
A classificação em multiclasses é uma inovação e não 

encontramos outro trabalho similar que permitisse compara-
ção. Existem trabalhos realizados que classificam os malwa-
res em famílias de malwares, conceito diferente ao tratado 
neste trabalho.

A Tabela 4 mostra os resultados que foram obtidos pela 
classificação automática dos tipos de malwares, utilizando o 
algoritmo Random Forest. As métricas utilizadas para ava-
liar a capacidade de classificação de cada tipo de malware 
foram a Precisão, a Revocação e o F1-Score. Os resultados 
referem-se a base unificada. Também verificamos que a aná-
lise sobre a base unificada produz melhor acurácia do que 
as bases da análise estática e dinâmica separadas. Isto pode 
ser verificado pela Tabela 5, que apresenta a acurácia para 
a classificação de malwares e não malwares e pela Tabela 
6, que apresenta a acurácia para a classificação em tipos de 
malwares.

 
Tabela 5. Acurácia da análise de malwares e não malwares.

ANÁLISE ACURÁCIA
ESTÁTICA 89,91%
DINÂMICA 93,55%
UNIFICADA 95,75%

Tabela 6. Acurácia da análise multiclasses.
ANÁLISE ACURÁCIA

ESTÁTICA 82,53%

DINÂMICA 91,32%

UNIFICADA 93,02%

 

7. Conclusão
Neste artigo propomos um método para a construção de 

uma base para experimentação de malwares e também clas-
sificamos malwares conforme a definição de tipos de malwa-
res pelo CERT.BR. A partir de uma base de exemplos e de 
uma definição de características de artefatos, selecionamos 
um conjunto de características, com boa capacidade prediti-
va, que podem ser utilizadas para a identificação e classifica-
ção de malwares. Para que isto fosse possível, configuramos 
um ambiente para a execução de análise estática e dinâmica 
de malwares. Além da obtenção das características, utiliza-
mos a definição do CERT.BR para classificar os 134.451 
exemplos da base de malwares em multiclasses. Este método 
pode ser empregado em aplicações futuras de classificação e 
predição automática de malwares utilizando algoritmos de 
aprendizado de máquina supervisionado. A base de dados, 
os programas utilizados na análise e tutoriais para a mon-
tagem do ambiente utilizado na análise podem ser obtidos 

enviando-se e-mail para mangialardo@ime.eb.br.
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Resumo: Nenhum sistema de computador é totalmente invulne-
rável a ataques de um hacker talentoso e determinado. A Guerra 
Cibernética (G Ciber) é uma arma que pode ser empregada remota-
mente e de forma anônima. Ela pode ser algumas vezes mais des-
trutiva e com efeitos de mais longo alcance do que ataques realiza-
dos em guerras tradicionais. Para se adaptar às exigências dessa 
nova forma de combate, a concepção de C2, existente até então, 
teve que passar por consideráveis alterações, deixando de lado a 
tradicional dependência de modelos hierárquicos para a fusão de 
informações e tomada de decisão e adotando estruturas de rede 
com maior flexibilidade, conectividade lateral e colaboração através 
das fronteiras organizacionais. Dentro desse contexto, para compre-
ender melhor os efeitos de um Ataque Cibernético contra qualquer 
sistema de C2, este trabalho elicita as ações cibernéticas típicas que 
podem ser realizadas por atacantes em sistemas de C2. Além disso, 
propõe um conjunto de contramedidas (proteções cibernéticas) que 
podem ser tomadas para evitar ou minimizar os impactos causados 
por essas ações. 

PalavRas-chave:  Guerra Cibernética, Comando e Controle, 
Proteção Cibernética, vulnerabilidades.

abstRact: No computer system is completely invulnerable to 
a talented and determined hacker. The Cyber War is a weapon 
that can be used remotely and anonymously. It can be sometimes 
more destructive than traditional wars attacks. To adapt to the 
new demands of Cyber War, the concept of C2, existing until 
then, had to undergo considerable changes, leaving aside the 
traditional dependence of hierarchical models for the fusion of 
information and decision making, adopting network structures 
with greater flexibility, lateral connectivity and collaboration 
across organizational boundaries. Within this context, to 
better understand the effects of a Cyber Attack against any C2 
system, this article discusses the typical cyber actions that can 
be performed by attackers to C2 systems. It also proposes a 
set of countermeasures (cyber protections) that can be taken 
to avoid or minimize the impacts caused by these actions. 

 
KeywoRds: Cyber War, Command and Control, C2, Hacker, 
Cyber Protection, vulnerabilities.

1. Introdução
O século XXI trouxe consigo novos desafios. As missões 

militares da atualidade são bem diferentes das missões tradi-
cionais dos séculos passados. Elas são simultaneamente mais 
complexas e mais dinâmicas, exigindo capacidades coletivas 
e esforços de muitas organizações para se ter sucesso [1]. 

A expansão significativa, nos últimos tempos, dos 
computadores e das redes de dados empregadas para interli-
gá-los, fez surgir um ambiente virtual, sem fronteiras, deno-
minado Espaço Cibernético1. O uso crescente deste espaço, 
em tempo de paz, na realização dos mais diferentes serviços, 
ocasionou o desenvolvimento dos chamados crimes ciber-
néticos, que se caracterizam pela prática de delitos contra 
os usuários da internet, aproveitando-se das vulnerabilidades 
existentes na mesma. Com o passar do tempo, tais técnicas 
desenvolvidas aparentemente para obter vantagens financei-
ras de cidadãos ou empresas civis, passaram a ser empre-
gadas pelos Estados como armas de guerra surgindo, desta 
forma, o conceito de G Ciber. 

Partindo-se do princípio que informações relevantes de 
combate vêm, de forma crescente, trafegando pelo espa-
ço cibernético, a mercê daqueles que tiverem capacidade 
de interceptá-las, o estudo da G Ciber é uma necessidade 
improrrogável, especialmente ao se considerar a rapidez com 
que as novas tecnologias vêm se desenvolvendo. 

Dentro desse contexto, este trabalho analisa a influência 
da G Ciber nos sistemas de C2 em apoio às Operações Mili-
tares (Op Mil). Para isso, inicialmente, são apresentados os 
conceitos relacionados ao tema, bem como as característi-

cas dos sistemas de C2 baseados em rede. Em seguida, são 
discutidas as principais vulnerabilidades dos diferentes siste-
mas que se utilizam de redes de dados e as formas como 
essas vulnerabilidades podem ser exploradas por atacantes. 
A partir dessa análise, são apresentadas as principais medi-
das de proteção cibernética a serem empregadas no caso de 
ataques desencadeados contra sistemas baseados em redes 
de dados. Partindo-se do princípio que os atuais sistemas de 
C2 empregados em apoio às Op Mil estão cada vez mais 
conectados por intermédio de redes de dados, o estudo pros-
segue analisando as vulnerabilidades desses sistemas e as 
consequências de ações cibernéticas desencadeadas contra 
eles. Por fim, o presente trabalho propõe possíveis contrame-
didas a serem adotadas em tais ações.

2. Conceitos Importantes

2.1 Guerra Cibernética

“O ambiente cibernético pode ser considerado um novo 
domínio ou palco de batalha, depois da terra, do mar, do ar, 
do espaço exterior e do espectro eletromagnético” [2].

Em guerras anteriores, componentes críticos de infra-
estrutura, como aeroportos, usinas de energia, sistemas de 
água, ferrovias, oleodutos, gasodutos e centros de comuni-
cações se tornaram alvos pelo fato de sua destruição poder 
paralisar toda uma Nação. Estes mesmos componentes 
já não precisam mais ser fisicamente destruídos, porque a 
maioria deles é dependente de sistemas baseados em redes 

1 Conjunto de pessoas, empresas, equipamentos e interconexões dos sistemas de informação e das informações que por eles trafegam [4].
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de computadores, os quais se tornam alvos em potencial de 
ataques cibernéticos [3].

O conceito de “Paralisia Estratégica”, defendido por Sun 
Tsu, vem se tornando uma forte tendência dos atuais comba-
tes assimétricos e se aplica muito bem ao conceito de G 
Ciber. Por intermédio de ações cibernéticas bem executadas, 
torna-se possível “paralisar” inimigos militares, numérica e 
economicamente superiores, sem ter que enfrentar, no terre-
no, seu poderio bélico.

As vulnerabilidades existentes na internet, no entanto, 
não abrem caminho somente para os Estados travarem guer-
ras entre si. Pessoas comuns podem deflagrar guerras entre 
Estados, simplesmente manipulando os dados cibernéticos 
disponíveis no espaço e agindo às escuras, fazendo com que 
o país atacado tome conclusões errôneas sobre as origens dos 
ataques desferidos contra ele. 

Além disso, países têm se utilizado desses cidadãos 
para mascarar suas participações em ataques cibernéticos. 
Ao mesmo tempo em que financiam suas ações, se negam a 
assumi-las, fazendo o mundo crer que foram feitas de forma 
isolada e sem um fim político específico.

É importante destacar que os resultados de um ataque 
cibernético dependem da integração das estruturas críticas 
do país à internet e, quanto mais uma Nação estiver integrada 
tecnologicamente, mais destruidor pode ser esse ataque [4].

Muito recentemente, um grupo de especialistas em tecno-
logia e ataques virtuais publicou um manual sobre G Ciber, 
determinando regras e normas de conduta para ataques 
cibernéticos. O manual Tallinn, que recebeu este nome em 
homenagem à capital da Estônia, local onde foi compila-
do, foi desenvolvido a pedido do Centro de Excelência em 
Defesa Cibernética Colaborativa da OTAN e aplica regras de 
comportamento de campos de batalha reais à internet. Seu 
objetivo é mostrar que uma guerra no mundo virtual pode se 
tornar real e, sendo assim, suas ações têm que ser submetidas 
às mesmas normas internacionais que regulam os combates 
nos campos de batalha. 

Diariamente são registrados inúmeros ataques ou tentati-
vas de intrusões em diversos sistemas espalhados ao redor do 
mundo e tais fatos corroboram para o acréscimo da impor-
tância do tema na agenda mundial, com diversos países e 
organizações internacionais preocupados com a implantação 
de estruturas e estratégias de defesa e segurança cibernética.

No Brasil a situação não é diferente. Em junho de 2011, 
diversos portais governamentais brasileiros, como o da 
Presidência da República, da Receita Federal e da Petrobras, 
foram alvos de ataques cibernéticos assumidos pelo grupo 
Lulz Security Brazil. Segundo o próprio grupo divulgou no 
Twitter, este ataque teria sido um protesto contra a corrupção 
e o aumento dos combustíveis. No mesmo período, o grupo 
Fatal Error Crew, que já havia atacado o portal da Presidên-
cia em janeiro de 2011, divulgou o endereço de 500 portais 
de prefeituras e câmaras municipais atacadas [2].

Diante de tais fatos e de medidas práticas adotadas pelo 
governo brasileiro, novas políticas e documentos têm sido 
criados e aprovados, com vistas a definir uma política ciber-
nética para o país: a Estratégia Nacional de Defesa [5], o 
Livro Verde sobre Segurança Cibernética no Brasil [6]e a 
recente Política Cibernética de Defesa [7]. Também encon-
tra-se em fase de aprovação no Ministério da Defesa (MD), a 
proposta de Doutrina Militar de Defesa Cibernética.

2.2 Sistemas de C2 baseados em redes

Dentre diversos setores, o militar foi um dos que teve que 
se adaptar ao surgimento da internet e ao crescimento expo-
nencial das redes de dados, como uma potente ferramenta 
de trabalho. O processo de transformação militar iniciou-se 
tendo como base dois eixos principais: um voltado para a 
compreensão dos desafios do século XXI e outro focado no 
conceito de Guerra Centrada em Redes (GCR). 

A GCR parte do princípio da integração dos diversos siste-
mas de apoio ao combate no intuito de se obter uma consciên-
cia compartilhada, com vistas a facilitar a tomada de decisão 
dos comandantes (Cmt) nos diversos níveis. Ela busca um 
maior grau de sincronização da informação, levando a um 
aumento significativo na agilidade e eficácia dos processos. 

Na atualidade, pode-se dizer que C2 é a ciência e a arte 
que trata do funcionamento de uma cadeia de comando e que 
envolve, basicamente, três componentes fundamentais: a 
autoridade investida do comando, a sistemática do processo 
decisório e a estrutura para acompanhar as Op Mil [8].

A literatura em vigor, especialmente a norte-americana, 
trata C2 com a terminologia C4ISR: Comando, Contro-
le, Comunicações, Computação, Inteligência, Vigilância 
(Surveillance) e Reconhecimento. No presente artigo, no 
entanto, optou-se pelo emprego do termo C2, por ser o mais 
comum e o adotado pelo Exército Brasileiro (EB).

Um novo modelo conceitual de C2, sugerido por um 
grupo de estudo da OTAN, tem servido de parâmetro para 
o entendimento de um processo de C2 mais amplo e que 
atenda às atuais necessidades dos combates modernos. Esse 
grupo concluiu recentemente que uma única abordagem não 
é suficiente para se alcançar o sucesso na missão, e que cada 
situação exigirá uma abordagem diferente, com base em três 
fatores-chave que definem a essência do C2. Esses três fato-
res podem ser considerados dimensões de uma Abordagem 
de C2 e são os seguintes: 

• atribuição de direitos de decisão para o coletivo; 
• padrões de interação entre os atores; e 
• distribuição da informação
Dentro desta concepção mais moderna, a abordagem de 

C2 empregada por uma determinada Nação, coligação, ou 
força pode ser mais bem compreendida como uma região ou 
coleção de regiões dentro de um espaço tridimensional, ao 
invés de, um ponto dentro desse espaço. 

Nesse contexto, e visando uma melhor compreensão 
das diferentes abordagens de C2 existentes, foram definidos 
cinco níveis de maturidade, os quais estão relacionados a 
essas abordagens e sua localização dentro do espaço tridi-
mensional. São eles: Conflituoso, Não-conflituoso, Coorde-
nado, Colaborativo e De ponta.

O grande problema é que, à medida que o nível de matu-
ridade cresce, as interações aumentam e, por conseguinte, 
mais vulnerável o sistema de C2 se torna em função dos dife-
rentes meios e ligações pelos quais as informações relevan-
tes trafegam. Cabe, portanto, ao decisor escolher qual nível 
melhor se encaixa ao contexto da operação que irá executar 
lembrando-se que, o valor da informação está diretamente 
relacionado ao seu grau de segurança. Sendo assim, cres-
ce de importância a proteção das informações e fontes de 
informação de uma variedade de ataques que podem ocorrer 
e prejudicar a eficiência dos sistemas de C2.
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A teoria militar atual sugere que atacar os centros de 
gravidade2 (CG) de uma Nação, além de suas Forças Arma-
das, é a maneira mais eficaz de destruir um inimigo em poten-
cial. Sendo assim, os sistemas de C2 se tornaram o principal 
CG e, sua destruição, torna-se tão importante quanto destruir 
as forças militares de um adversário.

2.3 Vulnerabilidades em sistemas baseados em rede

Para executar ataques contra uma rede, um invasor 
normalmente adotará uma sequência lógica, que vai desde 
o levantamento dos dados necessários, passando pelas ações 
propriamente ditas, até a limpeza e exclusão dos rastros que 
porventura tenha deixado. 

Para se proteger dessas ações, torna-se necessário conhe-
cer profundamente tanto o ataque como a filosofia dos 
atacantes, pois, desta forma, será possível escolher a melhor 
contramedida a ser empregada. 

A Exploração Cibernética consiste em ações de busca 
ou coleta nas redes de dados ou sistemas do inimigo, a fim 
de obter informações relevantes que podem ser empregadas 
em proveito da inteligência ou podem servir de subsídio para 
o planejamento de um ataque cibernético propriamente dito 
[10]. 

Durante a Exploração Cibernética, o atacante utiliza 
todas as ferramentas à disposição para levantar informações a 
respeito do alvo, explorando vulnerabilidades na infraestrutu-
ra de sua rede de dados, em algum software e/ou servidor, ou 
em erros de contrainteligência dos operadores e/ou adminis-
tradores. Para atingir tal objetivo, a exploração poderá fazer 
uso, inclusive, de técnicas de invasão, desde que não causem 
danos ou prejuízos aos sistemas e redes de dados do oponente.

Já o Ataque Cibernético é mais agressivo e, por inter-
médio dele, o atacante conseguirá derrubar ou corromper 
total ou parcialmente redes de dados e sistemas do oponente, 
danificar equipamentos e dispositivos ou destruir bancos de 
dados e informações relevantes, podendo para isso, fazer ou 
não uso de técnicas de invasão. 

Existem formas de ataque que podem ser empregadas 
diretamente contra determinados servidores, com o intui-
to de causar-lhes danos, ou mesmo derrubá-los totalmente, 
como é o caso de ataques direcionados a servidores Web ou 
a servidores de bancos de dados.

Já os vírus são ferramentas agressivas, muito dissemi-
nadas em ataques, com a finalidade de causar danos a um 
sistema-alvo. Eles são trechos de código que se anexam a um 
programa ou arquivo, de forma a poder se espalhar e infectar 
outros sistemas. Seus efeitos são bastante variados, poden-
do causar ou não danos ao sistema atacado. Como forma de 
atuação, sua maioria pode ser anexada a arquivos executá-
veis, podendo estar presente no computador sem, no entan-
to, provocar efeitos maliciosos, a menos que o programa ao 
qual esteja atrelado seja executado. É importante notar que 
eles não se espalham sem a ajuda de intervenção humana. 
Usuários desavisados acabam por disseminá-los, sem saber, 
através do compartilhamento de arquivos contaminados ou 
seu envio anexados a e-mails.

Atualmente os Worms ou Vermes são uma praga bastante 
empregada, pois residem na memória ativa do computador e 
se replicam automaticamente. Quando instalados na máqui-
na, consomem muitos recursos dela, degradando sensivel-

mente o desempenho de redes e sobrecarregando seu disco 
rígido, devido à grande quantidade de cópias de si mesmo 
que costumam propagar.

Os rootkits são ferramentas mais modernas que têm 
causado danos irreversíveis a computadores e redes de dados. 
Esse tipo de arquivo malicioso, instalado muitas vezes de 
forma imperceptível, pode contaminar tarefas e processos 
da memória do Sistema Operacional (SO), proporcionan-
do mensagens de erro. Ele tem a capacidade de se espalhar 
por diversos outros arquivos da máquina, produzindo danos 
contra seus programas, hardware e arquivos.

Mais recentemente, a Engenharia Social tem sido uma 
técnica de ataque bastante eficaz. Por intermédio dela, tenta-
-se ludibriar a vítima para que acredite nas informações pres-
tadas e se convença a executar alguma tarefa e/ou aplicativo 
que venha a causar danos ao computador ou à rede como 
um todo. É importante destacar que, nesse tipo de ataque, a 
principal vulnerabilidade é a vítima, que não possui a devida 
conscientização sobre os perigos de acreditar em todas as 
informações que chegam até ela.

Diferentemente da maioria dos ataques existentes, o 
Ataque de Negação de Serviço ou Denial of Service (DoS) 
é um exemplo de ataque que não utiliza técnicas invasivas 
contra computadores, redes ou sistemas e nem mesmo modi-
fica o conteúdo armazenado neles. Tal ataque tem como 
objetivo tornar inacessíveis os serviços providos pelo alvo 
aos seus usuários legítimos. Nenhum dado é roubado, nada 
é alterado e não ocorre nenhum acesso não autorizado ao 
computador do oponente. A vítima simplesmente para de 
oferecer o seu serviço aos clientes legítimos, enquanto tenta 
lidar com o tráfego gerado pelo ataque [11].

Outra forma de ataque, que não pode ser descartada, é 
aquela que faz uso das ferramentas de Guerra Eletrônica (GE). 
Por intermédio das Medidas de Apoio de Guerra Eletrônica 
(MAGE) o invasor pode detectar centros de C2 que estejam 
trafegando dados em redes sem fio e, de posse das informações 
técnicas levantadas a respeito da transmissão eletromagnética, 
pode utilizar as Medidas de Ataque Eletrônico (MAE) para 
realizar uma interferência ou mesmo um bloqueio nesse meio 
de transmissão. Este tipo de estratégia também pode ser usada 
para interferir ou mascarar sensores utilizados pelos Centros 
de C2. Assim, informações, tais como: posição, velocidade, 
temperatura, entre outras, podem ser modificadas de acordo 
com o interesse do atacante.  

Ademais, os próprios sensores podem ser fisicamente 
alterados, pois, muitas vezes, estes sensores não recebem a 
mesma atenção dada ao restante dos sistemas de C2.

2.4 Proteção para vulnerabilidades dos sistemas 
baseados em redes

Quando se fala em termos de proteção em rede de dados, 
a primeira coisa a se reconhecer é que não há nenhuma ferra-
menta que proporcione 100% de eficácia. Obter o equilíbrio 
correto entre utilização e segurança torna-se uma tarefa 
difícil nos complexos e modernos sistemas. Se, numa análise 
inicial, um administrador de rede aceitar a premissa de que 
a segurança perfeita é inexequível, a principal estratégia por 
trás de um bom projeto de contramedidas se torna simples: 
aumentar o “custo” de um ataque, de modo que o investi-
mento nele se torne alto demais em comparação com o ganho 

2 Centro de Gravidade (CG) é o ponto essencial de um Estado, de forças militares ou de sistemas diversos, cujo funcionamento é imprescindível à sobrevivência do conjunto. Os 
CG não se limitam a forças militares e servem como fonte de energia que fornece força moral ou física, liberdade de ação ou vontade de agir [9].
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obtido pelo invasor [12].
Para se atingir a proteção de sistemas baseados em redes 

de dados, inicialmente, três verbos são fundamentais no 
planejamento de contramedidas: prevenir, detectar e respon-
der. Desta forma, todo e qualquer plano de resposta a ataques 
cibernéticos deve conter medidas preventivas, que incluem 
ações de prevenção e detecção de vulnerabilidades e medi-
das repressivas, que são as respostas propriamente ditas aos 
incidentes.

Um plano de contramedidas também pode ser estrutu-
rado com base na proteção pelas cinco camadas de TI, quer 
sejam: física, rede, host ou computador, aplicação e lógica. 
Por intermédio desse tipo de estratégia torna-se possível 
corrigir vulnerabilidades em cada ponto de junção, impondo 
barreiras às diferentes formas de invasão.

3. Levantamento de ações cibernéticas 
típicas e seus impactos em sistemas de C2 
em rede

C2 é fundamental para o êxito das Op Mil em todos os 
níveis de comando. Ele é responsável pela sincronização de 
todas as atividades operacionais e de apoio, permitindo ao 
Cmt adquirir e manter a indispensável Consciência Situa-
cional3  que lhe dará o suporte para a tomada de decisões 
adequadas e oportunas. 

Sabe-se que para atuar em um ambiente cibernético, 
normalmente o atacante executará uma sequência de ações 
visando coletar dados e obter acesso à rede de seu oponente. 
O conjunto dessas ações pode ser dividido em duas grandes 
fases: Exploração Cibernética e Ataque Cibernético. No 
caso de ataques contra sistemas de C2, a sequência empregada 
é praticamente a mesma, uma vez que os sistemas modernos 
são quase que totalmente baseados em redes de computadores.

Inicialmente, o atacante buscará levantar o perfil de seu 
alvo, coletando informações disponíveis, especialmente na 
internet. O site institucional do alvo muitas vezes poderá 
fornecer informações relevantes. Nele o atacante poderá 
localizar páginas específicas que façam referências ao siste-
ma de C2 adotado. Pesquisando mais a fundo na internet, 
poderá localizar manuais, documentos, vídeos e até apre-
sentações sobre o funcionamento desse sistema. Muitas 
vezes, em tempo de paz, palestras ministradas em quarteis 
são disponibilizadas na internet, por um elemento desavisa-
do, que por algum motivo deixou de cumprir as normas de 
Segurança da Informação.

Coletando as informações a respeito do alvo, o atacan-
te poderá realizar a varredura em sua rede. Nesse momen-
to, procurará identificar computadores ativos e portas TCP 
abertas. Nas operações de combate, especialmente nos níveis 
operacional e tático, um sistema de C2 em apoio a uma Força 
Terrestre Componente4 (FTC) ou qualquer outra força simi-
lar, provavelmente será desdobrado no terreno empregando 
a infraestrutura militar disponível. Normalmente, a inter-

conexão das redes ocorrerá por meio físico, rádio ou por 
micro-ondas com visada direta. Realizar varredura em redes 
locais, isoladas no terreno, não é algo simples. Ela pode ser 
feita por intermédio do emprego de equipamentos de GE, 
caso o atacante consiga interceptar o sinal rádio e explorá-lo, 
ou por meio de qualquer conexão física local. Nesse momen-
to, crescem de importância as Medidas de Proteção Eletrô-
nica5  (MPE) e as medidas de segurança dos equipamentos 
e instalações físicas, especialmente dos dispositivos móveis 
empregados.

Embora muitas vezes as redes de C2 estejam segregadas 
à área ou Teatro de Operações (TO), a força desdobrada no 
terreno necessita se conectar ao sistema do escalão superior. 
Esta conexão pode ser feita de muitas maneiras e, uma delas, 
ocorre por meio do estabelecimento de uma Rede Priva-
da Virtual ou Virtual Private Network (VPN)6. Além disso, 
os sistemas de C2 atuais são muito complexos e muitas de 
suas ferramentas necessitam coletar informações disponíveis 
na internet para complementar os dados constantes em seus 
bancos de dados. O atacante tentará, então, explorar estas 
portas de acesso à internet e o êxito de suas ações de varredura 
dependerá do nível de conectividade do sistema C2 do alvo – 
quanto mais conectado ele estiver à internet, mais facilidade o 
atacante terá de levantar informações a seu respeito. 

Coletando as devidas informações da rede de C2 do alvo, 
o atacante poderá avançar para a próxima etapa: realizar a 
enumeração. Nesta ação, ele buscará identificar o Sistema 
Operacional (SO) do servidor da rede de C2 do alvo, os SO 
e os dados dos usuários dos computadores ativos na rede, os 
recursos compartilhados mal configurados e as versões de 
software com vulnerabilidades de segurança que poderão ser 
exploradas. Ao término da Enumeração, o atacante terá todas 
as ferramentas necessárias para intrusão na rede de dados em 
que o sistema C2 do alvo está operando. Todas as informa-
ções colhidas serão processadas pela célula funcional Inte-
ligência, servindo para complementar os dados das outras 
fontes e auxiliar no planejamento de ações futuras.

Considerando que a maioria dos sistemas de C2 está 
instalada em plataformas Windows ou Linux e visando obter 
o acesso a tais SO, o atacante passará a empregar técnicas 
específicas para realizar a invasão desses sistemas por inter-
médio de software, hardware ou conexão, de acordo com o 
que foi identificado durante a ação de enumeração. Nesse 
instante, ele buscará o acesso inicialmente como usuário 
comum da rede e, posteriormente, tentará elevar seus privi-
légios até conseguir permissões de administrador.

Atingindo esse nível de intrusão, o invasor poderá optar 
por não executar, de imediato, um ataque propriamente dito, 
prosseguindo com a Exploração Cibernética que vinha reali-
zando desde o levantamento do perfil. Sendo assim, passará a 
vasculhar toda a rede, bem como o sistema C2 e seus bancos 
de dados, coletando o máximo de informações possíveis, tanto 
do servidor quanto dos usuários. Ele também poderá instalar 
um backdoor, para garantir um fácil acesso à rede e ao siste-

3 Consciência Situacional consiste na percepção atualizada do ambiente operacional no qual se atuará e no reconhecimento da importância de cada elemento percebido em 
relação à missão atribuída. Ela garante a decisão adequada e oportuna em qualquer situação de emprego, permitindo que os Cmt possam se antecipar aos oponentes e decidir 
pelo emprego de meios na medida certa, no momento e local decisivos, proporcionalmente à ameaça. Quanto mais acurada a percepção que se tem da realidade do ambiente 
operacional, melhor a Consciência Situacional [13].
4A FTC é o comando singular responsável pelo planejamento e execução das operações terrestres, no contexto de uma operação conjunta. Possui constituição e organização 
variáveis, enquadrando meios da Força Terrestre adjudicados ao Comando Operacional, bem como de outras Forças Singulares necessários à condução das suas operações [14].
5Medidas de Proteção Eletrônica (MPE): Ramo da Guerra Eletrônica que busca assegurar a utilização eficaz e segura das próprias emissões eletromagnéticas, a despeito das 
ações de GE empreendidas pelo oponente ou formas de interferências não intencionais [15].
6VPN é um conceito amplo que envolve a cifração e o “tunelamento”de dados privados pela internet. A técnica de tunelamento consiste em encapsular um protocolo dentro do 
outro, proporcionando maior segurança, redução de custos e conveniência [12].
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ma, visando explorações futuras ou mesmo para desencadear 
um ataque comandado remotamente. 

Resumidamente, na fase de Exploração Cibernética, o 
atacante poderá: levantar o perfil, realizar a varredura, realizar a 
enumeração e realizar a invasão de software, hardware ou cone-
xão, procurando ocultar suas ações e evitar o rastreamento.

Mas o invasor poderá também ter a intenção de agir ofen-
sivamente. Desta forma, realizará um Ataque Cibernético 
contra o servidor de rede do alvo, desestabilizando a rede 
de C2 como um todo ou mesmo derrubando-a. Ele também 
poderá optar por atuar somente contra determinado banco de 
dados, previamente identificado, corrompendo-o ou mesmo 
excluindo-o totalmente. Além disso, o invasor poderá ter 
colhido informações suficientes que lhe permitam penetrar no 
sistema C2 propriamente dito, causando danos irreversíveis a 
todo o processo de tomada de decisão. 

Desta feita, na fase de Ataque Cibernético, o atacante 
poderá, resumidamente: realizar o ataque de modo a negar, 
interromper, degradar, corromper ou destruir o funcionamento 
do sistema ou serviço que foi alvo da intrusão.

A Exploração e o Ataque Cibernéticos podem ser vistos 
como um grande processo formado por diversas tarefas e/ou 
ações. Portanto, visando maior compreensão deste processo, 
optou-se por representar a sua sequência de ações típicas por 
meio da notação de processos, utilizada na área de Gerencia-
mento de Processos de Negócios (Business Process Manage-
ment - BPM)7 . Nesta notação, os círculos no inicio e no fim do 
diagrama indicam o início e o fim do processo ou subproces-
so. Os retângulos com cantos arredondados indicam tarefas, 
atividades ou ações. Se os retângulos possuírem em seu inte-
rior um sinal de positivo, indicam subprocessos. Os losangos 
vazios com uma entrada e duas ou mais saídas indicam um 
desvio do fluxo de atividades em que apenas um dos caminhos 

de saída será seguido. Os losangos vazios com duas ou mais 
entradas e uma saída indicam uma convergência de fluxos em 
que o primeiro fluxo a chegar dará continuidade ao fluxo do 
processo, não sendo necessário esperar pelos demais fluxos. 
Estes tipos de desvios são conhecidos como portas ou desvios 
exclusivos. Os losangos com um círculo no centro e com uma 
entrada e duas ou mais saídas indicam que o fluxo pode seguir 
por um ou mais de um caminho de saída ao mesmo tempo 
(fluxo único ou fluxos paralelos). Os losangos com um círculo 
no centro e duas ou mais entradas e uma saída indicam que 
o processo só seguirá adiante depois que todos os fluxos de 
atividades em execução sejam concluídos. 

Entre as vantagens de formalizar o processo de Exploração 
e Ataque Cibernéticos  com a notação de Gerenciamento de 
Processos de Negócios, podem ser destacadas: a possibilidade 
de automação do processo, onde for possível, e a possibilidade 
de envio de mensagens de alerta e solicitações de checagem, 
quando for necessária a intervenção humana. Assim, sistemas 
de proteção cibernética podem atuar de acordo com a sequência 
lógica de ações que um atacante executa, buscando maximizar 
a eficiência das medidas de proteção.

A Fig. 1 apresenta a sequência de ações tipicas de um atacan-
te a um sistema de C2. A maioria destas ações são as mesmas 
de qualquer sistema em rede de computadores, permitindo que 
a análise realizada neste trabalho também seja aplicada a estes 
sistemas. Entretanto, alguns pontos no contexto de C2 merecem 
especial atenção e podem diferir dos sistemas tradicionais, a 
exemplo das Medidas de Ataque Eletrônico (MAE) e da invasão 
de Hardware envolvendo sensores de C2. É importante conside-
rar que são apresentadas as sequências de ações típicas de um 
ataque, podendo ocorrer variações no fluxo de atividades. Porém, 
estas variações não compromentem o levantamento das prote-
ções cibernéticas que serão apresentadas na próxima Seção.

Fig. 1 – Sequência de Ações nas Fases de Exploração e Ataque Cibernéticos

Fig. 2 – Impactos de ações cibernéticas contra um sistema de C2

7 Disponível em: <http://www.bpmn.org/>. Acesso em: 06 abr. 2015.
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A Fig. 2 representa as consequências de ações cibernéticas 
desencadeadas contra sistemas de C2. A partir de sua interpre-
tação, pode-se inferir que um ataque cibernético bem sucedido 
poderá causar falhas consideráveis no tráfego da informação 
dentro do processo de C2. Estas falhas, por sua vez, poderão 
acarretar informações sem qualidade, ou mesmo total falta 
delas. Isto causará impactos profundos na qualidade do C2, 
prejudicando a formação da Consciência Situacional e o proces-
so de tomada de decisão. Os principais reflexos serão sentidos 
na “ponta de linha”, pois as tropas terão dificuldades em cumprir 
suas missões, devido à sua baixa efetividade operacional.

Por se tratar de um ciclo, as ações e reações serão repetidas 
durante todo o processo de C2 e, enquanto o ataque cibernético 
estiver sendo eficaz, as informações serão geradas com perda 
crescente de qualidade e agilidade, o que prejudicará sobrema-
neira as tomadas de decisão futuras. 

Assim, para impedir que ataques dessa natureza interrom-
pam ou dificultem a interconectividade dos sistemas de C2 
desdobrados em apoio à determinada Op Mil, ou mesmo para 
impedir que o atacante realize Exploração Cibernética, há que 
se considerar as medidas de proteção das redes e sistemas. 

4. Possíveis contramedidas em sistemas 
de Comando e Controle

Garantir a Superioridade de Informação (SI)8  é a prin-
cipal missão da Proteção Cibernética. Ela abrange todas 
as ações necessárias para proteger as redes de dados e de C2 
contra os ataques desencadeados pelo oponente e compreende a 
proteção contra a interrupção, negação, degradação ou destrui-
ção das informações que por elas trafegam.

Tendo em vista o aumento crescente de ações cibernéti-
cas contra redes e sistemas, a Segurança Criptográfica tem 
adquiro cada vez mais importância na atualidade. Ela consiste 
no emprego de processos de codificação ou criptografia para 
alterar o conteúdo original da informação, de modo a torná-la 

incompreensível. 
O ideal é que a criptografia seja empregada tanto na prote-

ção da infraestrutura que dará suporte à rede de C2, realizando a 
cifração do link de dados entre os diferentes escalões de coman-
do, quanto no nível de usuário, criptografando as informações 
operacionais relevantes ao combate.

Ressalta-se que o sucesso na Proteção Cibernética dos siste-
mas de C2 baseados em rede está calcado na combinação de 
todas as técnicas e processos de segurança, de forma a reduzir, 
ao máximo possível, as chances de invasão e de vazamento de 
informações.

O emprego de todas as ferramentas e procedimentos de 
segurança disponíveis, somado a uma boa auditoria, são a 
mistura certa para a eficiência do trabalho do administrador de 
redes de C2. 

Torna-se importante, no entanto, em todo e qualquer tipo 
de planejamento relacionado à G Ciber, jamais se esquecer de 
uma de suas características básicas - a Insegurança Latente – 
que parte do princípio que nenhum sistema computacional é 
100% seguro, uma vez que sempre será objeto de exploração 
por ameaças cibernéticas. Assim, os planos de contramedidas 
e de contingência jamais devem ser relegados, sendo de funda-
mental importância sua confecção nos diferentes níveis.

Os Planos de Contingência devem contemplar os dife-
rentes tipos de ataque possíveis de ocorrer. Dessa forma, 
cada administrador de rede e/ou sistema saberá como agir, 
com rapidez e eficácia, diante de cada situação apresentada, 
mantendo a resiliência necessária para que todos os usuários 
sofram o mínimo possível os impactos das ações desenca-
deadas.

A Fig. 3 expande e ilustra as ações cibernéticas já 
mostradas na Fig. 1, que podem ser desencadeadas contra 
redes de dados e, consequentemente, contra sistemas de C2 
com estruturas baseadas em tais redes, bem como algumas 
das principais medidas de Proteção Cibernética que podem 
ser adotadas. A Fig. 3 contém dois subprocessos: Invasão 
e Contramedidas contra a Invasão, detalhado na Fig. 4, e 

8 Superioridade da Informação (SI) é a capacidade de fornecer informações pertinentes aos usuários interessados, no momento oportuno e no formato adequado, negando ao 
adversário as oportunidades de atingi-la [8].

Fig. 3 - Sequência de Ações e Proteções Cibernéticas nas Fases de Exploração e Ataque Cibernéticos
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Proteção Cibernética contra o Ataque, detalhado no Fig. 5. 

5. Conclusão
Num momento em que os sistemas de C2 estão cada vez 

mais conectados em rede, a G Ciber vem despontando com 
um potencial considerável. Suas ações podem desestruturar 
esses sistemas e prejudicar a tomada de decisão precisa e 
oportuna. Desta maneira, conhecer suas formas de ataque 
e defesa permite identificar contramedidas que possam ser 

tomadas no intuito de reduzir, ou pelo menos eliminar, os 
seus efeitos sobre os sistemas de C2. 

Esse trabalho se propôs, a partir de um estudo mais apro-
fundado das medidas de ataque e proteção cibernética, apre-
sentar uma sequência de ações típicas dos atacantes e uma 
proposta das correspondentes proteções cibernéticas que 
podem ser adotadas, conforme exposto nas Fig. 3, 4 e 5. Este 
processo foi modelado através da notação de Gerenciamento 
de Processos de Negócios, o que pode facilitar a automação, 
onde for possível, e a possibilidade de envio de mensagens 

Fig. 4: Sequência de Ações e Proteções Cibernéticas na Fase de Invasão

Fig. 5: Proteções Cibernéticas na Fase de Ataque
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de alerta e solicitações de checagem, quando for necessária 
a intervenção humana.

 Por fim, em que pese as vulnerabilidades e possibi-
lidades apresentadas é fato que o Brasil, e em especial o EB, 
tem avançado muito rápido no setor cibernético o que pode 
ser comprovado pelos avanços nas legislações e normas 
recentemente criadas. Como referência adicional sobre o 
assunto, ver [16-23]. Até pouco tempo atrás, quase nada 
havia de concreto em termos de Segurança Cibernética. Em 
curto espaço de tempo, muitas ações vêm sendo desenvolvi-
das e, com certeza, novas formas de proteção serão incorpo-
radas aos softwares de C2, tudo com o intuito de protegê-los 
cada vez mais de novos ataques surgidos diariamente.
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Resumo: O objetivo deste artigo é a apresentação de um método 
para avaliação da produtividade na soldagem de juntas de topo com 
penetração total de dutos terrestres de aço carbono, soldadas com 
o processo Eletrodo Revestido (SMAW) na raiz e enchimento e aca-
bamento com Arame Tubular (FCAW). O método utilizado se baseia 
na simulação de Monte Carlo e em dados coletados em um canteiro 
de obras. A ferramenta utilizada para desenvolvimento do método é 
o “software” @Risk 6.0 [1], que dispõe de recurso para elaboração 
do gráfico de tornado, através do qual se realiza a análise de sensi-
bilidade com o objetivo de detectar os fatores de maior impacto na 
produtividade. Os resultados obtidos demonstram a viabilidade da 
utilização do método desenvolvido, tanto para avaliação da produti-
vidade do procedimento de soldagem utilizado, quanto da produtivi-
dade global, a qual considera os tempos produtivos e improdutivos. 
 
PalavRas-chave: Simulação de Monte Carlo; Produtividade da 
Soldagem; Dutos Terrestres; Análise de Sensibilidade.

abstRact: The purpose of this article is to present a method 
for evaluation of welding productivity of butt weld joints of land 
pipelines of carbon steel, welded by shielded metal arc welding 
(SMAW) and flux cored arc welding (FCAW). The methodology 
uses Monte Carlo simulation and data collected in a construction 
site. The method uses @Risk software 6.0 [1], through which is 
possible to draft the tornado chart to perform sensitivity analysis in 
order to detect the factors of greatest impact on productivity. The 
results obtained demonstrate the feasibility of using the method 
developed, both to assess the productivity of the welding proce-
dure used, as well as the global productivity, which considers the 
time productive and unproductive.

KeywoRds: Monte Carlo simulation; Welding productivity; Land 
Pipelines; Sensitivity Analysis. 

1. Introdução
Em obras de dutos terrestres, a soldagem é geralmente o 

caminho crítico, pois, é a atividade que consome maior tem-
po de duração e requer a utilização de mão de obra mais qua-
lificada. Segundo a “American Welding Society” [1] na mon-
tagem de dutos, 50% do valor gasto é relativo à mão de obra 
despendida na soldagem. Alguns autores [2] descrevem que 
estimar as métricas de produção das principais atividades de 
construção é fundamental para o planejamento de recursos, 
acompanhamento do progresso da obra e atendimento do 
prazo contratual. Assim, mensurar e controlar a produtivi-
dade da soldagem representa uma efetiva solução para asse-
gurar o atendimento do prazo de duração e custos previstos 
para execução de uma obra. Neste sentido, o objetivo deste 
artigo é apresentar um método para avaliação dos fatores de 
impacto na produtividade da soldagem de dutos terrestres 
com eletrodos revestidos (SMAW) e arame tubular (FCAW), 
a partir de uma coleta de dados em uma obra de construção e 
montagem de dutos terrestres no nordeste brasileiro. No de-
senvolvimento do trabalho se utiliza o “software” @Risk 6.0 
[3], através do qual são elaboradas as curvas Função de Den-
sidade de Probabilidade Acumulada (FPA) para avaliação do 
comportamento da produtividade, através de simulação com 
o método de Monte Carlo. Da mesma forma, se adota a aná-
lise de sensibilidade para análise dos fatores de impacto na 
produtividade na soldagem. Por outro lado, são utilizados e 
analisados dois conceitos de produtividade na soldagem, a 
saber: Produtividade Intrínseca (PI) e Produtividade Global 
(PG). Na produtividade intrínseca são considerados apenas 
os tempos produtivos das atividades previstas em um proce-
dimento de soldagem, que são: tempo de arco aberto, tempo 
de limpeza entre passes e tempo consumido na determinação 
da temperatura interpasses. Quanto a produtividade global, 
são considerados todos os tempos, incluindo aqueles consu-

midos em eventos onde a soldagem, por algum motivo, se 
encontra paralisada. O modelo desenvolvido para realização 
da simulação de Monte Carlo se baseou em dados coletados 
via observação direta no canteiro de obras, durante a solda-
gem em tempo real, de 29 juntas soldadas. A validação do 
modelo foi efetivada através da confrontação dos resultados 
de produtividade gerados pelo mesmo via simulação, com 
os dados de desempenho da realização de juntas soldadas 
em 29 dias obtidos ao final da obra nos Relatórios Diários 
de Obra do empreendimento, que correspondeu a produção 
de 824 juntas.

2. Revisão Bibliográfica

2.1 Indicadores de produtividade em soldagem

A eficiência no processo de transformação que envolve 
mão de obra, materiais e equipamentos em uma instalação 
pronta é o que se denomina Produtividade [4]. O modo mais 
tradicional para medir a produtividade em obras de constru-
ção e montagem deriva da Equação 1, que é amplamente di-
fundida na bibliografia. [5] [6] [7] [8] e [9].

Produtividade =           Homens x Hora                                                          
         Quantidade de serviço 

No caso da soldagem, segundo, a produtividade é medida 
por dois indicadores [10]:

• Taxa de deposição, medida em Kg/h, que representa a 
quantidade de metal de adição depositado, expressa 
em massa (Kg) em um determinado período de tempo 
medido em Horas;

• Homens-hora consumidos na soldagem em relação à 
quantidade de metal de adição depositado expresso 
em Kg ou volume (cm3), ou seja, Hh/Kg ou Hh/cm3.

(1)



20    RMCT VOL.33 Nº2 2016REVISTA MILITAR DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Ainda segundo Lobato [10], a taxa de deposição em 
Kg/h é um indicador que considera somente a condição da 
soldagem com o arco aberto. Por outro lado, o indicador Hh/
Kg ou Hh/cm3 abrange todas as atividades, com os tempos 
relacionados às mesmas, que fazem parte de um procedimen-
to de soldagem de uma junta soldada, como por exemplo: 
tempo de arco aberto, tempo consumido para determinação 
da temperatura interpasses e tempo de limpeza interpasses. 
Este indicador é o mais usado pela indústria, o que está de 
acordo com o descrito na literatura [11], [12] e [13]. Cabe 
destacar, que para este tipo de indicador, as definições de 
quais funcionários devem ser contabilizadas nas quantida-
des de Hh apropriadas, podem ser consideradas da seguinte 
forma: somente a carga horária do soldador; soldador mais 
ajudante; soldador, ajudante e encarregado. Por outro lado, 
[11] acrescenta que existem duas maneiras de se definir pro-
dutividade. A primeira delas, a qual o autor denomina como 
Produtividade Intrínseca, se considera somente a quantidade 
de Homens-hora efetivamente consumidos nas atividades de 
soldagem, sem considerar os intervalos de tempo, onde por 
algum motivo, a operação estava paralisada. A outra defini-
ção leva em conta o total de Homens-hora consumidos na 
produção de uma junta soldada, contabilizando os tempos 
produtivos e improdutivos, a que o autor denomina Produ-
tividade Global. De acordo com Martins [11] estes tempos 
improdutivos estão relacionados às atividades realizadas pe-
los trabalhadores  no canteiro de obras e que não agregam 
valor ao produto que está sendo realizado, às paralisações 
da produção e também incorporam os tempos gastos para 
atendimento das necessidades humanas dos trabalhadores 
em uma jornada de trabalho e outras, exemplificando o autor 
menciona os seguintes eventos: deslocamento no canteiro de 
obras, logística do canteiro, interferências, dificuldade de li-
beração de frentes de trabalho no canteiro de obras.

Ao discorrer sobre a improdutividade na indústria da 
construção americana, Adrian [7] afirma que nos canteiros 
de obras daquele país o tempo improdutivo corresponde a 
45% de uma jornada de trabalho de 8 horas diárias. O autor 
acrescenta ainda que se desenvolveram trabalhos de pes-
quisa onde se demonstram que 15 a 20% desta jornada de 
trabalho é consumida no atendimento a eventos inerentes a 
condição humana dos trabalhadores. Schwartzkopf estimou 
valores para os canteiros de obra da indústria americana em 
torno de 40% a 60% [9].

O processo de monitoração da produtividade no campo 
em tempo real está relacionado à disponibilidade de dados 
amostrais no processo produtivo avaliado. Entretanto, no 
caso da existência de pequenas amostras, uma das ferramen-
tas que pode ser utilizada na monitoração da produtividade 
é a simulação através do Método de Monte Carlo (MMC). 
O MMC consiste na geração de números virtuais através 
de uma função geratriz que é obtida a partir de uma amos-
tra real. O resultado da simulação é expresso pela obtenção 
das curvas Função de Densidade de Probabilidade (FDP) e 
Função Probabilidade Acumulado (FPA) [14]. No caso da 
produtividade da soldagem, estas curvas representam o com-
portamento da produtividade de um determinado procedi-
mento executivo. Entretanto, o sucesso do método depende 
da qualidade da modelagem proposta para o processo que se 
deseja avaliar.

2.2 Desempenho dos processos de soldadgem ele-
trodo revestido e arame tubular

A soldagem com arame tubular (FCAW) é um processo 
semiautomático em que a alimentação do arame é realizada 
através de um alimentador motorizado, podendo utilizar ou 
não proteção externa de gás adicional. O processo pode ser 
usado na condição automática ou semiautomática. No pro-
cesso arame tubular semiautomático o soldador é responsá-
vel por iniciar e interromper a soldagem, controlar a velo-
cidade de soldagem e a oscilação da tocha. De acordo com 
[15], em termos de produtividade e flexibilidade, apresenta 
características superiores ao processo com eletrodos reves-
tidos (SMAW), com maior fator de operação, que é a razão 
entre o tempo de arco aberto e o necessário para realizar ou-
tras operações inerentes ao processo, tais como, remoção de 
escória e respingos, troca de eletrodos, posicionamento de 
cabeçote, entre outros.

A relação entre o tempo de arco aberto e o tempo total de 
soldagem, ou seja, fator de operação depende do gerencia-
mento de cada organização. O tempo de arco aberto geral-
mente é pequeno, pois há atividades como preparação, esme-
rilhamento, troca de eletrodo, alinhamento, posicionamento 
da peça e outras que consomem a maioria do tempo da solda-
gem. Para o processo SMAW, a faixa do fator de operação é 
de 10% a 30%, sendo o fator típico de 20%. Para o processo 
FCAW, a faixa do fator de operação é de 20% a 45%, sendo 
o fator típico de 32% [16].

No trabalho de Lobato [10] se avalia o desempenho da 
soldagem do aço estrutural ASTM A36 com processo FCAW 
com o eletrodo E71T1-M e misturas de Argônio + 25%CO2 
e Argônio+ 40% CO2 como gases de proteção. Neste traba-
lho, o autor utiliza a metodologia de determinação da pro-
dutividade, que avalia todo procedimento de soldagem, in-
cluindo o tempo de arco aberto e da limpeza interpasses, nas 
posições plana, horizontal, vertical e sobre cabeça, a produ-
tividade média obtida foi de 125,20 cm3/Hh para a soldagem 
com Argônio + 25%CO2 e 126,96 cm3/Hh com Argônio+ 
40% CO2. Por outro lado, [11] utilizando experimento se-
melhante, porém, utilizando o processo SMAW, obtém uma 
produtividade média de 69.88 cm3/Hh. 

No relatório do projeto de pesquisa “Mapeamento do Es-
tado da Arte da Tecnologia da Construção e Montagem” [17], 
se verificou que empresas brasileiras, europeias e asiáticas, 
utilizam procedimentos para soldagem de tubulações, onde 
o processo Eletrodo Revestido é utilizado para realização do 
passe de raiz e o Arame Tubular nos passes de enchimento 
de acabamento. Esta combinação se baseia no fato de que no 
processo SMAW, por ser um processo manual, a realização 
do passe de raiz com a qualidade requerida é mais fácil de ser 
obtida do que com a utilização do FCAW, que nestes casos 
é usado como um processo semiautomático. Por outro lado, 
a utilização do processo FCAW nos passes de enchimento e 
acabamento se baseia na maior produtividade do mesmo em 
comparação com o SMAW.

2.3 Simulação de Monte Carlo 

A aplicação da simulação de Monte Carlo é comumente 
utilizada para análise de custos e prazos de projetos. Atra-
vés de modelagem matemática e aplicação de uma técnica 
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de simulação é possível fundamentar melhor as condições de 
incerteza na execução de um projeto e, assim, tomar decisões 
mais adequadas [18].

Segundo a bibliografia consultada a aplicação da simula-
ção de Monte Carlo é constituída em cinco etapas: agrupar 
os dados coletados em intervalos de classes, para geração 
de histograma de frequência; definir uma distribuição para 
função densidade de probabilidade que melhor represente a 
amostra; executar as simulações com N repetições; avaliar se 
o número de simulações é satisfatório; após as simulações, 
gerar a função de probabilidade acumulada para a análise 
dos resultados [19]. 

No trabalho [20] realizou-se uma pesquisa baseada em 
simulação para melhorar a produtividade em linhas de pro-
dução. No artigo [21], verificou-se que as simulações com 
análise de sensibilidade são realizadas para avaliar os efeitos 
na produtividade das mudanças ao longo do dia, hora extra 
e resistência dos trabalhadores. Por outro lado, na pesquisa 
de [22] são apresentados os efeitos das condições climáti-
cas na montagem de tubulações industriais de uma planta 
de polietileno de alta densidade através de simulação com 
o Método de Monte Carlo. Já em [23] se utilizou a simula-
ção de Monte Carlo para otimizar a programação dos tem-
pos despendidos no repouso e atividades de segurança dos 
trabalhadores em um canteiro de obras de construção para 
melhoria da produtividade. Em outro exemplo de aplicação 
do MMC, foram avaliados os efeitos dos riscos de custo e 
prazo na construção de uma ponte [24]. Ainda em relação 
a utilização do MMC em trabalhos sobre produtividades, o 
artigo [25] apresenta o desenvolvimento de um modelo para 
atualizar automaticamente os indicadores de desempenho de 
um empreendimento, estimando o impacto de fatores na pro-
dutividade da mão de obra. Nas referências [26]; [27]; [11] 
e [13], é descrito uma metodologia para o uso da simulação 
de Monte Carlo para estimar a produtividade de soldagem 
em juntas de topo em tubulações de aço carbono. Usaram-se 
pequenas amostras com 10, 15 e 20 elementos, a partir das 
quais se utilizou a Simulação de Monte Carlo para avaliação 
do comportamento da produtividade em soldagem. Neste 
trabalho, se obteve resultados com precisão razoável a partir 
das simulações geradas com amostras de 15 elementos.

2.4 Análise de Sensibilidade

A análise de sensibilidade é utilizada para as mais va-
riadas finalidades. Jovanovié [28] em artigo sobre avaliação 
de projetos de investimentos, afirma que através da análise 
de sensibilidade é possível detectar o impacto das possíveis 
variações de uma variável dependente, isoladamente, sobre 
a função principal. O livro [29] sobre análise de risco em 
gerenciamento de projetos estabelece que a análise de sensi-
bilidade mede o efeito no modelo de “output” de certas va-
riações especificadas dos parâmetros e variáveis de “input”. 
O autor ressalta ainda, que é comum no processo de análise, 
adotar um resultado determinístico inicial a partir do qual se 
observa os efeitos das variações impostas aos parâmetros e 
variáveis do modelo avaliado. Flanagan e Norman [30] afir-
mam que a análise de sensibilidade permite testar as variá-
veis de um projeto de construção, para avaliar os impactos 
sobre os resultados. Assim, é possível identificar quais são 
os maiores riscos de um projeto de construção. A análise de 
sensibilidade permite distinguir a importância relativa dos 
elementos de um modelo [31]. Esta análise tem por objetivo 

identificar variáveis fundamentais e priorizá-las, provendo 
informações mais precisas sobre o comportamento destas 
variáveis. O diagrama tornado é uma ferramenta muito utili-
zada na análise de sensibilidade, pois, possibilita avaliar gra-
ficamente o efeito de mudanças de cada variável dependente 
de um modelo sobre a principal, que é objeto de avaliação. 
Um exemplo da utilização do gráfico de tornado pode ser 
observado no trabalho sobre a soldagem do aço ASTM A 36 
com o processo FCAW, que utiliza a análise de sensibilidade 
e este recurso para avaliar o impacto do tempo de arco aberto 
e da limpeza entre passes na produtividade da soldagem [10].

3. Procedimento Experimental

3.1 Amostra

A amostra é constituída dos dados de produtividade na sol-
dagem de 29 juntas realizadas no campo coletadas através de 
observação direta do processo produtivo. A coleta de dados 
ocorreu durante acompanhamento das equipes de soldagem 
em campo. As condições climáticas eram propícias ao tra-
balho, com tempo bom e temperatura em torno de 25º C. As 
principais características dos dutos soldados são: material de 
aço carbono API 5L X70 – PSL2, diâmetro de 28 polegadas ou 
711,2 milímetros, espessura de 0,406 polegadas ou 10,3 milí-
metros. Realizou-se a soldagem dos dutos com dois proces-
sos: eletrodos revestidos (SMAW) e arame tubular (FCAW) 
sem proteção gasosa. Executou-se o passe de raiz com o pro-
cesso SMAW com o eletrodo E6010 e o reforço da raiz com o 
consumível E8010-P1. Na soldagem dos passes de enchimen-
to e acabamento utilizou-se o processo FCAW. A soldagem 
obedeceu aos requisites da norma API STD 1104 [32].

Na execução da junta soldada, os passes de raiz e reforço 
foram executados com o processo SMAW, com três equi-
pes que trabalhavam sequencialmente na junta, ou seja, uma 
equipe soldava a raiz, enquanto a outra executava o segundo 
passe e a terceira completava a soldagem. Cada equipe era 
formada por 2 soldadores, 2 lixadores e 1 ajudante, exceto na 
soldagem do terceiro passe, onde não se utilizava lixadores, 
pois, a limpeza do mesmo era realizada pela equipe de arame 
tubular na sequência da atividade. 

A soldagem com o processo FCAW completava a soldagem 
da junta com mais quatro passes de solda. A soldagem era re-
alizada por 5 equipes, porém, ao contrário da soldagem com o 
processo SMAW, cada equipe era responsável pelos 4 passes 
restantes de cada junta. Assim, as 5 equipes soldavam juntas di-
ferentes. Cada equipe era formada por 2 soldadores, 2 lixadores e 
2 ajudantes. A supervisão da soldagem para ambos os processos 
era de responsabilidade de 1 encarregado. Assim, considerando 
o Hh despendido pelo encarregado de solda, a equipe do proces-
so SMAW totalizava 6,125 homens por equipe e para o FCAW, 
5,458. A classificação de Homens-hora segue o modelo descrito 
em [12], que classifica como mão de obra direta, a equipe que 
executa o serviço até o nível do encarregado. Este trabalho é o 
relatório do projeto de pesquisa “E&P 27.5 – Métricas de Desem-
penho da Indústria”, que foi desenvolvido no âmbito do PRO-
MINP – Programa de Mobilização da Indústria do Petróleo e Gás 
Natural e contou com a participação da Petrobrás, empresas de 
engenharia atuantes em projetos de construção e montagem em 
empreendimentos de exploração e produção da indústria do pe-
tróleo brasileiras e o “CII – Construction Industry Institute”.
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Após cada passe de soldagem realizou-se a limpeza da 
junta pelos lixadores utilizando o esmerilhamento. Iniciou-
-se a contagem do tempo após abertura do arco de soldagem 
e se estabeleceu como encerramento do processo a conclusão 
do esmerilhamento do último passe. Contabilizou-se o tem-
po de soldagem com arco aberto e esmerilhamento por cada 
passe, bem como, os tempos onde ocorreu a paralisação das 
atividades, o qual se considerou como tempo improdutivo e 
discriminado no processamento dos dados e que representa 
qualquer tipo de ociosidade durante a soldagem, ou seja, au-
sência de trabalho direto sendo executado na junta.

A avaliação do comportamento da produtividade intrín-
seca de soldagem abrange as atividades da soldagem pro-
priamente dita, onde o arco elétrico se encontra aberto e a 
limpeza entre passes, que é realizada através do esmerilha-
mento. Neste caso, não são contabilizados o tempo gasto 
para determinação da temperatura de interpasses durante a 
soldagem, pois, o mesmo é considerado desprezível. Quan-
to à produtividade global, além dos tempos consumidos na 
soldagem e esmerilhamento, também são contabilizados os 
tempos improdutivos, onde por alguma razão, o processo 
produtivo se encontra paralisado.

3.2 Indicadores de Produtividade

Para avaliação da produtividade na soldagem são utiliza-
dos dois indicadores: Produtividade Intrínseca (PI) que con-
sidera somente o tempo despendido nas atividades produtivas 
e Produtividade Global (PG) que inclui também os tempos 
improdutivos, onde, por alguma razão a soldagem estava pa-
ralisada. Na determinação da Produtividade Intrínseca (PI), 
são consideradas as seguintes atividades: soldagem com arco 
aberto, limpeza entre passes através de esmerilhamento e de-
terminação da temperatura interpasses. Entretanto, somen-
te os tempos de arco aberto e limpeza entre passes foram 
contabilizados na determinação da PI, pois, considerou-se o 
tempo gasto para determinação da temperatura interpasses 
desprezível ao qual se atribuiu o valor zero. A Equação (2) 
abaixo representa o indicador da PI.

PI =             Volume de solda total [cm³]                              (2)                      
                   h1 (t1+ t2) + h2 (t3 + t4)    

Onde:
Volume total de solda depositado em cm³. 
h1= hSMAW = Número componentes da equipe do processo 
com eletrodo revestido.
t1 =  tsSMAW = tempo de soldagem com eletrodos revestidos 
com arco aberto, em horas.
t2 = tesmSMAW= tempo de esmerilhamento com a máquina 
acionada durante processo com eletrodos revestidos em 
hora em horas.
h2 =hFCAW = Número componentes da equipe do processo 
arame tubular.
t3 = tsFCAW = Tempo de soldagem com arame tubular com 
arco aberto, em horas.
t4 = tesmFCAW = Tempo de esmerilhamento durante o pro-
cesso arame tubular, em horas.

No caso da Produtividade Global (PG), além dos tempos 
despendidos nas atividades que compõem o procedimento 
de soldagem, as quais são utilizadas para o cálculo da PI, são 
também considerados os tempos improdutivos durante a sol-

dagem no canteiro de obras. A Equação (3) abaixo representa 
o indicador da PG.

PG =                  Volume de solda total [cm³]                        (3)
           h1(t1 + t2 + t5+ t6) + h2 (t3+ t4 + t7+ t8)]+ t9 + t10

Onde:
Volume total de solda depositado em cm³.
h1  =  hSMAW = Número componentes da equipe do proces-
so com eletrodo revestido.
t1  = tsSMAW = tempo de soldagem com eletrodos revestidos 
com arco aberto, em horas.
t2  = tesmSMAW= tempo de esmerilhamento com a máquina 
acionada durante processo com eletrodos revestidos em 
hora em horas.
h2  = hFCAW = Número componentes da equipe do processo 
arame tubular.
t3  = tsFCAW = Tempo de soldagem com arame tubular com 
arco aberto, em horas.
t4  = tesmFCAW = Tempo de esmerilhamento durante o pro-
cesso arame tubular, em horas.
t5  = timpSMAW = Tempo improdutivo durante a soldagem 
com o processo eletrodos revestido, em horas.
t6  = tdeslSMAW = Tempo de deslocamento da equipe de sol-
dagem com o processo SMAW em horas.
t7  = timpFCAW = Tempo improdutivo durante a soldagem 
com o processo arame tubular, em horas.
t8  = tdeslFCAW = Tempo de deslocamento da equipe de sol-
dagem com o processo FCAW em horas.
t8  = tinjJ = tempo despendido nas atividades de mobiliza-
ção e preparação das equipes de soldagem no início da 
jornada de trabalho em horas.
t8  = tfjJ = tempo despendido nas atividades de desmobiliza-
ção das equipes de soldagem ao final da jornada de trabalho 
em horas.

A unidade adotada é Cm³/ Homens x hora (Cm³ de me-
tal de solda depositado pela quantidade de Homens- hora 
despendidos na soldagem). Para determinação, tanto da PI, 
quanto da PG, se utiliza o volume total de deposição de 143 
cm³ por junta, que é considerado constante.

3.3 Procedimento Simulação

A Fig.1 apresenta o fluxograma da simulação. Nos da-
dos de entrada o volume e o total de homens por equipe são 
constantes. Os tempos improdutivos e consumidos na sol-
dagem com arco aberto e esmerilhamento são tratados para 
realização da simulação. Após a simulação, obtêm-se as cur-
vas FDP e FPA dos indicadores da produtividade intrínseca 
e global. Da mesma forma, o modelo permite a realização da 
análise de sensibilidade das funções produtividade intrínseca 
e global, através do gráfico de tornado.

Fig. 1: Fluxograma da simulação
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A simulação é executada pelo “software” @Risk 6.0 [1] 
e o procedimento de simulação com o método de Monte Car-
lo consta das seguintes etapas:

1º) Agrupar os dados da coleta em campo em uma tabela.
2º) Escolher a função de distribuição apropriada. As fun-

ções serão testadas conforme teste Qui-quadrado com o nível 
de significância de 5% para cada amostra a ser simulada.

3º) Escolhida a função de distribuição, são simulados 
com o método de Monte Carlo os dados com 1000 iterações.

4º) Após a simulação, verifica-se se o número de iterações 
é suficiente, através da análise convergência disponibilizada 
pelo programa computacional. Em caso afirmativo, executa-
-se o passo seguinte. Uma vez que o número de iterações 
não seja suficiente, deve-se aumentá-lo até que ocorra uma 
avaliação positiva da análise da convergência. Se isto não 
for alcançado é necessária à seleção de outra função geratriz.

5º) Elaboram-se as curvas Função de Densidade de Pro-
babilidade (FDP), Função de Probabilidade Acumulada 
(FPA) e são calculados os parâmetros estatísticos para aná-
lise.

6º) Realiza-se a análise de sensibilidade, através do grá-
fico de tornado, para verificar a influência de cada um dos 
tempos estudados na produtividade.

A definição da função geratriz é realizada através do 
teste Qui-quadrado, que é disponível no “software” @Risk 
6.0 [1], dos dados coletados da amostra para um nível de 
significância de 5%. Nos tempos improdutivos de ambos os 
processos, não foi possível ajustar os dados com uma FDP, 
pois não houve aderência no teste Qui-quadrado para nenhu-
ma função apresentada pelo “software” @Risk. Nos tempos 
improdutivos coletados, percebeu-se uma grande dispersão 
de valores, resultando em uma amplitude entre o máximo 
e mínimo elevada, desvio padrão e coeficiente de variação 
alto e um comportamento bimodal. Como os dados de tem-
pos improdutivos não são um processo propriamente dito 
há várias atividades como ociosidade, espera, interrupções 
para reposicionamento de ferramentas e outros, sendo estes, 
prováveis causadores deste comportamento heterogêneo na 
amostra e a dificuldade de representação dos mesmos por 
uma única função. Assim, a solução adotada foi a de utili-
zar a distribuição uniforme como função geratriz, que atri-
bui a mesma probabilidade de ocorrência para os eventos 
considerados [33]. Esta função foi definida nos intervalos 
que correspondem ao menor e maior tempo improdutivo em 
cada caso. Ainda segundo este autor, em relação aos tempos 
despendidos nas atividades de mobilização e preparação das 
equipes de soldagem no início da jornada e desmobilização 
das mesmas ao final da jornada, adotou-se em ambos os ca-
sos a função triangular como geratriz [33].

Para realização da simulação a partir do modelo repre-
sentado pela Equação (3) utilizou-se os seguintes dados 
de entrada:

• Tempos produtivos para os processos SMAW e 
SMAW, referentes ao tempo despendido na ativi-
dade de limpeza entre passes e tempo de arco aber-
to durante a soldagem, cujos valores médios são 
apresentados na Tab. 1;

• Tempos improdutivos, considerando as equipes en-
volvidas na execução da soldagem com os processos 
SMAW e FCAW, incorporando os tempos, onde por 
algum motivo, a soldagem se encontrava paralisada, 
cujos valores médios são apresentados na Tab. 2;

• Volume da junta soldada – 143 cm3;

• Homens-hora (Hh) da equipe do processo SMAW – 
6,125;

• Homens-hora (Hh) da equipe do processo FCAW – 
5,458.

Tabela 1: Dados de Entrada do Modelo - Tempos médios produ-
tivos das atividades que compõem o procedimento de soldagem 

Processos Tempo de arco aberto (h) Tempo de Limpeza 
(h)

Eletrodo Revestido 0,1905 0,0793

Arame Tubular 0,4213 0,2216

Tabela 2: Dados de Entrada do Modelo - Tempos médios improdutivos dos 
eventos geradores de improdutividade no canteiro de obras

Eventos geradores de improdutividade Tempos (h)

Tempos improdutivos durante a soldagem com o pro-
cesso Eletrodo Revestido 0,0582

Tempos improdutivos durante a soldagem com o pro-
cesso Arame Tubular 0,0846

Tempo de deslocamento da Equipe Eletrodo Revestido 0,0500

Tempo de deslocamento da Equipe Arame Tubular 0,3333

Tempo despendido nas atividades de mobilização e 
preparação das equipes de soldagem no início da jor-
nada de trabalho em horas.

1,0000

Tempo despendido nas atividades de desmobilização 
das equipes de soldagem ao final da jornada de tra-
balho em horas.

1,0000

4. Análise dos Resultados
A análise do impacto da produtividade global incorpo-

ra o impacto do desempenho no procedimento de soldagem 
utilizado e dos tempos improdutivos que ocorrem na jornada 
de trabalho, onde o processo produtivo, por algum motivo, 
se encontra paralisado. Para melhor compreensão do texto, 
optou-se por iniciar a discussão dos resultados obtidos pela 
análise do comportamento da produtividade intrínseca, onde 
os tempos improdutivos não são considerados. Em seguida, 
é apresentado e discutido o impacto na produtividade global, 
tanto do procedimento de soldagem utilizado, quanto dos 
tempos improdutivos detectados durante a jornada de traba-
lho. Por outro lado, cabe destacar que a análise dos resulta-
dos das simulações apresentadas nas curvas FPAs considera 
o intervalo compreendido entre a cota 5% e 95% de probabi-
lidade, para evitar as discrepâncias possíveis de ocorrer nos 
extremos desta curva que não representam a realidade de um 
processo produtivo real.

O gráfico de tornado apresentado na Fig. 2 represen-
ta o impacto das atividades que compõem o procedimento 
executivo na produtividade intrínseca durante realização da 
soldagem das juntas, onde se utilizou o processo Eletrodo 
Revestido (SMAW) para a execução do passe de raiz e o 
Arame Tubular (FCAW) para o enchimento e acabamento. 
A linha vertical é a representação da média da Produtividade 
Intrínseca e cada barra horizontal apresenta a influência da 
variação dos valores assumidos pelas variáveis consideradas 
na produtividade obtida. Ao se observar a Fig. 2, pode-se 
constatar que os maiores impactos na realização na produti-
vidade do processo estão relacionados às fases de enchimen-
to e acabamento com o processo FCAW, tanto na soldagem 
propriamente dita com arco aberto, quanto no esmerilhamen-
to na limpeza entre passes. Tal fato não era esperado, uma 
vez que conforme a literatura, a produtividade deste proces-
so é superior ao SMAW. Assim, procedeu-se a análise do 
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comportamento em separado da produtividade intrínseca da 
execução do passe de raiz com o processo SMAW, dos pas-
ses de enchimento e acabamento com o FCAW e da realiza-
ção total da junta, que é a combinação destes dois processos, 
através da observação das Fig. 3, 4 e 5, que representam as 
curvas FPAs e da Tab. 3 que apresenta as principais estatísti-
cas das simulações realizadas neste trabalho. Por outro lado, 
cabe ainda destacar, que as curvas geradas por simulação a 
partir do modelo representado pela Equação 3, apresentam 
boa aderência com os valores das produtividades global e 
intrínseca determinados a partir dos tempos coletados du-
rante a soldagem das juntas no campo, que são apresentados 
na Tab. 4. Comparando-se os dados das Tab. 3 e Tab. 4, se 
observa que a média, desvio padrão e coeficiente variação, 
para as duas condições apresentam valores muito próximos, 
com uma dispersão mais acentuada para os dados gerados 
por simulação, o que era esperado, pelo fato de que as curvas 
produzidas por este método incorporam as variações das va-
riáveis do modelo da Equação 3. 

Fig. 2: Gráfico de tornado do indicador de Produtividade Intrínseca

Fig. 3: Produtividade Intrínseca SMAW

Fig. 4: Produtividade Intrínseca FCAW

Fig. 5: Produtividade Intrínseca SMAW + FCAW

Tabela 3: Estatística das Simulações

Produtividade
Cota 5% 
Probab.
(cm3/Hh)

Cota 95% 
Probab.
(cm3/Hh)

Média 
(M)

(cm3/Hh)

Desvio
Padrão 

(DP)
(cm3/Hh)

CV
DP/M

P r o c e d i m e n t o 
SMAW 34,92 44,90 40,39 3,05 0,08

Procedimento
FCAW 17,94 29,28 23,14 3,41 0,15

Procedimento
SMAW+FCAW 26,22 33,99 30,03 2,35 0,08

Global 10,88 16,51 13,47 1,79 0,13

Tabela 4: Estatísticas das Produtividades Intrínsecas e Global, 
Determinadas a Partir dos Dados Coletados no Campo.

Produtividade
Média

(M)
(cm3/Hh)

Desvio 
Padrão

(DP)
(cm3/Hh)

CV
DP/M

Procedimento 
SMAW 40,36 3,04 0,08

Procedimento 
FCAW 23,31 4,42 0,19

Procedimento 
SMAW + 
FCAW

30,12 3,24 0,11

Global 15,49 1,29 0,08

A análise das Fig. 3, 4 e 5 e Tab. 3 revela que o desem-
penho do processo FCAW é inferior ao obtido com a uti-
lização do SMAW. Este resultado contradiz os resultados 
de [12] e [15], que mencionam que a produtividade obtida 
com a utilização do processo FCAW é superior. Por outro 
lado, comparando-se os resultados de [11] e [10], que anali-
sam, respectivamente, a produtividade do processo SMAW 
e FCAW, em aço carbono com soldabilidade semelhante ao 
utilizado neste trabalho, utilizando o mesmo procedimento 
experimental em laboratório, cujos dados são apresentados 
na Tab. 5, se observa que o desempenho do processo FCAW 
é bem superior ao obtido com o SMAW.

Tabela 5: Produtividade Intrínseca: Processos SMAW e FCAW

Parâmetro SMAW
(cm3/Hh) FCAW (cm3/Hh)

Cota 5% Probabilidade 36,55 92,00

Média 69,88 125,20

Cota 95% Probabilidade 82,00 173,00
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Tendo em vista que estes resultados não eram esperados, 
procedeu-se à consulta dos profissionais envolvidos na exe-
cução da obra e ao Relatório Diário de Obras para verificar 
se havia algum registro a respeito do procedimento executivo 
de soldagem destas juntas durante a realização do empreendi-
mento. Os resultados obtidos a partir destas observações re-
velaram que de fato se detectou a dificuldade de utilização do 
processo FCAW por parte da empresa contratada, a qual não 
tinha experiência na utilização deste processo, o que está de 
acordo com o relato apresentado no trabalho elaborado pelo 
PROMINP [34]. Entre as dificuldades relatadas houve men-
ção ao tempo excessivo na limpeza entre passes, em função 
da baixa qualidade resultante da deposição dos passes durante 
a soldagem, resultando em remoção excessiva de metal de-
positado por esmerilhamento. O impacto da fase de limpeza 
entre passes pode ser avaliado pela análise de sensibilidade 
via gráfico de tornado apresentado na Fig.2, onde se verifica 
que a limpeza entre passes durante a soldagem com o proces-
so FCAW é fator de impacto expressivo na produtividade da 
soldagem destas juntas. Por outro lado, a análise comparati-
va dos coeficientes de variação (CV) da produtividade obtida 
pela soldagem com o processo SMAW é 0,08 e a FCAW 0,15, 
ou seja, a dispersão em torno da média da produtividade do 
processo FCAW é cerca de duas vezes superior à do SMAW, o 
que demonstra a diferença significativa da estabilidade alcan-
çada pelo processo produtivo entre as duas condições.

A Fig. 6 apresenta o comportamento da produtividade 
global onde todos os eventos do processo produtivo são con-
siderados, envolvendo tempos produtivos e improdutivos. 
As estatísticas dos dados da simulação gerados pelos mo-
delos que representam o comportamento da produtividade 
global e intrínseca são apresentadas na Tab. 3, onde se ob-
serva que a média da produtividade global é de 13,47 Cm3/
Hh, e, a alcançada na produtividade Intrínseca, onde os tem-
pos improdutivos não são considerados, é de 30,03 Cm3/Hh. 
Assim, a produtividade global média representa 44,86% da 
média da produtividade intrínseca, ou seja, a perda da pro-
dutividade do processo em função da ocorrência dos tem-
pos improdutivos é de 55,14%. Da mesma forma, quando se 
comparam as produtividades mínima e máxima, que foram 
estabelecidas, respectivamente, nas cotas de 5% e 95% de 
probabilidade das curvas FPAs da produtividade global e in-
trínseca, a perda de produtividade em função das improdu-
tividades do processo produtivo atingem 58,50% e 51,43%. 
Esta faixa de improdutividade se aproxima das conclusões 
de [9] que estima valores em torno de 40% a 60% e de [7] 
que registra a média de 55%, sendo que estes dois autores 
abordam os casos da indústria de construção americana. Va-
lores semelhantes de improdutividade também são relatados 
em [11] em obras de construção e montagem de tubulações 
industriais. Vale destacar, que na Tab. 3, se verifica que a 
dispersão dos dados via simulação de Monte Carlo detectada 
através de um coeficiente de variação de 0,13 é inferior ao 
obtido no processo FCAW. Tal fato pode ser explicado pela 
maior estabilidade da produtividade do processo SMAW e 
pela seleção adequada das funções geratrizes estabelecidas 
para os tempos improdutivos no modelo desenvolvido para 
realização da simulação de Monte Carlo. Assim, pode-se 
concluir que o modelo utilizado para representação da pro-
dutividade global, com todas suas premissas, representa de 
forma adequada o comportamento da mesma.

Fig. 6: Produtividade Global

Através da observação do gráfico de Tornado na Fig.7, 
que foi construído a partir do modelo que representa o 
comportamento da produtividade global, é possível avaliar 
o efeito do impacto da variação de cada uma das variáveis 
consideradas nos valores de produtividade obtidos. A linha 
vertical representa a média da produtividade global e cada 
barra horizontal apresenta a influência das variáveis que são 
consideradas no modelo.

Fig. 7: Gráfico de tornado do indicador de Produtividade Global

Do ponto de vista do desempenho dos processos que 
compõem o procedimento de soldagem das juntas, a aná-
lise da Fig. 7 revela que o processo FCAW é o que apre-
sentou o maior impacto na produtividade global e o pior 
desempenho, o que já foi discutido anteriormente. Quanto 
aos tempos improdutivos, se observa que o impacto dos 
mesmos na Produtividade Global em ordem decrescente é 
a seguinte: tempo improdutivo durante a soldagem com o 
processo SMAW, tempo improdutivo durante a soldagem 
com o processo FCAW, tempo de deslocamento da equipe 
de soldagem com o processo FCAW, tempo gasto nas ativi-
dades de desmobilização das equipes de soldagem ao final 
da jornada de trabalho, tempo despendido nas atividades de 
mobilização e preparação das equipes de soldagem no início 
da jornada de trabalho e tempo de deslocamento da equipe 
de soldagem com o processo SMAW. Cabe destacar, que as 
variações apresentadas na Fig. 7 para cada uma das variáveis 
apresentadas no gráfico de tornado, são obtidas mantendo-se 
as demais constantes. Assim, o impacto detectado em cada 
caso diz respeito a cada variável em separado. Por exemplo, 
no processo produtivo estudado as variações possíveis de 
ocorrer na variável “tempo improdutivo durante a soldagem 
com o processo SMAW”, irão acarretar uma variação da Pro-
dutividade Global de 11,813 a 15,428 Cm3/Hh, mantendo-se 
todas as outras variáveis com valores constantes. Finalmen-
te, a análise de sensibilidade realizada através da utilização 
do gráfico de tornado permite identificar qual a ordem de 
prioridade das ações deve ser realizada para melhoria da Pro-
dutividade Global. No caso do procedimento de soldagem, 



26    RMCT VOL.33 Nº2 2016REVISTA MILITAR DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

estas ações devem iniciar pela melhoria do desempenho do 
processo FCAW. No que diz respeito às ações para redução 
dos tempos improdutivos, a ordem de realização das mesmas 
deve priorizar àquelas de maior impacto.

Por outro lado, ao se analisar a Fig. 7 se pode constatar 
que mesmo nas condições mais favoráveis das variáveis re-
presentadas, o impacto na Produtividade Global não atinge 
valores próximos aos obtidos na Produtividade Intrínseca. 
Isto decorre do fato de que os modelos da Produtividade Glo-
bal apresentado e da Produtividade Intrínseca representam 
processos diferenciados, uma vez que este último representa 
o desempenho do procedimento de soldagem, considerando 
que não haja tempos improdutivos.

5. Conclusão
Os resultados obtidos evidenciam que o modelo desen-

volvido para estimativa da produtividade da soldagem com o 
Método de Monte Carlo, apresentou desempenho satisfatório 
e consistente para esta finalidade, tanto para a produtividade 
global, quanto para a intrínseca. Assim, os procedimentos 
adotados na definição das funções geratrizes na simulação 
de Monte Carlo, para os tempos produtivos e improdutivos, 
para os modelos desenvolvidos para as produtividades glo-
bal e intrínseca foram bem sucedidos.

Através da análise da curva FPA para a produtividade in-
trínseca é possível avaliar as possibilidades de desempenho 
e as probabilidades de ocorrência dos valores de produtivi-
dades nela representados, para o procedimento de soldagem 
estudado.

A análise da curva FPA da produtividade global permi-
te avaliar o comportamento da produtividade da soldagem 
durante a realização da obra, considerando os tempos produ-
tivos e improdutivos, bem como, as probabilidades de ocor-
rência dos valores nela representados.

Comparando-se as curvas FPA das produtividades global 
e intrínseca é possível estimar a perda da produtividade da 
soldagem na obra em função da ocorrência de eventos que 
geram tempos improdutivos.

A análise de sensibilidade conduzida através do gráfico 
de Tornado realizada com base no modelo desenvolvido para 
avaliar o comportamento da produtividade intrínseca permi-
te detectar quais as atividades têm maior impacto na mesma. 
Desta forma, é possível estabelecer a ordem de prioridade 
das ações a serem realizadas para a melhoria da produtivida-
de do procedimento utilizado na soldagem das juntas. 

A análise de sensibilidade conduzida através do gráfico 
de Tornado realizada com base no modelo desenvolvido para 
a produtividade global permite detectar o impacto nas ativi-
dades que estão relacionadas ao procedimento de soldagem 
utilizado na obra, bem como, o efeito dos eventos que geram 
tempos improdutivos, na produtividade da soldagem. Assim, 
como estes impactos são quantificados no gráfico de Tornado 
é possível estabelecer uma ordem de prioridade das ações a 
serem realizadas para a melhoria da produtividade da solda-
gem no empreendimento.
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Resumo: Este trabalho teve como objetivo avaliar a presença 
de austenita retida em um aço de alta dureza (HHA), utilizado na 
confecção de blindagens balísticas, após o tratamento térmico de 
têmpera e revenido. A presença e o percentual de austenita retida 
foram avaliados por microscopia ótica e por difração de raios-X. O 
ensaio metalográfico foi realizado no material utilizando dois dife-
rentes ataques químicos: com metabissulfito de sódio 10% e Le-
Pera. Este trabalho também avaliou a presença de precipitados no 
material através de microscopia eletrônica de varredura. A difração 
de raios-x na detecção de austenita retida foi usada com o objetivo 
de aumentar a sensibilidade na detecção de tal microestrutura. Os 
resultados mostram que o tratamento térmico utilizado neste aço 
não induziu o surgimento de austenita retida.
PalavRas-chave: Aço de alta dureza (HHA), metalografia, re-
agente LePera, austenita, difração de raios-x .

abstRact: This study aimed to evaluate the presence of re-
tained austenite in high hardness steel, used in the production of 
ballistic armor, after the heat treatment of quenching and tempe-
ring. The presence and percentage of retained austenite was eva-
luated by optical microscopy and X-ray diffraction. The metallogra-
phic test was performed using two different chemical attacks: with 
Sodium metabisulfite 10 % and LePera. This work also evaluated 
the presence of precipitates in the material by scanning electron 
microcopy. X-ray diffraction in the retained austenite detection was 
used to increase the sensibility in detecting such microstructure. 
The results show that the heat treatment didn’t produce retained 
austenite in this steel.

KeywoRds: High Hardness Armor steel, metallography, LePera 
reagent, retained austenite, X-ray diffaction..

 

1. Introdução
O aço é ainda um dos materiais mais utilizados como 

blindagem balística devido a sua excelente relação custo 
benefício e versatilidade na obtenção da resistência balística, 
adequada a uma determinada ameaça, através de tratamentos 
térmicos de têmpera e revenido [1 – 3].

Com o objetivo de melhorar a resistência balística desta 
classe de material as siderúrgicas têm pesquisado novos 
tipos de aços envolvendo novas composições químicas e 
tratamentos térmicos [4 – 6].

O Exército Brasileiro (EB), dentro do planejamento 
da produção da Nova Família de Blindados sobre Rodas 
(NFBR), está desenvolvendo, através da Diretoria de Fabri-
cação e Fomento Industrial (DFFI), juntamente com siderúr-
gicas nacionais, aços especiais para serem empregados como 
blindagens balísticas destes carros blindados. 

Tem-se como aspecto importante, relacionado ao tratamen-
to térmico realizado para a obtenção da resistência balística 
necessária a uma determinada ameaça, o surgimento de auste-
nita retida na microestrutura do material. Mesmo em pequena 
quantidade, a presença de austenita retida se torna indesejável, 
pois o material pode sofrer escoamento localizado durante o 
impacto balístico, levando-o à falha por penetração [7]. 

O surgimento desta microestrutura é decorrente do trata-
mento térmico de têmpera, quando no processo de resfria-
mento brusco a austenita acaba por não se transformar total-
mente em martensita, gerando assim uma microestrutura 
composta por martensita e austenita retida [8].

Durante o tratamento de revenimento, esta microestrutura 
tende a se transformar em cementita e ferrita com caracterís-
ticas de bainita após o segundo estágio deste tratamento (de 
200° a 350°C), porém existe a possibilidade de não ocorrer 
esta transformação e a microestrutura permanecer no mate-
rial, modificando sua resistência mecânica e balística [8].

Outro aspecto relevante no processo de produção do aço 

é o surgimento de heterogeneidades, como inclusões e preci-
pitados de alta dureza, que podem agir como concentradores 
de tensão e precursores de falha [9 –10], possibilitando uma 
queda na resistência balística do aço.

Bem como inclusões e precipitados, a existência da auste-
nita retida, é de suma importância para o desempenho dos 
aços balísticos. Por isso, algumas técnicas de caracterização 
são utilizadas para a identificação destes elementos, como a 
metalografia e a difração por raios-x. Todavia, a sensibilida-
de destas técnicas são distintas, já que a difração de raios-
-x possibilita a percepção de até 2% de austenita retida e a 
metalografia não permite visualizar quantidades inferiores a 
15% [11 –12]. 

A importância deste assunto está enfatizada pelas pesqui-
sas desenvolvidas na busca de otimizar o tratamento térmi-
co de têmpera e revenido para a obtenção da microestrutura 
mais adequada ao comportamento balístico desta classe de 
material [13 –14].

Este trabalho teve como objetivo avaliar a presença de 
austenita retida no aço desenvolvido pela indústria nacional 
em parceria com o Exército Brasileiro, pois a presença desta 
microestrutura, como apresentado acima, pode comprometer 
o desempenho balístico deste material [7].

2. Materiais e métodos
O material estudado é um aço de alta dureza (HHA – 

High Hardness Armor), denominado VCB3Ti, fabricado de 
acordo com a norma MIL-DTL-46100E pelas siderúrgicas 
Villares Metals e USIMINAS. Este aço foi produzido com a 
seguinte composição química: 0,31% C; 0,42% Mn; 0,93% 
Si; 0,57% Ni; 0,76% Cr; 0,30% Mo; 0,05% Cu; 0,03% Ti e 
0,009% P + S.

A produção deste aço foi realizada em forno a arco voltai-
co, com refusão sob escória eletrocondutora (ESR), lamina-
do em temperatura média de 1100°C, temperado a partir de 
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1000°C em forno de tubos irradiantes, seguido de resfria-
mento rápido (roller quenched) e revenido a 400°C [15].

2.1. Ensaio Metalográfico

As amostras metalográficas deste material foram prepa-
radas com lixas de carbeto de silício (400, 600 e 1200 mesh) 
e polidas com alumina em suspensão. Posteriormente, estas 
amostras foram atacadas quimicamente.

A análise metalográfica foi realizada por dois métodos 
utilizando dois diferentes ataques químicos. O primeiro 
ataque foi realizado com 10% de metabissulfito de sódio 
(10 g de Na2S2O5), diluído em 100 ml de água destilada. A 
amostra foi mantida por 20 segundos na solução. O resul-
tado deste ataque produz uma coloração branca nas regiões 
onde se apresenta austenita retida e uma coloração escura 
nas demais microestruturas presentes na amostra [16]. 

O segundo ataque foi realizado com o reativo LePera 
(solução aquosa de metabissulfito de sódio + ácido pícrico 
diluído em água destilada). Este ataque permite observar a 
austenita retida na cor branca, a bainita na cor preta e a ferrita 
na cor marrom [14] no microscópio ótico. Todavia, pode-
-se observar algumas variações na coloração da martensita 
+ bainita (marrom) e da ferrita (azulada) [17]. As análises 
foram realizadas em um microscópio ótico da marca Zeiss 
em uma ampliação de 675x.

2.2. Análise por Microscopia Ótica (MO) e por 
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)

Antes do ataque químico para análise da austenita 
retida, foi realizada uma análise do material utilizando o 
microscópio eletrônico de varredura da marca FEI, modelo 
Quanta FEG250, com o objetivo de verificar a presença de 
precipitados. Após o ataque, foi utilizado um microscópio 
ótico da marca Zeiss com ampliação de 675x.

2.3. Análise por difração de raios-x

Esta análise teve como finalidade quantificar a austenita 
retida no aço tratado termicamente por têmpera e revenido. 
O ensaio foi realizado em um difratômetro de raios-x da 
marca PANalytical, modelo MRD PRO, após a amostra ter 
sido lixada até a granulometria de 1200 mesh e polida em 
alumina por suspensão [18].

Foram utilizados os seguintes parâmetros: varredura com 
acoplamento θ/2θ (técnica de Bragg Bretano) em um inter-
valo angular de 40° a 130°, com incrementos de 0,0197°, 
tempo de contagem de 0,05 s por passo e radiação CoKα 
(λco kα = 1,7888 Å) com filtro de Fe. O difratograma foi 
obtido utilizando-se o programa X’Pert HighScore Plus.

3. Resultados e discussão
Durante a análise por microscopia eletrônica de varre-

dura, sem ataque químico, foram observadas inclusões de 
óxidos globulares e sulfetos, baseados na norma ASTM 
E-45 (Figura 1a e 1b), e um tipo de inclusão com formato 
cúbico não identificada (Figura 2) [19]. Para indentificar esta 
inclusão, foi realizada uma análise por EDS (Espectroscopia 
por Energia Dispersiva). Esta análise, como apresentada na 
Figura 3, mostra uma forte presença de Titânio (Ti) e em 
menores proporções de nitrogênio, ferro e carbono.

(a)

(b)

Fig. 1 – (a) Microscopia ótica de óxidos globulares em 110x. (b) 
Microscopia ótica de sulfetos em 35x.

Fig. 2 – Microscopia eletrônica de varredura do aço como rece-
bido sem ataque químico em aproximadamente 5000x.

De acordo com as características geométricas e os 
elementos químicos encontrados na análise por EDS, é possí-
vel que tal precipitado seja um nitreto de titânio [20 – 21].

Na Figura 4 é apresentada a fotomicrografia ótica de uma 
amostra após o ataque com 10% de metabissulfito de sódio 
por 20 segundos no aço, para avaliação da microestrututra. 
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Podem-se observar algumas regiões azuladas, representando 
a ferrita, e partes mais escuras (marrom), representando a 
bainita e martensita.

Como esta fotomicrografia não apresenta nenhuma colo-
ração branca, pode-se afirmar que não foi possível identificar 
a austenita retida nesta amostra.

Fig. 4 – Imagem de microscopia ótica do aço atacado com o 
reagente a 10% de metabissulfito de sódio.

Na Figura 5 é apresentada a fotomicrografia ótica da 
amostra atacada com o reagente LePera por 25 segundos.

Fig. 5 – Imagem de microscopia ótica de um ataque utilizando o 
reagente LePera.

Observam-se nesta fotomicroscopia regiões de coloração 

azul, representando a ferrita, e regiões de coloração marrom, 
representando a martensita e a bainita. Confirmando a análi-
se metalográfica com ataque a 10% de metabissulfito, não 
foi possível identificar a coloração branca, característica da 
presença de austenita retida.

As técnicas metalográficas utilizadas neste trabalho 
possuem restrição em visualizar quantidades inferiores a 15% 
de austenita retida. Por este motivo, optou-se em utilizar a 
análise por difração de raios-x que permite a identificação de 
austenita retida em quantidades de até 2% desta microestrutu-
ra. A Figura 6 apresenta o difratograma obtido deste material 
[11-12].

Como observado no difratograma, não foi apresentado o 
pico de austenita retida na amostra, confirmando as análises 
metalográficas anteriores, porém com maior precisão. 

Verifica-se ainda neste difratograma a presença de nitreto 
de titânio, confirmando a análise por microscopia eletrônica de 
varredura e EDS da inclusão de nitreto de titânio neste material. 

Fig. 6: Difratograma do aço “como recebido”.

4. Conclusão
Com base na observação dos resultados, podem-se 

chegar as seguintes conclusões:

1 – O aço utilizado neste trabalho não apresentou austeni-
ta retida em quantidades superiores a 2% devido à composi-
ção química e ao tratamento térmico utilizado. Sendo assim, 
o desempenho balístico deste material não foi modificado 

Fig. 3: Análise de EDS.
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pela presença de austenita retida.
2 – A técnica de difração de raios-x confirmou as técnicas 

metalográficas para análise da presença de austenita retida, 
porém com uma maior precisão. 

3 – A microscopia eletrônica de varredura, bem como 
a difração por raios-x confirmaram a presença da inclusão 
do nitreto de Titanio (TiN) no material, indicando possíveis 
implicações no comportamento balístico do material.
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Resumo: As redes de computadores estão presentes em todas 
as atividades do cotidiano. Além das aplicações conhecidas no 
mundo civil, estão cada vez mais presentes em ambientes militares 
de Comando e Controle (C2) e situações de conflito. Um dos prin-
cipais problemas relacionados à resiliência das topologias de C2 é 
determinar a capacidade de se defender e manter um nível acei-
tável de serviço ante a presença de falhas. Para enfrentar estes 
desafios, é proposto um Fator de Resiliência Ponderado que leva 
em consideração aspectos da topologia, demandas de tráfego e 
um critério probabilístico. O fator pode ser utilizado para o suporte 
ás decisões dos gerentes de redes em alterações na topologia. O 
fator proposto é testado em uma topologia real, apresentando bons 
resultados. Com o emprego da metodologia as alterações podem 
ser previamente avaliadas no sentido de proporcionar um aumento 
na robustez da rede, tornando-a menos vulnerável a falhas.
PalavRas-chave: C2. Resiliência. Falhas. Fator Ponderado.

abstRact: Computer networks are present in all daily activities. 
Besides the known applications in the civilian world, they are in-
creasingly present in military environments of Command and Con-
trol (C2) and situations of conflict. One of the key problems related 
to resilience topologies is to determine the ability to defend and 
maintain an acceptable level of service in the presence of failures. 
To confront these challenges, it is proposed a weighted resilience 
factor that takes into account aspects of the network topology, tra-
ffic demands and a probabilistic approach. The factor can be used 
to support network manager decisions in alterations in the topolo-
gy. The factor is tested under real network scenarios presenting 
consistent results. Hence, changes in topology can be previously 
assessed providing an increase in the robustness and making the 
network less vulnerable to failures.

KeywoRds: C2. Resilience. Failures. Weighted Factor.

 

1. Introdução
Diversas situações do cotidiano agora estão fortemente 

ligadas às redes, porém além dessa utilização essencialmente 
pela população civil em situações de normalidade, as redes 
de computadores também desempenham um papel funda-
mental em ambientes militares de comando e controle para 
defesa civil e conflitos. 

Esses casos de utilização das redes de C2 têm alguns 
fatores básicos em comum, como a distribuição em uma área 
geográfica específica, a necessidade de conexão em tempo 
real e a demanda de tráfego variável. A combinação entre a 
necessidade de conexão em tempo real e a demanda de tráfe-
go variável, pode ser fundamental para alcançar o objetivo 
desejado. Não atender a essas demandas no momento em 
que elas ocorrem, pode significar uma situação de fracasso.

O termo Comando e Controle (C2) é um termo militar 
utilizado para gerenciar pessoas e recursos. O cenário de C2 
possui algumas características específicas, que não fazem 
parte das preocupações levadas em conta em um projeto 
normal de redes. Uma rede de C2 possui como principal 
característica o fato de levar os dados coletados ao longo da 
rede para um ponto central para serem processados gerando 
informações para o auxílio na tomada de decisão. 

Os ambientes em que são empregadas as topologias de 
C2, normalmente são hostis ou com limitações de infraestru-
tura, como por exemplo, operações militares ou situações de 
desastres. Nesses casos, como toda rede de computadores, 
a Resiliência é um tema que também deve ser levado em 
consideração para o projeto de uma rede militar de C2.

As redes militares estão expostas a sofrer desafios cada 
vez mais sofisticados e em constante evolução, dirigidos para 
os serviços mais críticos. Nesse contexto, estas redes estão 
sujeitas a uma ampla faixa de desafios, cuja natureza muda 
com o tempo, incluindo: ameaças, como qualquer caracte-
rística ou condição que impacta a operação normal da rede, 

consistindo de erros de configuração; desastres naturais, 
além daqueles causados pelo homem, de grandes propor-
ções; ataques maliciosos direcionados por grupos mal-inten-
cionados que procuram a indisponibilidade da rede mediante 
atos vandálicos; ameaças ambientais; falhas, e também carga 
de tráfego incomum, mas legítimo [1]. 

As redes militares devem estar preparadas para resis-
tir  a estes desafios, implementando medidas técnicas para 
mitigá-los e preparando os sistemas para detê-los. Em situ-
ações de conflito, este tipo de rede deve estar disponível e 
operacional, proporcionando o melhor desempenho possível. 
Por esse motivo, estudos voltados para o aumento da resili-
ência em relação a falhas é um tema de suma importância. 

Muitas vezes as decisões sobre onde investir de maneira 
eficiente a um custo justificado são tomadas de acordo com a 
experiência. Apesar de serem levadas em consideração algu-
mas informações relativas à operação da rede, o processo é 
muito subjetivo e pode acarretar em decisões equivocadas [2]. 

A resiliência em redes militares é um tema de grande 
relevância devido ao aumento da complexidade das infra-
estruturas de comunicação. O crescimento exponencial de 
serviços de missão crítica e outras necessidades de comuni-
cação ininterrupta nos remetem a criar e manter redes mais 
robustas e tolerantes a falhas. 

Os “ataques” concebidos como “falhas provocadas inten-
cionalmente” a redes de telecomunicações são um dos causa-
dores da interrupção de serviços, assim procuramos avaliar a 
capacidade de uma rede suportar estes ataques [3]. As orga-
nizações militares devem preparar-se para dar respostas rápi-
das, permitindo que os serviços que prestam não se vejam 
interrompidos, fortalecendo suas capacidades de defesa, 
detecção, remediação e recuperação [4].

Sob esse contexto torna-se necessária a Análise de Resi-
liência em Redes Militares de Computadores, essencial para 
o projeto, crescimento e QoS. O conhecimento resultante 
dessa análise facilita o planejamento e a expansão da rede, 
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evitando problemas futuros [5]. O propósito é determinar o 
nível de resiliência de uma rede associando métricas e valo-
res apropriados, possibilitando a obtenção de informações 
para avaliar o comportamento dos recursos da rede [6].

O objetivo deste trabalho é propor uma métrica de resi-
liência de forma a melhor quantificar essa fundamental 
propriedade, disponibilizando assim uma metodologia para 
análise de resiliência de uma rede militar de computadores. A 
métrica pode ser considerada tanto na fase de projeto quanto 
no suporte a tomada de decisões por ocasião de alterações 
na topologia da rede. É possível assim decidir entre uma ou 
outra alteração na topologia usando como base o impacto 
causado por cada uma delas na resiliência da rede. 

O Fator de Resiliência Ponderado (FRP) que é a métri-
ca proposta, quantifica a robustez da topologia em relação 
a suas redundâncias e determina como suas desconexões 
afetam o tráfego a ser entregue, adicionando um conceito 
essencial que é a probabilidade de ocorrência dessas desco-
nexões. Esta consideração permite que a proposta tenha um 
conceito estatístico e leve em conta parâmetros como presen-
ça ou ausência de falhas e distribuição de probabilidades de 
ocorrência.

As redundâncias devem garantir o funcionamento de 
uma rede no caso de falhas. Este funcionamento pode ser 
com ou sem perda de qualidade, de acordo com a capacidade 
ociosa da rede e o tráfego demandado. Uma topologia que 
não possui redundâncias é pouco resiliente. A perda de qual-
quer enlace comprometerá o rendimento da rede, deixando 
um ou mais nós sem a possibilidade de encaminhar o tráfego 
originado ou destinado a determinados nós [7].

O Fator de Resiliência Ponderado proposto leva em 
consideração as demandas de tráfego existentes na topolo-
gia, uma vez que a entrega do tráfego com a qualidade de 
serviço esperada é o objetivo principal das redes de compu-
tadores. Também são levados em consideração aspectos rela-
cionados à topologia, como capacidade de enlaces e ligações 
entre nós.

Com a utilização do FRP, será possível a adoção de 
medidas que têm por objetivo tornar a rede mais robusta 
em relação a falhas que podem vir a acontecer, e a principal 
característica do método é que não é necessária nenhuma 
ação após a ocorrência da falha na gerência da rede.

Além disso, no FRP proposto se otimiza a complexi-
dade computacional permitindo ao administrador de rede 
contar com uma ferramenta ágil para desenvolver estudos 
e testes com topologias de maior tamanho e que seja utili-
zado para quantificar as alterações na rede, possibilitando a 
escolha de retiradas e remanejamentos de enlaces, mas que 
apresentam maior resiliência.

A metodologia proposta foi avaliada em um cenário 
real utilizando informações de topologia e tráfego da rede 
BETA do Exército do Equador. Foram selecionadas altera-
ções na topologia que envolveram retiradas de enlaces. Os 
resultados obtidos se mostraram satisfatórios e indicaram 
qual retirada seria mais prejudicial ao funcionamento da 
rede.

Este trabalho está dividido em seis seções, além desta 
introdução, da seguinte maneira: a Seção 2 faz uma revisão 
dos trabalhos relacionados. A Seção 3 apresenta a meto-
dologia proposta. Os testes realizados são detalhados na 
Seção 4. A Seção 5 discute os resultados obtidos. O traba-
lho é concluído na Seção 6 onde são abordadas sugestões 
para trabalhos futuros.

2. Trabalhos Relacionados
Neste estudo será abordada a resiliência através de medi-

das proativas, que têm por objetivo tornar a rede mais robus-
ta em relação a falhas que podem vir a acontecer e a principal 
característica dos métodos é que não é necessária nenhuma 
ação após a ocorrência da falha.

Os métodos baseados no tráfego têm como principal 
característica considerar a perda de tráfego, e em sua maioria, 
foram motivados pelo estudo do comportamento de redes de 
fibra óptica. A perda de tráfego, caracterizada pelo termo perda 
esperada de tráfego (ELT - Expected	Loss	Traffic), é utilizada 
como medida de desempenho com o objetivo de quantificar a 
perda da capacidade de encaminhamento de tráfego durante 
falhas. Para reduzir o ELT é necessário manter uma capacida-
de de backup satisfatória na topologia [8].

O uso de técnicas de melhor ocupação da rede e dimi-
nuição de gargalos deve ser uma preocupação dos gerentes 
para evitar a perda de tráfego. Uma técnica de localização 
de gargalos através de otimizações de funções lineares com 
bons resultados é apresentado em [9].

Três importantes métricas para avaliar a robustez de uma 
rede diante de falhas aleatórias são consideradas em [9]. 
Uma delas é o maior componente conectado LCC (Largest 
Connected Component), que indica o maior subgrafo resul-
tante da desconexão da topologia, no caso de uma falha. A 
outra métrica é o tamanho médio do menor caminho ASPL 
(Average Shortest Path Length), que varia de acordo com a 
alteração da topologia. Os autores optaram por usar a média 
inversa AISPL (Average Inverse Shortest Path Length) para 
não causar divergências no cálculo, pois a remoção de nós 
pode causar a desconexão de outros. O diâmetro da rede foi 
a outra métrica utilizada, que corresponde ao maior valor de 
menor caminho de todos os nós da rede.

De acordo com [10], os ataques constituem-se na princi-
pal causa de falhas provocadas nos links, portanto, ao geren-
ciar uma rede, o administrador deve implantar um sistema 
capaz de proteger-se, ou sobreviver em casos nos quais não 
foi possível evitar os efeitos.

Um método para recuperação de desempenho em redes 
ópticas em anel em caso de falhas é apresentado em [11]. O 
método apresentou um bom desempenho e utiliza o conceito 
de disponibilidade de que a rede está operativa para avalia-
ção do método, baseado em MTBF, MTTR e ELT.

As estratégias baseadas no tráfego constituem-se em 
métodos de grande importância para avaliar-se o nível da 
resiliência quando ocorre uma queda na capacidade dos 
enlaces, como foi proposto em [12], onde tais estratégias são 
aplicadas utilizando-se um coeficiente de redução da capaci-
dade dos enlaces.

Em [13] as métricas baseadas no tráfego consideram a 
quantidade de tráfego transportado pela rede, de modo que 
o grau das interrupções do serviço, devido às falhas, pode 
ser quantificado. As medidas foram baseadas no tráfego, e 
focam nos efeitos de múltiplos fatores, tais como, falhas 
na camada física, tráfego na camada de rede e esquemas de 
proteção de falhas.

Na metodologia do trabalho, [13] seguiu três passos: 
medição da resiliência como função de quantidades de exten-
são da rede, tais como topologias físicas, tráfego, probabili-
dades de falhas e dependências, e um esquema de proteção; 
definição da estabilidade como a taxa da métrica da resiliên-
cia relativa a múltiplos fatores; aplicação de modelos proba-
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bilísticos que evidenciam a dependência entre as camadas 
física e de rede, assim como produção de taxas de crescimen-
to para grandes redes.

Em [13], foi utilizada a distribuição de Poisson, para 
investigar o efeito de rotas na resiliência e sua escalabilida-
de. Chegou-se à conclusão de que, quando a rede está sob 
baixa demanda de carga, a resiliência é reduzida ao tráfego 
determinístico uniforme, ao passo que quando a rede está 
sob alta demanda, de maneira que as conexões ativas estejam 
sobre rotas curtas, a proporção de perda de perda de tráfego 
aproxima da probabilidade marginal para a falha do enlace.

O parâmetro utilizado para medir a resiliência em [13] 
é o percentual de perda de tráfego na ocorrência de falhas. 
Utiliza ainda parâmetros de escalabilidade, que são a taxa de 
crescimento de tráfego perdido em relação ao tamanho da 
rede, probabilidade de falhas e tráfego. A principal avaliação 
de resiliência do trabalho leva em conta o tráfego na rede e, 
para este cálculo, derivam a resiliência e escalabilidade de 
redes regulares sob tráfego uniforme, com falhas dependen-
tes ou independentes nos enlaces, com ou sem proteção.

Um método para medir a tolerância a falhas de uma 
topologia é apresentado em [14]. Define como medida de 
tolerância da rede a quantidade de falhas que a mesma pode 
sofrer antes de ficar desconexa. Utiliza como métrica uma 
aproximação analítica da probabilidade de a rede ficar desco-
nexa, e faz a validação deste método de cálculo utilizando a 
simulação de Monte Carlo.

Também foram utilizadas em [15] as atualizações prove-
nientes do protocolo IS-IS, sendo examinadas em tal ocasião 
a frequência e a duração dos eventos envolvendo as falhas. 
Constatou-se, nesse trabalho, que as falhas em enlaces ocor-
rem em operações todos os dias, e em sua maioria não ultra-
passam 10 minutos. Também se propôs a utilização de algu-
mas estatísticas para mensurar e avaliar a ocorrência dessas 
falhas, entre elas, o MTBF e o MTTR, devido à sua grande 
aceitação como métricas de resiliência.

Heurísticas para obter os melhores custos para os enlaces 
e garantir a menor ocupação, com a possibilidade de falhas 
simples de enlaces na topologia são apresentadas em [16], 
[17], [18], [19] e [20]. As falhas em um único enlace repre-
sentam 70% das falhas em redes [30] e mesmo as falhas de 
múltiplos enlaces têm pouca probabilidade de desconexão 
de nós [21].

Em seu trabalho [22], indicou que 20% das falhas ocor-
rem devido a manutenções programadas. Das falhas não 
programadas, 30% classificam-se como falhas compartilha-
das, a metade das quais, afetou enlaces com um roteador em 
comum, enquanto a outra metade afetou enlaces que compar-
tilham a estrutura óptica, indicando falhas na camada óptica.

No trabalho de [22], também se chegou à conclusão que, 
16% e 11% das falhas não planejadas podem ser atribuídas 
a problemas relacionados a roteadores e à estrutura óptica, 
respectivamente. Portanto, vê-se a necessidade em se inves-
tir e manter as camadas IP e óptica, com o intuito de preven-
ção das falhas.

A ideia geral em [23] foi produzir resultados estatísticos 
para a indisponibilidade e sobrecarga do enlace, a partir de 
uma descrição probabilística que envolvesse as situações de 
falhas em geral, hotspots locais e roteamento entre domínios. 
Para solucionar tais problemas elaborou-se um processo 
algorítmico de avaliação da indisponibilidade e sobrecarga 
da rede com duas abordagens. 

Na primeira, somente os cenários com uma probabili-

dade mínima de ocorrência, foram avaliados na análise de 
potenciais causas de sobrecarga, de modo que a velocidade 
computacional fosse otimizada e estabelecidos limites infe-
riores e superiores para resultados aproximados. 

Na segunda abordagem, foram propostos algoritmos que 
reutilizavam resultados intermediários em seus diferentes 
cálculos. Além disso, verificou-se que a análise por meio 
de gráficos, resumindo as estatísticas calculadas, promove a 
praticidade da análise da resiliência da rede.

Uma metodologia para determinar o grau de resiliência 
de uma rede é apresentada em [1], utilizando-se da Teoria 
da Confiabilidade, que acrescentará ás questões topológicas, 
o aspecto probabilístico necessário para se compreender o 
comportamento das falhas que podem ocorrer numa opera-
ção normal, ou mesmo em face das diversas ameaças, como 
desastres naturais e guerras, obtendo-se assim, um projeto de 
rede confiável.

Um dos primeiros trabalhos a se preocupar com as 
características da topologia da Internet foi apresentado em 
[24]. Uma informação importante do trabalho diz respeito á 
conectividade dos nós, indicando que 75% dos nós possuem 
apenas dois enlaces.

O artigo de [25] foca na robustez da rede do ponto de 
vista da topologia sem levar em consideração o tráfego. 
Apresenta a conectividade do nó e a similaridade entre os 
nós como principais métricas para a avaliação da robustez da 
topologia. Outras métricas como a conectividade do enlace, 
menor distância de menor caminho entre nós, regularidade e 
outras baseadas na teoria dos grafos são avaliadas.

Buscar calcular a robustez da rede frente a falhas em 
nós foi desenvolvido no trabalho de [26]. Os conceitos de 
conectividade de nós e simetria na topologia são aplicados, 
avaliando métricas que traduzem a robustez de uma rede. O 
desenvolvimento do método apresentado é feito utilizando 
diferentes grupos de topologias, como: topologias simétri-
cas, livres de escala e aleatórias.

A resiliência das topologias analisada sob vários cenários 
de ataque foi desenvolvida em [27]. A topologia da rede é 
representada por um grafo G, portanto, o alvo de um ataque, 
pode ser um conjunto de vértices, arestas ou caminhos 
(paths), onde caminho é definido como uma sequência de 
vértices, distintos e consecutivos. As falhas, originadas em 
ataques, influenciam a conectividade entre os nós, e é repre-
sentada pela eliminação de um vértice-alvo do grafo G. Os 
efeitos debilitantes dos ataques foram mensurados de acordo 
com as diferentes topologias.

No estudo de [28], propõe-se uma métrica para quan-
tificar a resiliência de redes orientadas a serviços em rela-
ção a falhas de nós e enlaces. As métricas são baseadas na 
topologia e na maneira como os serviços são distribuídos ao 
longo da rede. São apresentados algoritmos eficientes para 
determinar o número máximo de falhas suportadas por essas 
redes.

Os estudos de [30] sustentam que um colapso total da 
Internet, causado por ataques aos seus nós seria impraticá-
vel devido à alta conectividade dos seus nós interligados. No 
entanto, deve-se atentar para aqueles que visam a remoção 
dos nós mais importantes, o que poderia debilitar a rede.

O método proposto por [31] utiliza os conceitos de [32], 
para definir a k-conectividade parcial e utilizar este conceito 
para definir um fator de resiliência (FR). Os resultados obti-
dos foram bastante satisfatórios, porém possuem um grande 
custo computacional para redes com grande número de nós e 
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não leva em consideração o tráfego. 
A k-conectividade parcial consiste em obter a média arit-

mética das porcentagens de topologias conexas resultantes 
de todas as combinações de retiradas de um número de nós, 
conforme a Eq 1:

     (1) 
   

O valor de n refere-se ao número de nós da topologia, 
(n-2) indica que foi excluída a 1-conectividade e n-conectivi-
dade, e k(i) refere-se ao percentual de combinações conexas 
de i-conectividade.

Em [29] e [12], a resiliência da rede é definida através 
do conceito de Valor Entregue (VE): razão entre o tráfego 
encaminhado por uma rede após uma diminuição de capaci-
dade ou perda e o valor encaminhado antes da diminuição da 
capacidade, conforme a Eq 2:

    (2)

O valor demandado (VD) é quantidade de tráfego que 
deveria ser encaminhado através da rede. A PERDA repre-
senta quanto do tráfego demandado não foi entregue devido 
às falhas na rede.

O método proposto por Vasconcelos [30] considera não 
apenas aspectos relativos à conectividade das topologias, 
como em [31], mas também calcula o impacto no tráfe-
go devido a mudanças na rede, como em [29], utiliza um 
Fator de Resiliência (FR) que tem como principal aspecto o 
comportamento das topologias em relação às suas redundân-
cias. O uso de redundâncias de enlaces em uma topologia é 
a forma mais comum de garantir resiliência a uma rede. O 
método considera apenas falha em enlaces.

O FR compreende dois parâmetros: MVE e R. MVE 
representa a média de valor entregue e para seu cálculo, se 
avalia as perdas de enlaces de todas as 2R combinações de 
retiradas de enlaces, que possuem redundâncias possíveis na 
topologia testada e R representa o número de redundâncias 
existente na topologia.

O critério de definir a resiliência da rede através do 
conceito de Valor Entregue proposto em [29] e [12], o enfo-
que desenvolvido em [30] de avaliar todas as 2R combina-
ções de retiradas de enlaces, e a utilização de um modelo 
probabilístico para caracterizar o funcionamento da rede de 
computadores fazem parte do método proposto.

3. Metodologia Proposta
Realizado uma análise criteriosa dos trabalhos apresenta-

dos na seção anterior, pode ser determinada a grande diversi-
dade de abordagens para o tema resiliência. Os pesquisado-
res e especialistas citados utilizam diversos critérios a fim de 
encontrar uma métrica que consiga de melhor forma traduzir 
o nível de resiliência em uma rede.

O uso de redundâncias em uma topologia é a forma mais 
importante e comum de garantir resiliência a uma rede. Uma 
topologia que não possui redundâncias é pouco resiliente.  
A abordagem utilizada no Fator de Resiliência Ponderado 
(FRP) tem como principal aspecto determinar como suas 
desconexões afetam o tráfego a ser entregue, adicionando 

um conceito essencial que é a probabilidade de ocorrên-
cia dessas desconexões. Esta consideração permite que a 
proposta tenha um fundamento mais ligado à realidade e 
tome em conta parâmetros como presença ou ausência de 
falhas e distribuição de probabilidades de ocorrência.

Com a utilização do FRP, será possível a adoção de medi-
das que têm por objetivo tornar a rede mais robusta em rela-
ção a falhas que podem vir a acontecer, e a principal caracte-
rística do método é que não é necessária nenhuma ação após 
a ocorrência da falha na gerência da rede. 

A resiliência servirá como um indicador para as medidas 
baseadas no funcionamento da rede. Este indicador funcionará 
como forma de apoio à realização de alterações nas topologias 
de Comando e Controle, determinando como se comportam 
diante de diferentes falhas e quais alterações serão necessá-
rias para obter um melhor nível de resiliência. No entanto, o 
emprego da metodologia não só se limita as topologias de C2 
no âmbito militar, sua abordagem pode incluir outras topolo-
gias e outros âmbitos, como o campo civil.

3.1 Fator de resiliência ponderado proposto

O Fator de Resiliência Ponderado (FRP) é uma métrica 
que indica o grau de tolerância da rede em relação a falhas 
que leva em consideração características da topologia e 
demandas de tráfego conforme a Eq 3:

  FRP = (VEP, Ordem)  (3)

Onde:

• VEP (Valor Entregue Ponderado) é o valor entregue 
tomando em consideração um peso ou uma probabi-
lidade de ocorrência da cada retirada de redundân-
cias ou falha.

• Ordem representa o número de redundâncias presen-
tes na topologia.

3.1.1 Ordem

A Ordem é o número de enlaces redundantes que uma topolo-
gia possui. A resiliência está associada à quantidade de redundân-
cias disponíveis em uma topologia, conforme os diversos traba-
lhos analisados. Uma topologia apresenta uma alta resiliência se 
existe um grande número de redundâncias capaz de garantir a 
entrega de tráfego, mesmo em caso de falhas. A forma de quanti-
ficar este aspecto da resiliência é através da Ordem [30]. 

A Ordem representa o número de enlaces que podem ser 
retirados para que uma topologia se torne uma spanning tree 
(ST). Em uma topologia conectada apenas pela spannig tree, 
ou sem redundâncias, em caso de falhas de enlaces nós serão 
desconectados e haverá perda de tráfego. Para uma topologia 
ST a ordem será igual a zero, ou Ordem = 0.

No FRP a contribuição da Ordem pode ser compreendida 
através do seguinte exemplo, o FRP (1, 4) indica que o VEP 
é igual a 1, não possui perda de tráfego e Ordem igual a 
4, possui 4 redundâncias que podem ser retiradas e mesmo 
assim todo o tráfego pode ser entregue.

3.1.2 Valor Entregue Ponderado

As redundâncias têm um papel fundamental e um enla-
ce é considerado como redundante se o mesmo é retirado e 
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a conexão da rede ainda é mantida. O valor entregue ponde-
rado (VEP) leva em consideração este critério, adicionando 
um conceito diferente que é a probabilidade de ocorrência de 
falhas ou retiradas de redundâncias na topologia testada. Esta 
consideração permite que a proposta tenha um conceito esta-
tístico e tome em conta parâmetros como presença ou ausên-
cia de falhas e distribuição de probabilidades de ocorrência.

O VEP consiste numa das principais contribuições da 
metodologia proposta, nele é considerada a ocorrência de 
falhas a partir de uma distribuição de probabilidades que 
permite atribuir a cada falha um peso específico. Para o 
cálculo do VEP precisamos avaliar as perdas de enlaces e, 
para isso, serão feitas todas as 2Ordem combinações de retira-
das de enlaces, que possuem redundâncias possíveis na topo-
logia testada [30]. 

Para facilitar o entendimento deste critério, considera-
-se o exemplo apresentado na Fig. 1. A topologia do exem-
plo possui 5 nós, 7 enlaces e 3 redundâncias. Na Fig. 1a 
está representada a topologia original e os três enlaces que 
possuem redundâncias escolhidos em vermelho. Em Fig. 1b 
estão representadas as combinações de retiradas de um enla-
ce, em Fig. 1c as combinações de retiradas de dois enlaces e 
em Fig. 1d, a combinação de retirada de três enlaces.

Fig. 1: Abordagem de perda de enlaces considerada

Para cada uma das topologias resultantes das combina-
ções de retiradas de enlaces, serão calculados os valores de 
VE [29] e [8], conforme a Eq 2.

O VEP proposto na Eq 4, levará em consideração os 
diversos tipos de falhas que possuem probabilidades distin-
tas de ocorrer. A Eq 4 considera n=2Ordem , porque precisamos 
avaliar todas as combinações de retiradas de enlaces, que 
possuem redundâncias possíveis na topologia.

    (4)

Os valores de αi representam a probabilidade de ocorrên-
cia de cada um dos n cenários de desconexão (falhas). Desta 

forma, falhas simples terão um maior impacto no VEP do 
que falhas múltiplas. Os valores podem ser obtidos através 
das probabilidades de ocorrências de falhas na topologia.

A distribuição de probabilidades mais adequada para αi é 
a Distribuição Binomial [33], porque é uma distribuição de 
probabilidade discreta do número de sucessos numa sequência 
de n tentativas tais que: o experimento tem um número fixo 
de provas, as provas são independentes (o resultado de uma 
prova não afeta probabilidade de ocorrência das restantes), 
cada prova produz um de dois resultados possíveis: sucesso ou 
fracasso, para nosso caso os dois resultados são falha ou não 
falha, e a probabilidade de sucesso, denotada por p, é constan-
te em cada prova. A probabilidade de ter exatamente x suces-
sos é dada pela função de probabilidade, conforme a Eq 5.

   (5)

Onde:

x = {0,1,2,....., n}, número de falhas;

 é uma combinação   que contem as ordena-
ções possíveis;

n = número de redundâncias;
p = probabilidade de presença de falhas

Conforme a distribuição binomial, o sucesso é determinar 
a probabilidade de presença falhas (p), esse valor é atribuído 
pela indisponibilidade parcial da rede. Isto significa que a 
rede está operativa e apenas para um determinado grupo de 
usuários na rede esta indisponível. Com relação à probabili-
dade de ausência de falhas, esse valor é atribuído pela dispo-
nibilidade total da rede e se entende como o funcionamento 
normal da rede para todos os usuários. 

Fazendo analogia para nosso estudo temos que:

Indisponibilidade parcial da rede  Presença de falhas

Disponibilidade total da rede   Ausência de falhas

No entanto, para estabelecer a probabilidade de presença 
de falhas, é necessário considerar a probabilidade de ausên-
cia de falhas que é uma medida não tão simples de selecio-
nar. Os requisitos devem ser estabelecidos no contexto do 
serviço e da organização que utiliza o serviço [34].

A porcentagem de ausência de falhas pode ser determinada 
como política organizacional, experiência do gerente da rede, 
entre outras, mas a mais comum é através de uma medida esta-
tística em um intervalo de tempo e sob condições de medição 
objetivas da rede, de maneira que permita ver a tendência da 
rede e assim poder tomar medidas operacionais [34].

Desta forma, a ausência de falhas pode determinar-se 
como a porcentagem de tempo, com relação a um determi-
nado período de observação em que a rede permanece em 
condições operacionais de cursar tráfego [34]. Esta probabi-
lidade é medida conforme Equação 6:

    (6)

Onde:
To = período de observação considerado
ΣTi = somatória dos tempos de indisponibilidade parcial 

no período de observação
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Com a probabilidade de ausência de falhas encontrada 
obtém-se também a probabilidade de presença de falhas, 
dado que é de interesse para a distribuição de probabilidades 
no cálculo do VEP. 

Para o trabalho proposto toma-se em consideração uma 
ausência de falhas de 99% e uma presença de falhas de 1% 
[36], que é um padrão utilizado pelo Exército de Equador. 

Um aspecto central dentro da métrica proposta é o esco-
lher quais enlaces redundantes serão retirados. A ideia é veri-
ficar o funcionamento da rede nas condições mais desfavo-
ráveis, por isso, é apropriado pensar que a maior degradação 
da rede seria quando se retira as redundâncias que têm maior 
nível de ocupação. A perda de enlaces com maior ocupa-
ção implicará as piores condições de entrega de tráfego. 
Este enfoque é o que será abordado no Fator de Resiliência 
Ponderado proposto.

Para exemplificar a obtenção da VEP, vamos considerar 
a topologia da Fig. 2.

Fig. 2: Topologia de rede com 4 nós

Aplicando Distribuição Binomial, determinam-se as distri-
buições de probabilidades de falhas, conforme a Eq 5:

• Probabilidade de presença de falhas = 1%
• Ordem = Número de enlaces – (Número de nós - 1)
• Ordem = 5 – (4 - 1)
• Ordem = 2 (redundâncias)

Os valores das probabilidades dos cenários de falha são:

P (x=0) = α0 = 0,9801    Para 0 falhas

P (x=1) = α1 = α2 = 0,0099    Para 1 falhas

P (x=2) = α3 = 0,0001    Para 2 falhas

Utilizando o método de alocação de recursos MaxMin 
Fair encontramos os VE para as retiradas de redundâncias, 
conforme a Eq 2. Nesta topologia como se dispõe de duas 
redundâncias, serão realizadas todas as 2Ordem = 4 combinações 
de retiradas de enlaces. Os VE para cada retirada são:

VE (0) = 0,647058    Para 0 retiradas

VE (1) = 0,647058    Para 1 retirada

VE (2) = 0,529411    Para 1 retirada

VE (3) = 0,411764    Para 2 retiradas 

Com as probabilidades de falhas e os valores de entre-
ga encontrados, calcula-se o VEP proposto da topologia, 
conforme a Eq 4:

VEP = α0 VE (0) + α1 VE (1) + α2 VE (2) + α3 VE (3)

VEP = 0,9810 (0,647058) + 0,0099 (0,647058) + 0,0099 
(0,529411) + 0,0001 (0,411764)

VEP = 0,645870

O valor de FRP deste exemplo é FRP = (0,645870; 2), a 
topologia da Fig. 2 possui duas redundâncias e não consegue 
entregar todo o tráfego nas diversas situações de desconexão 
ou retiradas de redundâncias.

Algoritmo

Para apresentar o algoritmo desenvolvido, é necessária a 
apresentação de alguns termos utilizados, como: Matriz de 
Capacidade (MCap), Conjunto das topologias intermediá-
rias (K), Matriz de Tráfego (MTr), Matriz de Pesos (MPe), 
Matriz de Ocupação (MOc), todas as rotas entre pares de nós 
(Ro), probabilidade de presença de falhas (p), o número de 
nós (n) e o número de enlaces (e).

Algoritmo 1 FRP (Entrada: MCap, MTr, n, e, p; Saída: 
VEP, Ordem )

1: VEP  0
2: Ordem  e – (n – 1)
3: Cálculo ∀i ϵ {1 , 2 Ordem }, k (i) ϵ K
4: VD  Σ ∀ Elementos (MTr) 
5: for  ∀ Elementos k (i) ϵ K do
6:     Calcule MPe (i) com OSPF para k (i)
7: Ro (i)  calculo de rotas com MPe (i)
8: MOc (i)  nível de ocupação obtida
9: Perda (i)   Σ ∀ Elementos (MOc (i) – k (i))
10: VE (i)  (VD – Perda (i)) / VD
11: for j=0 until Ordem
12: αj   pj (1- p) Ordem - j   
13: VEP  VEP + αj VE (i)
14: end for
15: end for
14: return (VEP, Ordem)

Na linha 1, VEP recebe o valor de zero, na linha 2, é feito 
o cálculo da Ordem.

No seguinte passo, são determinados quais enlaces serão 
retirados e quais as topologias k (i) ϵ K, geradas pelas desco-
nexões de enlaces. Após, é realizado o cálculo do VD através 
da soma de seus elementos.

No laço externo é calculado MPe (i) representando o 
algoritmo de roteamento OSPF e em seguida é determinado 
o conjunto Ro (i) de todas as rotas entre pares de nós. O 
tráfego em MTr é distribuído na rede e armazenado em MOc 
(i). A soma de todos os elementos da matriz resultante da 
diferença entre o valor necessário para suportar MOc (i) e k 
(i) representa a Perda.
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Na linha 10 é calculado o VE para a situação de descone-
xão considerada, e no passo seguinte, no laço interno, encon-
tramos as distribuições de probabilidades (αj) para cada falha 
e o VEP é obtido e acumulado.

Por fim, a saída do algoritmo é o valor do FRP, represen-
tado pelo VEP e pela Ordem. 

3.1.3 Valor Entregue Ponderado Ajustado

A abordagem adotada no VEP apresenta algumas carac-
terísticas favoráveis, como: uma menor complexidade 
computacional que outros métodos como do k-conectividade 
parcial [31], pois o número de redundâncias, na maioria dos 
casos, é menor que o número de nós. Além disso, considera 
todas as possibilidades de perdas de enlaces que possuem 
redundâncias, para todas as topologias obtidas com o méto-
do, e mantém todos os nós conectados.

Porém, à medida que se realiza o estudo e os testes com 
topologias maiores nas quais aumentamos nós e redundân-
cias, o cálculo dos diversos processos do Valor Entregue 
Ponderado pode aumentar consideravelmente a complexi-
dade computacional, o que implica um maior consumo de 
tempo e de recursos computacionais.

O Valor Entregue Ponderado Ajustado (VEPA) tem como 
objetivo diminuir a complexidade computacional do processo, 
permitindo ao administrador de rede contar com uma ferramen-
ta para desenvolver estudos e testes com topologias de maior 
tamanho de forma rápida, oportuna, com um tempo de resposta 
menor e que seja utilizado para quantificar as alterações na rede.

Observando o desenvolvimento do VEP pode ser deter-
minado que as probabilidades que geram maior impacto para 
o calculo são as probabilidades de 0 e 1 falhas. As demais 
probabilidades, isto é, a partir da segunda falha em diante, 
apresentam valores muito pequenos que não influenciam no 
resultado do VEPA.  

Baseado nesta análise o VEPA é muito próximo ao VEP e 
pode-se dispor desta métrica ajustada para avaliar topologias 
maiores, atingindo o objetivo de diminuir a complexidade 
computacional do processo.

Assim no cálculo do Valor Entregue Ponderado Ajusta-
do, a Eq 4 é modificada conforme a Eq. 7:

    (7)

Os valores de αi representam a probabilidade de ocorrên-
cia de apenas dois cenários de falhas; 0 falhas e de 1 falha, e 
o VE, da mesma forma, é calculado para a situação de desco-
nexão considerada. 

Para exemplificar a obtenção da VEPA, vamos conside-
rar a topologia da Fig. 2. Aplicando Distribuição Binomial, 
conforme a Eq 5, determinam-se as distribuições de proba-
bilidades de falhas.  

• Probabilidade de presença de falhas = 1%
• Ordem = 2 (redundâncias)

Os valores das probabilidades de apenas dois cenários de 
falhas são:

P (x=0) = α0 = 0,9801    Para 0 falhas
P (x=1) = α1 = α2 = 0,0099    Para 1 falhas

Utilizando o método de alocação de recursos MaxMin 
Fair encontramos os VE para as retiradas de redundâncias de 
apenas dois cenários de falhas e suas combinações, confor-
me a Eq. 2. Os VE para cada retirada são:

VE (0) = 0,647058    Para 0 retiradas

VE (1) = 0,647058    Para 1 retirada

VE (2) = 0,529411    Para 1 retirada

Com as probabilidades de falhas e os valores de entre-
ga encontrados, calcula-se o VEPA proposto da topologia, 
conforme a Eq 7.

VEPA = α0 VE (0) + α1 VE (1) + α2 VE (2)

VEPA = 0,9810 (0,647058) + 0,0099 (0,647058) + 
0,0099 (0,529411) 

VEPA = 0,645829

Comparando o VEP com o VEPA pode-se notar que os 
valores são muito aproximados, não tem uma diferença signi-
ficativa. Desta forma verifica-se que as probabilidades que 
geram maior impacto para o resultado são as probabilidades 
de 0 e 1 falhas, as demais probabilidades, isto é, a partir da 
segunda falha em adiante, apresentam valores muito pequenos 
(desprezíveis) que não influenciam no resultado e não preci-
sam ser levados em consideração para o cálculo do VEPA 

O desenvolvimento desta métrica ajustada permite dimi-
nuir a complexidade computacional do processo com o objeti-
vo de realizar análises e testes em topologias de maior escala, 
ou seja, topologias com maior número de nós e redundâncias. 

4. Testes realizados
Para verificação da proposta foi utilizada a rede “BETA” 

[36] devido à possibilidade de obtenção de informações sobre 
a topologia, demandas de tráfego e capacidades dos enlaces. A 
rede “BETA” é uma rede administrativa do Exército do Equador 
localizada em todo o país, com 19 nós, 28 enlaces e 10 redundân-
cias que utiliza como protocolo de roteamento OSPF. Ela possui 
19 seções com necessidades específicas de rede e condições de 
Acordo do Nível de Serviço que precisam ser atendidos. Esta rede 
possui características de uma topologia de Comando e Controle 
(C2), as seções geram uma demanda de upload e download volta-
da para o ponto de conexão através do nó 0, conforme a Fig. 3.

Fig. 3: Rede “BETA”
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Foram escolhidas para o teste cinco retiradas de enlaces. 
Para a distribuição do tráfego na rede foram consideradas as 
alocações baseadas nos critérios MaxMin Fair e Proportional 
Fair [35] com taxas de ocupação dos enlaces de 100%, 95%, 
90%, 50% e 30%. Com a utilização do fator proposto é 
possível verificar o efeito da retirada de enlaces ligando dois 
nós.

Além disso, foi realizada uma análise comparativa entre 
os resultados obtidos pelo FRP proposto e os obtidos com 
um modelo que caracteriza a topologia testada desenvolvido 
no simulador NS2. No modelo desenvolvido foram introdu-
zidas as retiradas dos enlaces sugeridos no processo ante-
rior, executando a respectiva simulação e calculando o Valor 
Entregue conforme a Equação 2, determina-se o nível de 
resiliência da rede. Para a simulação é gerado tráfego sobre 
UDP baseado no protocolo do nível de aplicação CBR.

O enlace ligando os nós A e B é representado por (A-B). 
A retirada de enlace está representada pelo sinal de “-”.

5. Resultados obtidos
A rede “BETA” possui 19 nós conectados e 10 redun-

dâncias. Para o teste do método foram escolhidas as altera-
ções contidas na Tabela 1. A VEP apresentada na Tabela 1 
diz respeito ao método de roteamento OSPF e o método de 
ocupação MaxMin Fair a 100%.

Tabela 1: VEP nas alterações na rede “BETA”
ALTERAÇÃO VEP

- (3-0) 0,502919127
- (7-0) 0,543466804
- (9-0) 0,521419522

- (14-0) 0,50057369
- (15-0) 0,478970128

Os testes realizados apresentaram os resultados nas Fig. 4 
e 5, para as retiradas, na sequência da Tabela 1.

Fig. 4: VEP com MaxMin Fair nas retiradas

Fig. 5: VEP com Proportional Fair nas retiradas

Na topologia “BETA”, na Fig.3, o nó 0 parece ser o nó 
mais importante da topologia, a onde chegam os enlaces 
de maior capacidade. Todas as retiradas testadas envolvem 
o nó 0, e mais uma vez, podemos verificar a importância 
da ocupação no método proposto. A pior retirada é (15-0), 
representada pela quinta barra e o destaque foi para a retirada 
(7-0) que apresentou um valor elevado do VEP para quase 
todos os resultados obtidos.

Estes resultados conforme as Fig. 4 e 5 apresentam a 
mesma tendência em Proportional Fair e MaxMin Fair.

Comparando os resultados com o Simulador NS-2

Foi desenvolvida uma análise comparativa entre os resul-
tados obtidos com o VEP e os obtidos com o modelo desen-
volvido no simulador NS-2 com o objetivo de verificar a 
consistência da métrica proposta (VEP). 

Para a simulação gerou-se tráfego sobre UDP baseado 
no protocolo do nível de aplicação CBR, tentando simular o 
100% de ocupação dos enlaces. 

Com o simulador determina-se o nível de resiliência atra-
vés do calculo do VE (Valor Entregue), razão entre o tráfego 
encaminhado por uma rede após uma diminuição da capaci-
dade ou perda e o valor encaminhado antes dessa diminui-
ção, conforme a Eq 2.

Os resultados são mostrados conforme a Tabela 2:

Tabela 2: Alterações na rede “BETA” com NS-2
Alteração Vep Ve no ns-2

- (3-0) 0,502919127 0,523694974
- (7-0) 0,543466804 0,572455211
- (9-0) 0,521419522 0,560112886

- (14-0) 0,50057369 0,519858418
- (15-0) 0,478970128 0,492145312

A análise comparativa permite determinar a tendência 
que apresenta uma alteração de enlaces com respeito à outra, 
conhecer qual retirada apresenta um maior ou menor valor.

Para as retiradas que envolvem o nó 0 determina-se que 
a ligação (15-0) apresenta o pior resultado. Embora os valo-
res obtidos na métrica proposta e no simulador não sejam 
semelhantes, se pode observar na Tabela 2 que a tendência 
dos resultados das diversas alterações com o VEP e com o 
VE no NS-2 é igual, não apresenta diferença, o qual mostra 
a consistência do VEP.

Valor Entregue Ponderado Ajustado

Para o teste do método foram escolhidas as alterações conti-
das na Tabela 3. O Valor Entregue Ponderado Ajustado (VEPA) 
apresentada na Tabela 3 diz respeito ao método de roteamento 
OSPF e o método de ocupação MaxMin Fair a 100%.

Tabela 3: Comparação VEP com VEPA na rede “BETA” 
Alteração Vep Vepa

- (3-0) 0,502919127 0,500334304

- (7-0) 0,543466804 0,540870723

- (9-0) 0,521419522 0,518916767

- (14-0) 0,50057369 0,498060355

- (15-0) 0,478970128 0,476434257
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Os testes realizados apresentaram os resultados na Fig. 6.

Fig. 6: VEPA com MaxMin Fair nas retiradas

Comparando o VEP com o VEPA da Tabela 3 e observan-
do a Fig. 6 em relação às Fig. 4 e 5 nas diferentes alterações, 
conclui-se que os valores calculados são muito aproximados, 
não tem uma diferença significativa e a tendência dos resul-
tados é igual. Desta forma verifica-se que as probabilidades 
que geram maior impacto para o resultado são as probabili-
dades de 0 e 1 falhas, as demais probabilidades, a partir da 
segunda falha em adiante, apresentam valores desprezíveis 
que não influenciam no resultado e não precisam ser levados 
em consideração para o cálculo do VEPA.  

O desenvolvimento desta métrica ajustada permite mino-
rar o tempo de execução do processo cerca de 90%, atin-
gindo o objetivo de diminuir a complexidade computacional 
do método, permitindo ao administrador de rede contar com 
uma ferramenta oportuna e ágil para desenvolver estudos e 
testes com topologias de maior escala, topologias com maior 
número de nós e redundâncias.

6. Conclusão
O tema resiliência continua sendo um tema de investi-

gação de grande destaque e o método proposto permite uma 
rápida implementação, independente de investimentos em 
infraestrutura. 

Para validar a proposta, o método foi testado na rede 
“BETA” do Exército do Equador em diferentes situações de 
ocupação, carga e como protocolo de roteamento OSPF. Em 
todos os testes realizados, o comportamento fator de resi-
liência proposto foi equivalente, indicando consistência do 
método.

O Fator de Resiliência Ponderado proposto é uma métri-
ca que indica o grau de tolerância da rede em relação a falhas 
que possibilitou a normalização, através de um par de parâ-
metros (VEP e Ordem), das principais características de uma 
rede que leva em consideração características da topologia e 
demandas de tráfego.

O FRP é flexível de modo que pode ser configurado para 
determinar o grau de tolerância da rede em relação a ataques. 
A diferença reside em determinar o peso adequado αi na Eq. 4, 
para cada cenário de desconexão na topologia testada.

O VEP quantifica a robustez da topologia em relação a suas 
redundâncias, determinando como suas desconexões afetam o 
tráfego a ser entregue, adicionando um conceito essencial que 
é a probabilidade de ocorrência dessas desconexões.

O método proposto considera aos valores de αi na Eq. 4, 
conforme a uma distribuição de probabilidades (distribuição 
binomial), fornecendo um peso especifico para cada retira-
da de enlaces ou cenário de desconexão. Esta consideração 
permite que a proposta tenha um conceito probabilístico e 

um fundamento mais ligado à realidade de ocorrência de 
falhas na topologia.

Os resultados conforme os testes realizados nas diver-
sas topologias apresentam a mesma tendência em ambos 
os métodos de ocupação dos enlaces, Proportional Fair e 
MaxMin Fair, o qual mostra a consistência do VEP.

A análise comparativa realizada dos resultados do VEP 
com os obtidos no modelo desenvolvido no simulador NS-2 
permite verificar que a tendência dos resultados das diversas 
alterações é igual, e em todos os testes realizados o compor-
tamento do VEP foi equivalente.

Com a utilização do VEPA verifica-se que as probabilida-
des que geram maior impacto para o resultado são as proba-
bilidades de 0 e 1 falhas, as demais probabilidades, a partir 
da segunda falha em adiante, apresentam valores muito 
pequenos (desprezíveis) que não influenciam no resultado e 
não precisam ser tomados em consideração para o cálculo 
do VEPA.  

O VEPA proposto permite minorar o tempo de execução 
do processo cerca de 90%, atingindo o objetivo de diminuir 
a complexidade computacional do método, permitindo ao 
administrador da rede dispor de uma ferramenta rápida, ágil, 
com um tempo de resposta menor para desenvolver estudos e 
testes com topologias de maior escala, topologias com maior 
número de nós e redundâncias.

Os resultados mostram que uma alteração é mais adequa-
da que outra dependendo do nível de ocupação dos enlaces 
na rede testada. Isto é, uma alteração pode ser a mais indica-
da para uma rede com um nível de ocupação baixo, mas para 
níveis de ocupação mais elevados a alteração mais adequa-
da pode ser outra. O gerente da rede deve interpretar estes 
resultados para poder utilizar apenas as características que 
mais se enquadram no real funcionamento da rede sob sua 
administração e determinar as retiradas mais significativas.

Os resultados apresentados indicam que o fator proposto 
pode ser usado para quantificar o grau de tolerância a falhas 
de uma rede, permitindo a análise do impacto de alterações 
na topologia ou auxiliando no projeto de novas redes.

O método permite determinar nas topologias de Coman-
do e Controle como as redes militares se comportam diante 
de diferentes falhas e quais alterações são necessárias para 
obter um melhor nível de resiliência. No entanto, o emprego 
do método não só se limita as topologias de C2 no âmbi-
to militar, sua abordagem pode incluir outras topologias e 
outros âmbitos, como o campo civil.

Como trabalhos futuros, se pretende analisar a métrica 
proposta incluindo a utilização de abordagens mais deta-
lhadas em relação a disponibilidade de enlaces, métodos 
de roteamento, tipos de tráfego, o desenvolvimento de um 
método automatizado de apoio à decisão e a execução de 
experimentos configurando a métrica em relação a ataques 
maliciosos direcionados que procuram a indisponibilidade 
da rede militar. 
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Resumo:Verificou-se a aderência do geoide bem como 
quase–geoide com a superfície de referência para as altitudes 
ortométricas-normal da Rede Altimétrica Fundamental do Brasil 
(RAFB). Assim, empregou-se os modelos do geopotencial 
combinados, EGM2008, EIGEN-6C4 e GECO, em seus funcionais 
geoide e quase-geoide, para a região Sul do Brasil. Foram 
calculados os valores das altitudes ortométricas e altitudes 
normais, e as mesmas foram comparadas com os valores das 
altitudes ortométricas-normal, as quais são presentes nas 60 
conexões GNSS/RN da RAFB disponíveis para o Sul do Brasil. 
Como critério indicativo da aderência das altitudes físicas à RAFB, 
utilizou-se o critério semelhança/dessemelhança, indicando após 
a realização das análises que as altitudes do tipo normal, são 
mais próximas às altitudes da RAFB para a região Sul, do que 
as altitudes ortométricas. Apesar das diferenças em metodologia 
e dados empregados, os resultados aqui apresentados confirmam 
evidências previamente reportadas na literatura.
PalavRas-chave: Separação entre o geoide e o quase-geoide. 
Modelos Geopotenciais. Rede Altimétrica Fundamental do Brasil.

abstRact: It is verified the agreement between the geoid as well 
as the quasi-geoid with the reference surface for the normal-ortho-
metric heights of the Brazilian Vertical Network (RAFB). Accord-
ingly, the ellipsoidal heights associated with combined geopotential 
models (EGM2008, EIGEN-6C4, and GECO), in their geoid and 
quasi-geoid functionals, are considered to derive orthometric and 
normal heights. These physical heights are then compared with 
the normal-orthometric heights over 60 collocated GNSS/levelling 
stations of the RAFB in South Brazil. As a measure of agreement 
between the orthometric as well as the normal heights with the ones 
of the RAFB (i.e., normal-orthometric), an indicator of similarity/dis-
similarity is used, which after the analysis pointed out that the nor-
mal heights are closer to the heights of the RAFB over the study 
area. Despite the differences in methodology and dataset used, the 
finds confirm the previously works reported in the literature.

KeywoRds: Geoid to Quase-geoid separation. Geopotential Mo-
dels. Brazilian Vertical Network.

1. Introdução
Ultimamente, tem-se discutido a respeito das questões 

referentes a modernização da Rede Altimétrica Fundamental 
do Brasil (RAFB). Um sistema de altitudes moderno é aque-
le que permite o uso da tecnologia GNSS (Global Naviga-
tion Satellite System) para a determinação de altitudes defi-
nidas no espaço do geopotencial. Dentro deste cenário, é de 
extrema importância entender como se dá a separação entre a 
superfície de referência para as altitudes da RAFB (altitudes 
ortométricas-normal) e o geoide bem como o quase-geoide. 
Pois, visto que o conhecimento destas diferenças expressa 
a possibilidade de empregar-se o geoide ou o quase-geoide 
como referência para a RAFB.

Segundo [1], os sistemas de altitudes são interpretados 
como sistemas unidimensionais métricos, nos quais são 
dimensionadas as separações entre duas superfícies de refe-
rência que definem este sistema. Dentro desta premissa, em 
uma abordagem generalizada, podemos considerar a existên-
cia de dois tipos de altitudes.

O primeiro tipo são altitudes não vinculadas ao campo de 
gravidade terrestre, conhecidas como altitudes geométricas (h), já 
o segundo tipo, possui conexão com o conceito físico do poten-
cial de atração da gravidade, denominadas como altitudes físicas.

A RAFB, não apresenta os requisitos fundamentais 
para a concepção de um sistema vertical que atribua um 
significado físico as altitudes bem como o seu possível 
vínculo ao geopotencial global. As metodologias aplica-
das na execução e no controle de qualidade da rede de 
nivelamento geométrico, não levaram em consideração 
as observações gravimétricas, principalmente pelo fato 
destas não estarem disponíveis na época da concepção e 

densificação das linhas de nivelamento. 
Alguns estudos anteriores trataram separadamente os 

estados do Paraná [2] e do Rio Grande do Sul [3], de forma 
a verificar se as altitudes que compõe a RAFB estão mais 
próximas das altitudes ortométricas (geoide) ou das altitudes 
normais (quase-geoide). Portanto, este trabalho ao analisar 
a região Sul do Brasil como um todo, poderá confirmar os 
resultados dos estudos anteriores - apesar das diferenças 
em metodologia e dados - os quais apontaram tendência de 
proximidade das altitudes das referências de nível (RRNN) 
destes estados para as altitudes do tipo normal.

Portanto, pretende-se avaliar neste artigo, dentro do expos-
to, a possibilidade de determinar uma superfície de referência 
mais próxima à RAFB (geoide ou quase-geoide) para a região 
Sul do Brasil, utilizando os modelos do geopotencial global, 
EGM2008 (Earth Gravitational Model 2008), EIGEN-6C4 
(European Improved Gravity Model the Earth by New Teqch-
niques) e GECO (Combining GOCE data and EGM2008). 
Neste sentido, contribui-se para a evolução dos estudos obje-
tivando a definição de um sistema altimétrico compatível com 
as modernas técnicas de posicionamento e futuras conexões 
com os sistemas altimétricos dos países da América do Sul.

Para que o objetivo almejado seja alcançado, este 
trabalho divide-se nas seguintes etapas: cálculo das altitudes 
ortométricas e altititudes normais referentes aos 60 pontos 
de conexões GNSS/RN, fornecidos pelo IBGE para a 
região Sul do Brasil; comparação utilizando o critério 
semelhança/dessemelhança entre os valores de altitudes 
obtidas nesta pesquisa em relação aos valores de altitudes 
ortométrica-normal fornecidas pelo IBGE; e finalizando com 
a apresentação e discussão dos resultados encontrados.
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2. Fundamentação teórica

2.1 Geopotencial 

As superfícies equipotenciais do campo de gravidade 
terrestre são superfícies de nível em que o valor do poten-
cial gravitacional é constante. Em função do modelo terres-
tre adotado, estas superfícies de nível, desempenham um 
comportamento bem específico, podendo ser a Terra real 
(geopotencial W0) ou a Terra normal (esferopotencial U0).

2.2 Sistemas de altitudes

Segundo [1], em um sistema de altitudes procura-se 
expressar os desníveis mensurados entre pontos em uma 
escala métrica, sendo estes utilizados para descrever a dife-
rença física do potencial da gravidade, ou seja, os desníveis 
mensurados devem estar aderentes à ação da força da gravi-
dade. Logo, pode-se concluir que a gravidade é fundamental 
para a definição de um sistema de altitudes, pois permite a 
determinação desta componente atribuindo a ela um signi-
ficado físico, citando um exemplo clássico da questão do 
escoamento fluido.

No cenário atual brasileiro, em função dos constan-
tes avanços na tecnologia que envolve as questões da 
determinação das componentes do campo de gravidade, 
existe no país um esforço na tentativa de modernizar o 
sistema de altitudes atual (ortométrico-normal), visando 
a sua conexão com outros sistemas de altitudes de países 
vizinhos, ou até mesmo pensando em sua inserção em um 
sistema global de altitudes (SGA), para maiores detalhes 
consultem, por exemplo, [4].

Diante desse contexto, serão descritas a seguir os quatro 
tipos de altitudes envolvidas nesta pesquisa (altitude geomé-
trica, altitude normal, altitude ortométrica, e altitude ortomé-
trica-normal), servindo de embasamento teórico e prático 
para a realização das análises do sistema de altitudes atual 
do Brasil. Maiores detalhes sobre as superfícies de referência 
envolvidas nesta pesquisa (elipsoide, quase-geoide e geoide) 
podem ser encontrados em [5].

2.2.1 Número geopotencial

O número geopotencial é a premissa fundamental para 
definição das componentes verticais. Em [6], é mencionado 
a necessidade de referenciar a coordenada vertical ao geoide, 
por meio da adoção do número geopotencial (C), expresso 
como a diferença entre os valores do geopotencial no geoide 
e no ponto considerado. Segundo [7], o número geopotencial 
pode ser expresso em um ponto (P) sobre a superfície terres-
tre em função da diferença do geopotencial do geoide (W0) 
e o geopotencial no ponto considerado (Wp) de acordo com: 

 
                  (1)                   

sendo , a média dos valores observado da gravidade em cada 
par de pontos nivelados, o desnível observado e k o número 
total de seções niveladas.

2.2.2 Altitude Ortométrica

A altitude ortométrica (HO), é definida como a distância 
entre o ponto considerado (P) e o geoide, contada ao longo 

da linha de prumo. A mesma pode ser expressa como [6]:

                      (2)
                                    

onde g representa o valor médio da gravidade entre P e o 
geoide, ao longo da linha de prumo.

Segundo [7], a altitude ortométrica na prática possui 
significado puramente teórico, visto a impossibilidade em se 
obter o valor de , no interior da crosta terrestre, logo para 
obter-se a altitude ortométrica são necessárias aproxima-
ções hipotéticas sobre a densidade do material que compõe 
a litosfera.

2.2.3 Altitude normal

A altitude normal (HN) é definida como a distância entre 
o P na superfície terrestre e o quase-geoide determinada ao 
longo da normal. A mesma é relacionada à Eq. 2, porém utili-
zando agora o valor médio da gravidade normal (  ) como [5]:

                            
                                                  (3)

em que a gravidade normal média pode ser calculada como:

                                                 (4)

                                            
Por consequência de sua definição, a altitude normal é 

relacionada ao quase-geoide, que descreve uma superfície próxi-
ma ao geoide. O quase-geoide está afastado do elipsoide de refe-
rência pela componente descrita como anomalia de altitude (ζ).

2.3.4 Altitude Ortométrica-Normal

Segundo [8], é denominada como altitude ortométrica-normal 
(HON), as altitudes obtidas utilizando-se o número esferopotencial 
(C’B) ao invés do número geopotencial. A mesma pode ser expres-
sa como:

 

                                (5)

onde C’P é dado por:

               
                            C’P = Uref – UP                      (6)

onde Uref , é o esferopotencial da superfície de referência e 
Vp, é o esferopotencial do ponto em questão. Do ponto de 
vista prático, a altitude ortométrica-normal pode ser deter-
minada através das correções dos desníveis geométricos, 
transformando-os em desníveis ortométricos-normal. Maio-
res detalhes sobre os desníveis geométricos e suas definições 
podem ser vistos em [6].

As altitudes ortométricas-normal são as que compõem a 
RAFB, visto que na época da realização da rede não havia 
medidas de gravidade disponíveis para a associação destes 
dados ao nivelamento geométrico. Ressalta-se ainda que este 
tipo de altitude não possui significado físico, pois não está 
vinculada a uma superfície de referência como o geoide ou 
o quase-geoide, como são os casos das altitudes ortométri-
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cas e altitudes normais, respectivamente. A Fig. 1 mostra as 
grandezas envolvidas nas definições das altitudes abordadas.

Fig. 1: Elementos presentes na definição das altitudes 

2.3 Altitude elipsoidal

Define-se como altitude elipsoidal (h) - geodésica ou 
geométrica o afastamento entre o ponto situado na superfície 
terrestre ao elipsoide de referência, mensurado ao longo da 
normal.

Segundo [5], a altitude elipsoidal possui como carac-
terística intrínseca o fato de não estar vinculada ao campo 
de gravidade terrestre. Logo, pontos com a mesma altitude 
elipsoidal não descrevem uma superfície equipotencial (nem 
a ortométrica e nem a normal, somente a altitude dinâmica 
possui essa propriedade). A relação entre a altitude elipsoidal 
e a altitude ortométrica e a normal são dadas, respectivamen-
te, por:

                             
        H0  h – N                    (7)                                     

                                    
   H0      h   –                          (8)                                      

De acordo com [6], o sinal aproximado nas Eqs. 7 e 8 
deve-se ao fato de que as altitudes envolvidas são mensura-
das em diferentes linhas de campo. No caso da relação entre 
as altitudes elipsoidais e ortométricas-normal, pode-se escre-
ver:

                  
        H0N  h –                                         (9)       

o termo  é denominado aqui como “ondulação geoidal 
normal”, que conceitualmente é diferente da ondulação geoi-
dal N bem como da anomalia de altitude ζ. 

3. Análise da aderência da RAFB às 
altitudes físicas por modelos globais do 
geopotencial

3.1 Considerações sobre a RAFB e área de estudo

A RAFB foi executada, ajustada, implantada, e é monito-
rada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica), com participação do Exército Brasileiro por meio das 
Divisões de Levantamentos, sendo esta, a referência oficial 
para a componente vertical no país. Estes pontos materia-
lizados são chamados de referências de nível, onde suas 
altitudes foram obtidas através da execução de circuitos de 
nivelamento geométrico dispostos em determinadas partes 

do país. O objetivo primordial da rede é apoiar o mapea-
mento básico e servir de suporte para obras de engenharia, 
tais como rodovias, barragens, saneamento básico, redes de 
distribuição de águas e telecomunicações [9]. Atualmente, 
a RAFB, em grande parte das altitudes niveladas, refere-se 
ao datum de Imbituba SC, isto é, ao nível médio do mar no 
marégrafo de Imbituba, com observações de marés entre os 
anos de 1949 e 1957. Uma pequena parte da RAFB existente 
no Amapá não pôde ser conectada ao datum de Imbituba, 
levando à utilização do nível médio dos mares no porto de 
Santana AP, entre os anos de 1957 e 1958. Logo, a utilização 
do nível médio dos mares deveria, a princípio, preconizar 
a vinculação da superfície geoidal (ou quase-geoidal) para 
a concepção do sistema de altitude desenvolvido no Brasil.

A execução do nivelamento geométrico apenas possui 
objetivo de observar os desníveis entre os pontos. Em 
função do percurso escolhido para as linhas de nivelamen-
to serão obtidos desníveis, os quais podem ser diferentes 
caso o caminho escolhido para o nivelamento seja altera-
do. Esse fato é decorrente do não paralelismo das super-
fícies equipotenciais, devido à distribuição não homogê-
nea das massas topográficas. Logo, apenas a realização 
do nivelamento geométrico, vinculado ao nível médio 
dos mares de Imbituba (ou Santana), não torna o sistema 
de altitudes no Brasil, vinculado à altitude tipo ortométri-
ca por exemplo. Maiores detalhes sobre a evolução das 
linhas de nivelamento da RAFB, bem como da forma de 
tratamento dos dados, podem ser encontrados em [4]. 

Descritas as informações iniciais sobre a RAFB, este 
estudo irá abordar apenas a região Sul do Brasil, composta 
pelos Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul, onde estão dispostas 60 conexões GNSS/RN, cada esta-
do contendo respectivamente 20, 22 e 18 conexões implan-
tadas pelo IBGE, as quais estão presentes no último ajus-
tamento da RAFB. Detalhes sobre o ajustamento da RAFB 
podem ser encontrados em [10].

3.2 Modelos do geopotencial globais

Os modelos do geopotencial permitem a determinação de 
diversos funcionais do campo de gravidade através do desen-
volvimento em séries das funções harmônicas esféricas. 
Estes funcionais podem ser obtidos em função das coordena-
das esféricas (co-latitude e longitude) de um ponto qualquer 
na superfície terrestre. Ressalta-se que, para esta pesquisa, 
os funcionais em questão são restritos apenas a ondulação 
geoidal N e anomalia de altitude ζ. 

Os coeficientes harmônicos esféricos e dos modelos 
geopotenciais de alto grau n e ordem m possuem ampla utili-
zação para análises regionais e locais na determinação do 
geoide ou quase-geoide.

Atualmente, existem diversos modelos do geopoten-
cial, os quais podem, por exemplo, ser encontrados em 
[11], onde estão ordenados pelas datas de elaborações dos 
modelos, grau e ordem de expansão em harmônicos esféri-
cos e por sua classificação.

De acordo com [12] os modelos do geopotencial atuais 
podem ser classificados em três segmentos conforme o tipo 
de informação contida no modelo, como se mostra:

1. Modelos Globais do Geopotencial utilizando dados 
somente de satélites;

2. Modelos Globais do Geopotencial combinados 
(utilizados neste trabalho);
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3. Modelos Globais do Geopotencial adaptados.
Nesta pesquisa utilizaram-se os modelos globais geopo-

tenciais combinados, EGM2008, EIGEN-6C4 e GECO, 
todos utilizando o grau de ordem 2.159 para a realização 
das análises junto a RAFB. Estes modelos geopotenciais 
foram escolhidos por serem modelos globais do geopoten-
cial combinados a partir do EGM2008 com dados da missão 
gravimétrica GOCE (Gravity Field and Steady-State Ocean 
Circulation Explorer), de acordo com [11]. Maiores detalhes 
sobre os modelos EGM2008, EIGEN-6C4 e GECO, podem 
ser encontrados, respectivamente, em [13], [14] e [15].

3.3 Critério de avaliação

A análise da RAFB utilizará o critério semelhença/desse-
melhança proposto por [2]. O critério consiste em analisar 
o quantitativo de pontos tendentes para as altitudes ortomé-
tricas e para as altitudes normais, em função das diferenças 
entre a “ondulação geoidal-normal”  e a anomalia de altitude 
z, em relação à diferença entre  e a ondulação geoidal N. O 
critério é apresentado como:

              (10)

com:   = |  - ζ |  - |  - N |.

Este critério realiza uma verificação pontual, ou seja, cada uma 
das 60 conexões é avaliada separadamente. O estabelecimento 
da tendência para a região Sul, é efetuada pelo número de 
conexões que estiverem próximas ao quase-geoide, indicando 
a proximidade da altitude normal, e pelo número de conexões 
que estiverem próximas ao geoide, indicando a proximidade 
da RAFB a altitude ortométrica. Caso seja realizado o uso 
em nível nacional, precisar-se-á filtrar os dados GNSS/RN 
com o objetivo de evitar conclusões errôneas devido ao 
número de amostras em dadas regiões serem maiores que em 
outras. Pode-se, por exemplo, empregar um filtro Gaussiano 
com características de filtragem espacial equivalentes à 
resolução espectral do modelo do geopotencial empregado 
para determinar ζ e N.

Logo, a abordagem proposta consiste em calcular as dife-
renças entre as altitudes ortométricas-normal (RAFB) em 
relação às altitudes normais e altitudes ortométricas para cada 
uma das 60 conexões em cada modelo geopotencial utilizado, 
permitindo verificar através do critério mencionado a tendên-
cia da região Sul do Brasil para um dos dois tipos de altitudes 
citados em cada modelo, i.e., ortométrica ou normal.

4. Resultados e conclusões
Antes de proceder com as comparações, os sistemas 

de marés terrestres das altitudes das RNs da RAFB foram 
convertidos ao sistema livre-de-marés, o que é compatível 
com o sistema adotado no processamento de dados GNSS. 
As altitudes ortométricas-normal da RAFB são definidas 
no sistema maré-média pois, quando da condução dos 
nivelamentos, não houveram reduções astronômicas 
necessárias para as devidas correções dos efeitos das marés 
terrestres. Ou seja, reteve-se a deformação permanente devido 
às marés bem como a parte variável do potencial de marés 
devido a Lua e o Sol. Os modelos do geopotencial podem 
ser facilmente convertidos a qualquer sistema de marés, 

basta simplesmente converter o coeficiente zonal, neste caso 
adotou-se também o sistema livre-de-marés. A justificativa da 
adoção do sistema livre-de-marés se dá devido aos usuários 
GNSS.

Diante das definições acerca das altitudes com signifi-
cado físico, da deficiência de valores de gravidade ao longo 
das linhas de nivelamentos quando da realização da RAFB 
e das análises expostas nesta pesquisa, tentou-se analisar 
qual a melhor superfície para a referência das altitudes da 
RAFB na região Sul Brasileira. Neste sentido, aplicou-se o 
critério de semelhança/dessemelhança (Eq. 10) para as cone-
xões da RAFB localizadas na região Sul, os resultados, para 
cada modelo do geopotencial global utilizado, encontram-se 
dispostos na Tab. 1. Conforme pode ser observado na Tab.1, 
houve um padrão de respostas para os três modelos globais 
geopotenciais analisados, sendo possível notar a superiori-
dade no número de conexões próximas as altitudes normais, 
quando comparadas com as conexões próximas as altitudes 
ortométricas, indicando uma tendência da RAFB na região 
Sul, a proximidade para as altitudes normais.

Tab 1. Respostas dos Modelos globais geopotenciais ao critério 
semelhança/dessemelhança na análise da Região Sul.

Parâmetro EGM2008 EIGEN GECO

Nº de conexões 37 18 41 14 38 15

Nº de conexões  δ=0 5 5 7

A Fig. 2 mostra a distribuição espacial dos pontos perten-
centes a região Sul, de acordo com o modelo GECO. Este 
modelo foi escolhido para a espacialização, por ser a mais 
recente combinação do EGM2008 com um grande número 
de observações inerentes a missão GOCE no que tange aos 
curtos comprimentos de onda. Para a região Sul percebe-se 
uma região de domínio da altitude normal ao noroeste do 
estado do Paraná, a oeste de Santa Catarina e na parte central 
do Rio Grande do Sul. Dentre os três estados presentes na 
região Sul, a maior concentração de pontos tendentes para 
a altitude ortométrica encontram-se ao sudeste do estado de 
Santa Catarina e ao noroeste do estado do Rio grande do Sul.

Fig. 2: Conexões próximas à altitude ortométrica (triângulo), 
conexões próximas a altitude normal (círculo) e pontos aonde 
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não há diferenças significativas (quadrado)
Após a espacialização das conexões da RAFB pertencen-

tes à região Sul, foram plotados os afastamentos referentes 
às conexões tendentes para a altitude ortométrica (quadra-
do) e altitude normal (losango), em função de suas altitudes 
como mostra a Fig. 3.

Fig. 3: Conexões tendentes ao geoide e quase-geoide em função 
das altitudes para o modelo geopotencial GECO

Observa-se através da Fig. 3 que existe uma correlação 
entre o afastamento entre o geoide o quase-geoide em relação 
aumento da elevação das conexões da RAFB, o que permi-
te deduzir que a medida que as altitudes das conexões vão 
aumentando, a diferença entre o geoide e o quase-geoide será 
gradativamente maior, visto a maior concentração de massas 
dos pontos de maiores altitudes, sendo portanto influenciado 
diretamente sob a ação da força da gravidade, o que implica-
rá em um afastamento maior entre o geoide e o quase-geoide. 

Para uma maior consistência na apresentação dos 
resultados, foram calculados os valores para o Teste 
“T” pareado e a análise da acurácia para cada modelo 
geopotencial global, na amostra considerada das 60 
conexões pertencentes à RAFB na região Sul. Para tal foram 
determinados respectivamente os seguintes parâmetros: 
desvio padrão (σ) e média (x), os quais foram calculados, 
em função da amostra que representa a diferença entre as 
altitudes normais-ortométricas da RAFB em relação às 
altitudes ortométricas e altitudes normais determinadas 
para os modelos EGM2008, EIGEN-6C4 e GECO. A 
aplicação do teste “T” pareado permitiu verificar se os 
dados amostrados fornecem evidência suficiente para que 
se possa aceitar como verdadeira a hipótese da pesquisa, a 
qual analisa se existe tendência significativa nas amostras 
relativas às altitudes ortométricas e altitudes normais, quando 
comparadas às altitudes normais-ortométricas, admitindo-
se um nível de confiança de 95%, detalhes sobre o teste 
podem ser encontrados em [16]. Logo existe a precaução, 
em demonstrar que as diferenças observadas nos dados não 
são meramente casuais.

A escolha do teste “T” pareado justifica-se pelo fato 
das amostras representarem o mesmo fenômeno, logo para 
saber se as respostas dos modelos são satisfatórias, estas não 
podem sofrer desvios em relação ao padrão (RRNN) ou entre 
elas. Logo analisando as diferenças das médias, consegue-se 

verificar o afastamento entre o modelo e o padrão a Eq. 11, 
expressa o cálculo de do teste “T”.

                                          
(11)   

              
      
 

Para realização da análise da acurácia, referente as alti-
tudes ortométricas e normais, utilizou o modelo matemático 
expresso pela Eq. 12 (maiores detalhes sobre a análise da 
acurácia são encontrados em [17]. 

                     (12)

Os resultados encontrados referentes ao teste “T” pareado 
bem como da análise da acurácia estão dispostos na Tab. 2.

Tab 2. Resultados da análise estatística e acurácia para os mo-
delos geopotenciais testados na Região Sul.

Parâmetros Modelo EGM2008 Modelo EIGEN-6C4 Modelo GECO

Hn Ho Hn Ho Hn Ho

σ (m) 0,13 0,12 0,12 0,12 0,13 0,12

 (m) 0,03 0,06 0,03 0,07 0,03 0,07

“T” crítico 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

“T” calcu-
lado 1,5 4,10 1,72 4,21 1,80 4,32

Acurácia 
(m) 0,13 0,14 0,13 0,14 0,13 0,14

As informações mostradas na Tab. 2 indicam que o teste 
“T” foi rejeitado em todas as amostras das altitudes ortomé-
tricas para todos os modelos testados, já para as altitudes 
normais, o teste “T” aceitou a hipótese básica em todos os 
modelos citados. Já para a análise da acurácia as altitudes 
normais obtiveram melhores respostas do que as altitudes 
ortométricas. Diante do exposto, pode-se concluir que a 
momentânea inviabilidade da utilização do número geopo-
tencial como uma grandeza unívoca para a adoção de um 
sistema de altitudes com significado físico (isto é, normal 
ou ortométrica) faz com que não haja uma referência como 
geoide (ou quase-geoide) para as altitudes da RAFB, como 
mostrado na seção 3.1. Assim, há a necessidade de vincular 
a RAFB a uma superfície de referência que possa fornecer às 
altitudes brasileiras, um significado físico, e prover os usuá-
rios do sistema GNSS a possibilidade de determinar altitudes 
ortométricas (ou normais).

De acordo com os resultados alcançados, é possível 
concluir que as RRNN, quando analisadas em um cenário 
regional, encontram-se mais próximas das altitudes do tipo 
normais, ou seja, a superfície de referência mais próxima da 
RAFB na região Sul é a superfície quase-geoidal. A análise 
da aderência à superfície quase-geoidal manteve-se cons-
tante nas respostas do critério semelhança/dessemelhança, 
pela resposta do Teste “T” e pela análise da acurácia para 
os três modelos geopotenciais globais utilizados EGM2008, 
EIGEN-6C4 e GECO. 

Portanto este estudo confirma os estudos anteriores 
realizados por [2] e [3], indicando que as conexões da RAFB 
pertencentes a região Sul do Brasil, estão mais próximas das 
altitudes normais. É importante ressaltar que, os trabalhos 
conduzidos com dados e metodologias diferentes apontam para 
as mesmas conclusões, ou seja, altitudes ortométricas-normal 
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são próximas às altitudes normais na região Sul do Brasil.
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Resumo:Este trabalho tem como objetivo apresentar o ma-
peamento geotécnico de um depósito de argila mole localizado 
na região de Guaratiba, Rio de Janeiro, onde o PCTEG (Polo de 
Ciência e Tecnologia do Exército em Guaratiba) será instalado. 
Foi realizada uma descrição geológica e geomorfológica da área 
em estudo e foram apresentados as investigações preliminares de 
campo, que consistiram na realização de 234 sondagens à per-
cussão, e os parâmetros de compressibilidade, obtidos por meio 
dos ensaios de adensamento oedométrico em 30 amostras. Os re-
sultados obtidos foram comparados com os de outros depósitos de 
solos compressíveis localizados na Zona Oeste da cidade do Rio 
de Janeiro. Os principais métodos de construção de aterros sobre 
solos moles foram discutidos. Este estudo mostra a importância de 
se adequar o plano diretor do PCTEG às condições da fundação, 
devido à variabilidade de suas características e da estratigrafia.
PalavRas-chave: Aterros sobre solos moles, argilas moles, 
solos compressíveis.

abstRact: This study aims to present the geotechnical survey 
of a soft clay deposit located in the region of Guaratiba, Rio de Ja-
neiro, where the PCTEG (Polo de Ciência e Tecnologia do Exército 
em Guaratiba ) will be installed. In order to study the geotechnical 
aspects of the area, a geological and geomorphological descrip-
tion was developed. The preliminary field investigations comprised 
of 234 standard penetration tests and compressibility parameters 
were obtained through oedometer consolidation tests on 30 soil 
samples. These results were then compared with other compress-
ible soil deposits located at west of Rio de Janeiro city. Construc-
tion methods for embankments over soft soils were presented and 
discussed considering the tests results. This study shows the im-
portance of considering the geotechnical results when designing 
the PCTEG layout due to the variability of characteristics and stra-
tigraphy of Guaratiba clay deposit.
KeywoRds: Embankments over soft soils, soft clay, 
compressible soils

 

1. Introdução
A costa brasileira é marcada pela ocorrência frequente 

de espessos depósitos de solos moles e, com o crescimento 
das áreas metropolitanas, é inevitável a construção de aterros 
sobre este tipo de depósito. Os solos moles são as argilas e 
siltes argilosos de umidade elevada, que apresentam baixa 
resistência ao cisalhamento, alta compressibilidade, baixa 
capacidade de carga (NSPT entre 0 e 4) e baixa permeabilida-
de. O lençol freático nestes depósitos coincide ou é próximo 
ao nível do terreno natural, ou seja, em geral os depósitos 
são saturados.

As características geotécnicas de depósitos de argilas 
moles ao longo do litoral brasileiro têm sido extensivamente 
estudadas nos últimos 60 anos. Em 1953, Pacheco Silva [1] 
publicou na Géotechnique uma discussão sobre a resistência 
ao cisalhamento de uma argila mole do Rio de Janeiro. Nas 
décadas de 70 e 80, foram desenvolvidos estudos acadêmi-
cos de alto nível em um depósito argiloso situado à margem 
do rio Sarapuí, localizado na Baixada Fluminense [2]. Estes 
estudos foram referência nacional para os estudos posterio-
res em solos moles brasileiros e ainda há estudos recentes 
conduzidos nesta região [3,4]. 

Ao longo da costa brasileira, vários depósitos argilosos 
foram estudados por diversos autores: Recife [5], Salvador 
[6], Santos [7], em Santa Catarina [8] e [9], no Rio Gran-
de do Sul [10], entre outros. Estes estudos acadêmicos, na 
maioria dos casos, subsidiaram projetos e obras de infraes-
truturas, como obras rodoviárias, portuárias e aeroportuárias.

No âmbito do Exército Brasileiro, destacam-se as experi-
ências acumuladas durante as obras de duplicação da rodovia 
BR-101 no Nordeste. Para transpor as regiões de solo mole, 
foram utilizadas várias técnicas construtivas, como o uso de 
drenos verticais pré-fabricados e de geogrelhas e bermas de 

equilíbrio; o uso de blocos de poliestireno expandido (EPS), 
em substituição ao solo compactado; e jet grouting [11].

Apesar dos inúmeros trabalhos publicados e da prática 
adquirida na execução de aterros sobre depósitos de argi-
las moles, principalmente nas últimas décadas, não é raro 
a ocorrência de rupturas de aterros, recalques excessivos e 
diferenciais, gerando prejuízos financeiros e atrasos nas en-
tregas das obras.

A Baixada de Guaratiba, assim como toda a Zona Oeste 
da cidade do Rio de Janeiro, é caracterizada pela ocorrência 
de depósitos de solos moles a muito moles. Na Zona Oeste, 
estes depósitos podem atingir espessuras da ordem de 22 m 
[12,13] e há vários exemplos de problemas ocorridos em 
obras sobre solos moles nas últimas décadas.

Um exemplo relativamente recente, que vem ocorrendo 
desde 2006, são as rupturas do pavimento das ruas e os danos 
na rede de saneamento do condomínio da Vila Pan-America-
na, na Barra da Tijuca, devido à baixa capacidade de suporte 
destes solos [14] e aos recalques da camada de argila mole. 
Outro problema ocorrido em 2013, foram os alagamentos no 
Campo da Fé, em Guaratiba, onde aconteceria um evento da 
Jornada Mundial da Juventude (JMJ). O local foi interditado 
após um período de chuvas intensas, usuais no verão carioca.

Ainda na região de Guratiba, os problemas constatados 
no pavimento do BRT (Bus Rapid Transit) Transoeste, como 
afundamentos excessivos, são provavelmente associados ao 
subleito inadequado.

Diante do exposto, há uma preocupação com a execução 
dos aterros e das fundações das obras prediais para implan-
tação do Polo de Ciência e Tecnologia do Exército em Gua-
ratiba (PCTEG). 

A elaboração de um mapeamento geotécnico 
na área de implantação do PCTEG é fundamental 
para a elaboração de um plano diretor do Polo, pois 
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permitirá a otimização do layout arquitetônico frente 
às características do terreno e a consequente redução 
de custos e prazos da obra, assim como o aumento da 
segurança durante a execução da obra e a minimização 
de manutenções devido a recalques pós-construtivos.

Este artigo busca contribuir para o conhecimento das 
características e propriedades geotécnicas do depósito onde 
será implantado o PCTEG. São apresentados e discutidos 
os resultados das investigações geotécnicas preliminares da 
área em estudo em comparação com dados geotécnicos de 
áreas próximas da Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro.

2. Descrição do Local de Estudo
O Projeto do Polo de Ciência e Tecnologia do Exército 

em Guaratiba (PCTEG) está inserido no contexto do Projeto 
de Transformação do Sistema de Ciência e Tecnologia do 
Exército (SCTEx) e será um complexo de base científica-
-tecnológica que agregará empresas cuja produção se baseia 
em pesquisas científicas e tecnológicas, centros de pesquisas 
científicas e empresas incubadas. O IME (Instituto Militar 
de Engenharia), que está inserido no PCTEG, é considerado 
como a organização-âncora do Polo.

A área destinada ao PCTEG está localizada na Baixada 
de Guaratiba, próxima à extremidade leste da Baía de Sepe-
tiba, na Zona Oeste do município do Rio de Janeiro, como 
pode ser visualizado na Fig. 1a, indicada como área de es-
tudo.

As instalações que estarão inseridas dentro do PCTEG, 
conforme apresentado na Fig. 1b, serão: IME, Instituto Mi-
litar de Tecnologia (IMT), Centro Tecnológico do Exército 
(CTEx), Centro de Avaliações do Exército (CAEx), Centro 
de Desenvolvimento Industrial (CDI), Agência de Gestão e 
Inovação (AGI), Instituto de Pesquisa Tecnológica Avançada 
(IPTA), Incubadora de Empresas de Defesa (IED), Arsenal 
de Guerra do Rio de Janeiro (AGR), Base Administrativa do 
PCTEG e o Batalhão de Comando e Serviços.

Além da implantação do PCTEG na região, há um grande 
crescimento urbano no bairro de Guaratiba, principalmen-
te após a construção do túnel da Grota Funda ligando-o aos 
bairros Recreio dos Bandeirantes e Barra da Tijuca. O acesso 
facilitado, onde se destaca, além do túnel, a implantação do 
corredor exclusivo para os ônibus do sistema BRT, contribui 
para a expansão da região, o que significa obras para a im-
plantação de novos empreendimentos e também de obras de 
infraestrutura.

Para as novas construções do Polo, a área foi dividida em 
3 zonas de investigação, e o presente artigo engloba os estu-
dos realizados nas denominadas Zonas 1 e 2, onde há expec-
tativa de ser construído o novo IME. Complementarmente 
foram executadas investigações na Zona 3, para subsidiar os 
projetos de fundações nas áreas de PNR (Próprios Nacionais 
Residenciais). As Zonas 1 e 2 são separadas pela Avenida 
Dom João VI, conforme apresentado na Fig 2. A Zona 1 in-
clui uma área de cerca de 1,48km² e a Zona 2, 0,3km². 

Fig. 1: a) localização da área de estudo; b) Layout preliminar do PCTEG.
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Fig 2: Delimitação da área de estudo: Zonas 1 e 2 (Adaptado de [15]).

2.1. Descrição Geológica e Geomorfológica

A área em estudo, de acordo com o mapa geoambien-
tal (Fig. 3), tem a maior porção caracterizada como planície 
fluviomarinha (unidade 1) e a outra porção como planície 
fluviolagunar (unidade 2b1). Ambas as unidades são cons-
tituídas por sedimentos recentes, do Período Quaternário, e 
correspondem a terrenos inundados (1) ou inundáveis (2b1), 
de baixa capacidade de suporte e com alta concentração de 
sais e enxofres. 

Na planície fluviomarinha predominam sedimentos argi-
losos, ricos em matéria orgânica, e vegetação de mangue. 
Na planície fluviolagunar, além dos sedimentos argilosos, 
podem predominar os sedimentos argilo-arenosos, e, em re-
lação à vegetação, têm-se os denominados campos hidrófilos 
de várzea.

A dinâmica da sedimentação e a geomorfologia estão in-
timamente relacionadas a flutuações de níveis marinhos pre-
téritos [16]. Períodos de regressão e transgressão do mar são 
identificados no estado do Rio de Janeiro no trabalho desses 
autores, onde se tem indicações de que o nível do mar teria 
alcançado 4,8 m acima do atual há 5200 anos. 

Vários ciclos regressivos e transgressivos se sucederam 
até os dias atuais, explicando a progradação positiva dos 
sedimentos em direção à baía de Sepetiba e a formação da 
restinga de Marambaia. Registros indicam que após 2500 
anos (AP), o mar entrou no último grande ciclo regressivo 
e sofreu um abaixamento relativo até atingir a posição atual.

Fig. 3: Mapa Geoambiental do Rio de Janeiro: localização das 
Zonas 1 e 2 (presente estudo) e de um depósito de solo mole do 

Recreio. (Adaptado de [17]).

Segundo Massad [7], estes eventos, que favorecem a ero-
são e consequente remoção de cargas, explicam a condição 
de leve sobreadensamento das argilas das baixadas litorâne-
as brasileiras. 

Dias Brito e outros [18] também denominaram a região 
onde se encontra a área de estudo como planície de maré su-
perior. Segundo os autores, a região atualmente é alcançada 
apenas pelas marés de sizígia (altas) e, consequentemente, as 
exposições frequentes dos terrenos à alta incidência de raios 

solares contribuem para a formação de finas crostas de sal. 
Ao norte e a leste da área de estudo, destaca-se a forma-

ção do maciço costeiro granito gnáissico da Pedra Branca 
(unidade 15a2), do período Pré-Cambriano, de gradiente ele-
vado e altitude superior a 300m. Esta unidade apresenta, em 
geral, solos pouco espessos e alta suscetibilidade a processos 
de erosão e de movimentos de massa [17]. Essas caracte-
rísticas, somadas aos processos de denudação dos morros, 
contribuem para a distribuição errática dos sedimentos na 
baixada de Guaratiba. 

A limitação da baixada pelo maciço e o seu relevo pla-
no, mal a muito mal drenado, com nível d’água próximo ou 
coincidindo com a superfície, contribuem para a ocorrência 
de enchentes na região [19].

Ainda na Fig. 3, à direita do maciço da Pedra Branca, é 
destacada com um círculo uma área do bairro Recreio dos 
Bandeirantes, cujo depósito de solo mole, com espessuras 
variando de 2,0 m a 11,0 m, foi estudado por ocasião das 
obras de um condomínio residencial [20]. 

A área do Recreio (Fig. 3), apesar de sua proximidade 
com a área de Guaratiba, se encontra na planície fluviola-
gunar (2b1), assim como parte da Zona 1. Entretanto, os 
ambientes de deposição das duas áreas diferem entre si e 
estão separados pelo maciço da Pedra Branca, o que resulta 
em características geotécnicas diferentes entre os dois de-
pósitos, como será discutido adiante. Esta área também está 
próxima à unidade planície costeira (5a), a qual é formada 
por cordões litorâneos constituídos de sedimentos quaterná-
rios, arenosos, de origem marinha, permeáveis. A ocorrência 
destes depósitos sedimentares de areia, de maior capacidade 
de carga, explicam em parte o fato da expansão imobiliá-
ria da Barra da Tijuca e Recreio ter ocorrido primeiramente 
na orla marítima. Não muito distante desta área, ocorre uma 
formação semelhante, nos bairros de Ipanema e Leblon, Rio 
de Janeiro, que são compostos de areias compactas e muito 
compactas, ou seja, um cordão litorâneo arenoso, fechando a 
Lagoa Rodrigo de Freitas [21].

Com relação à pedologia, Santos [19] identifica os solos 
da região onde se encontram as Zonas 1 e 2 como gleissolos 
salinos indiscriminados (GIS), baseado no levantamento fei-
to pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EM-
BRAPA). Os gleissolos são solos minerais hidromórficos e 
podem apresentar aspecto acinzentado, esverdeado ou azula-
do, e são caracterizados pela textura argilosa a muito argilosa 
e pela baixa permeabilidade. Como os solos da unidade GIS 
estão sujeitos à influência das marés, a concentração de con-
chas marinhas a partir de 50 cm de profundidade é comum e 
favorece a redução dos compostos de enxofre. Assim, é usual 
a ocorrência de conchas em profundidades elevadas, como 
por exemplo, observado na área do Recreio, onde em pro-
fundidades de 9 m ainda havia conchas nas amostras de solo.

3. Investigações Geotécnicas
A partir da descrição geológica e geomorfológica, já era 

possível prever que a área destinada ao PCTEG se encontra-
ria em região de depósitos de solos moles e/ou muito mo-
les. O segundo passo do estudo consistiu em reunir dados de 
estudos geotécnicos realizados em áreas próximas, da Zona 
Oeste da cidade do Rio de Janeiro, também formadas por 
sedimentos compressíveis e de baixa resistência. Os dados 
geotécnicos obtidos estão reunidos na Tab. 1.

A área mais próxima da região de estudo onde foram re-
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alizadas investigações geotécnicas, por ocasião das obras do 
corredor destinado ao BRT, é a Av. Dom João VI [22]. Uma 
vez que este corredor divide as Zonas 1 e 2, conforme obser-
vado na Fig. 2, tem-se a expectativa de que nestas áreas as 
características dos solos sejam semelhantes, apesar da gran-
de variação da estratigrafia.

Na avenida, as espessuras de solos moles identificadas nas 
sondagens variaram de 2 m a 13,5 m, a umidade natural variou 
entre 55% a 139%, o índice de plasticidade variou entre 62% e 
103% e o índice de vazios variou entre 1,51 e 3,65. Em relação 
aos parâmetros obtidos nos ensaios de adensamento oedomé-
trico realizados naquela área, a razão de compressão Cc(1+e0) 
variou entre 0,30 e 0,55 e o coeficiente de adensamento vertical, 
em 10- 8 m²/s, variou entre 1,4 e 2,4.  

Cabe ressaltar que valores elevados de CR = Cc (1+e0, por 
exemplo, da ordem de 0,4, são indicativos de magnitudes de re-
calques elevados. Por outro lado, valores baixos de coeficiente 
de adensamento vertical, por exemplo da ordem de 10-8 m²/s, 
são indicativos de prazos longos para a obra, pois este parâ-
metro é diretamente proporcional à permeabilidade do solo. 
Os prazos de obras podem ser reduzidos com a utilização de 
drenos verticais para aceleração do processo de adensamento. 
Assim, devido à alta compressibilidade e à baixa permeabili-
dade do solo de fundação, na execução das obras do corredor 
BRT, foram utilizados drenos verticais, de forma a acelerar os 
recalques, além de sobrecarga para compensar os recalques dos 
aterros.

Ainda na área do BRT de Guaratiba, as resistências não 
drenadas (Su) eram muito baixas, variando de 9 kPa a 14 kPa, 
o que conduziu à utilização de bermas de equilíbrio com re-
forço de geogrelha para garantir a estabilidade quanto à rup-
tura naquela obra.

Na Tab. 1 também podem ser observados dados geotécnicos 
de um depósito localizado na região de Santa Cruz [23], de ou-
tros estudos conduzidos em depósitos localizados em Guaratiba 
[19], de um depósito localizado no Recreio dos Bandeirantes, 
correspondente à área circulada na Fig. 3 [20], e de mais dois 
depósitos situados na Barra da Tijuca [24,25]. 

O depósito de solo mole localizado no Recreio dos Ban-
deirantes (Fig. 3) possui valores muito elevados de umidade 

natural, chegando a 950%. Este valor corresponde à camada 
superficial de turfa, que atinge até 3 m de espessura, e é a maior 
responsável pelos elevados valores de recalques medidos no lo-
cal. Os recalques primários e secundários estimados em projeto 
foram da ordem de 4,3 m, considerando a área de camada argi-
losa mais espessa [20]. 

A solução adotada no Recreio para estabilizar o aterro 
na cota final de +2,6 m, em até 30 meses, que era o pra-
zo da obra, foi a construção do aterro em três etapas sobre 
drenos verticais com sobrecarga. Devido à baixa resistência 
não drenada do depósito, foi necessário ainda o emprego de 
geotêxtil como reforço construtivo sob o aterro de conquista 
e geogrelha no bordo do aterro, na região de maior espessura 
de argila mole [20]. 

Observa-se que os depósitos de solos moles situados a 
oeste do maciço da Pedra Branca apresentam características 
semelhantes entre si, assim como aqueles localizados a leste 
do maciço. Cabe ressaltar que os depósitos de solos moles da 
Barra da Tijuca e do Recreio estão entre os que apresentam 
as piores características geotécnicas na costa brasileira [13]. 
Segundo os ensaios preliminares, as argilas de Guaratiba e 
de Santa Cruz apresentam características geotécnicas um 
pouco mais favoráveis em comparação com aquelas argilas, 
pois apresentam wn, IP, e0 e teor de matéria orgânica menores. 
Entretanto, ainda assim, a construção sobre estes depósitos 
vai requerer cuidados com as investigações de campo e la-
boratório, com o dimensionamento e o planejamento da obra 
no que se refere a prazos, e o posterior monitoramento da 
construção dos aterros nestas áreas, a exemplo da obra do 
BRT, que foi instrumentada e monitorada.

3.1. Programação das investigações geotécnicas

Após a análise dos dados de regiões próximas, foram 
programadas as investigações geotécnicas. A primeira fase 
de investigação consistiu na realização de duas campanhas 
de sondagens à percussão. Na primeira campanha foram pro-
gramadas 80 sondagens na Zona 1, 18 sondagens na Zona 2 e 
24 sondagens na Zona 3, e na segunda campanha foram pro-
gramadas 80 sondagens na Zona 1 e 32 sondagens na Zona 
2, totalizando 234 verticais, conforme apresentado na Fig. 4.

Tabela 1: Dados geotécnicos de alguns depósitos de solos moles a muito moles da Zona Oeste do Rio de Janeiro.
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Devido às suas limitações, as sondagens à percussão têm 
como objetivo principal fornecer subsídios para o mapea-
mento geotécnico das camadas compressíveis e para o pré-
-dimensionamento das fundações profundas. Além da iden-
tificação preliminar da estratigrafia do subsolo, as sondagens 
forneceram a identificação do nível d’água e as amostras 
deformadas coletadas para determinação da umidade natural 
dos solos compressíveis a cada metro de profundidade em 
algumas verticais. Este conjunto de informações foi funda-
mental para a escolha do local das ilhas de investigação e 
para a determinação das profundidades dos ensaios de dis-
sipação de poropressão realizados com o piezocone (CPTu), 
dos ensaios de palheta e das coletas de amostras indeforma-

das.
Na Fig. 4 também é apresentada a localização das ilhas 

de investigação, que são os locais onde ensaios especiais fo-
ram realizados. Cada ilha é composta de uma sondagem à 
percussão, ensaio de palheta (Vane Test), piezocone (CPTu) 
com medida de dissipação de poropressão e retirada de 
amostras indeformadas tipo Shelby. As verticais dos ensaios 
de campo e da coleta de amostras de uma mesma ilha são 
espaçadas entre si de 2,0 m a 4,0 m. Este procedimento pos-
sibilita a complementação dos resultados dos diferentes en-
saios, e também verificar a coerência dos resultados obtidos 
por diferentes métodos de investigação, além de possibilitar 
o estabelecimento de correlações entre os parâmetros geo-

Fig 4: Localização das sondagens e detalhe das ilhas de investigação.

Fig. 5: Mapa de isoespessuras das Zonas 1, 2 e 3, BRT e regiões próximas.
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técnicos do depósito.
Foram realizadas coletas de amostras indeformadas em 

12 verticais na Zona 1, e 3 verticais na Zona 2. A quantidade 
de coleta variou de 1 a 3 por vertical, sendo que no total fo-
ram 30 coletas. Nas amostras indeformadas foram realizados 
ensaios de adensamento oedométrico convencionais, de ca-
racterização completa e de determinação do teor de matéria 
orgânica, conforme descrito em detalhe por [26].

A partir dos valores de SPT foram identificadas camadas 
de solos muito moles (NSPT < 2) de até 14 m de espessura. As 
maiores espessuras, acima de 11 m, ocorrem nas proximida-
des da Av. Dom João VI, conforme observado no mapa de 
isoespessuras (Fig. 5). Neste mapa foram incluídos também 
os resultados de investigações de áreas adjacentes, a exem-
plo da área do BRT, totalizando 297 sondagens. 

Nota-se na Fig.5 que toda a Zona 2 possui espessuras de 
solo mole acima de 4 m, sendo grande parte acima de 8 m. Já 
na Zona 1, predominam camadas argilosas com espessuras 
entre 4 m e 8 m e as espessuras menores, ou mesmo a ausên-
cia de solo mole, estão no entorno da área, onde, provavel-
mente, as cotas do terreno são mais elevadas.

Um perfil geológico-geotécnico foi elaborado com base nas 
sondagens da linha de frente da Zona 1, ou seja, próximas à ave-
nida, e pode ser observado na Fig. 6. Observa-se a existência de 
uma camada de argila siltosa mole, de cor cinza, com espessura 
variando entre 6,5 m e 12,5 m, seguida de uma camada de areia 
argilosa de espessura variando entre 0,5 m e 4,0 m. Abaixo da 

camada arenosa tem-se, tipicamente, um solo residual seguido 
de rocha alterada, esta a partir de 12,8 m a 26,1 m de profun-
didade. A linha do N.A encontra-se próxima à superfície, com 
profundidade variando entre 0,48 m e 0,58 m. 

Na Fig. 7 são apresentados os perfis de umidade natural 
das Zonas 1 e 2, obtidos a partir das amostras coletadas no 
amostrador SPT junto com os dados obtidos nos ensaios rea-
lizados na área do BRT. Observa-se que os valores de wn das 
camadas de solo mole estão entre 12% e 160% na Zona 1. 
Na Zona 2 os valores de wn variaram entre 14% e 159%. A 
ocorrência de valores de umidade natural da ordem de 15% 
provavelmente deve-se à presença de areia nas amostras. 
Não se observaram valores de umidade superiores a 160%, 
comumente encontrados na região da Barra da Tijuca e Re-
creio. Não há também registro de ocorrência de espessuras 
significativas de turfas nestas investigações.

Esta faixa de umidade é esperada, pois os valores de wn 
da região variaram entre 40% e 147%. Assim, observa-se 
que os valores máximos de wn dos depósitos situados a leste 
do maciço da Pedra Branca, ou seja, bairros do Recreio e 
Barra da Tijuca, são bem maiores em função da grande quan-
tidade de matéria orgânica daqueles depósitos e também dos 
diferentes ambientes de deposição.

É importante ressaltar que os valores mais elevados de umi-
dade são associados a solos de elevada compressibilidade e bai-
xa resistência, o que influencia a escolha da metodologia cons-
trutiva a ser adotada na construção de aterros sobre estes solos.

Fig. 6: Perfil geológico-geotécnico de uma seção da Zona 1.

Fig. 7: Perfis de umidade natural das amostras das Zonas 1 e 2 e amostras da área do BRT.
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Tabela 2: Resultados preliminares dos ensaios de laboratório

3.2. Ensaios de laboratório

A Tab. 2 reúne alguns parâmetros dos corpos de pro-
va submetidos aos ensaios oedométricos e a qualidade das 
amostras de acordo com os critérios de classificação de 
Lunne e outros [27] e de Coutinho [28].

A avaliação da qualidade das amostras permite verifi-
car a confiabilidade dos resultados obtidos nos ensaios de 
adensamento oedométrico e outros ensaios, a exemplo do 
ensaio triaxial, já que as amostras de boa qualidade são 
fundamentais para a obtenção de parâmetros para projeto. 
No entanto, devido às dificuldades inerentes à amostragem 
do solo mole, 33% das amostras foram classificadas como 
ruins a muito ruins. Este percentual, apesar de aparente-
mente elevado, é o usualmente obtido mesmo quando se 
tem cuidado na coleta de amostras indeformadas e na pre-
paração dos corpos de prova dos solos moles da Zona Oeste 
do Rio de Janeiro. 

Marques e outros [29] avaliaram a qualidade de amos-
tragem de amostras coletadas na Barra da Tijuca e Recreio 
e observaram que somente 24% das amostras foram de ex-
celente ou boa qualidade em um universo de 33 amostras 
ensaiadas, apesar de todos os cuidados com os procedimen-
tos de coleta e manuseio das amostras.

Baroni [24], por exemplo, apesar de todos os procedi-
mentos aplicados em sua dissertação de mestrado visando 
à minimização do amolgamento, obteve 28% das amostras 
com qualidade ruim, segundo o critério de Coutinho [28]. 
Este padrão de qualidade foi superior ao usual de ensaios 
realizados em projetos na região da Barra da Tijuca, descri-
to por Marques e outros [29], onde os solos são mais com-
pressíveis que os de Guaratiba, e consequentemente mais 
difíceis de coletar amostras de boa qualidade.

Os valores de CR das amostras com qualidade satisfató-
ria, seguindo o critério Lunne e outros [27], variaram entre 
0,27 e 0,51. Esta faixa de valores se enquadra dentro da 
esperada para a região de Guaratiba, considerando-se os re-
sultados de outros depósitos próximos apresentados na Tab. 

1. Estes valores relativamente elevados de CR são indica-
tivos de elevadas magnitude de recalques, considerando-se 
as alturas de aterro usuais na região de Guaratiba.

O índice de vazios, excluindo-se os valores das amos-
tras de qualidade ruim, variou entre 1,83 e 3,87. Esta fai-
xa se encontra em concordância com o apresentado para 
outros depósitos de solos moles da região de Guaratiba e 
também de Santa Cruz. Observa-se que os valores máximos 
de e0 na região do Recreio dos Bandeirantes e da Barra da 
Tijuca são bem mais elevados (Tab. 1), em função da pre-
sença de turfa nestes depósitos.

O nível d’água medido durante a execução das SPs cor-
respondentes às amostras constantes na Tab. 2 variou entre 
0 m e 1,27 m abaixo da superfície do terreno. Estes valores, 
no entanto, podem variar muito conforme a data de medida, 
pois dependem da estação do ano. Há períodos do verão, 
por exemplo, em que a área fica alagada.

4. Metodologias Construtivas de Ater-
ros Sobre Solos Moles

A cota acabada mínima dos aterros estipulada pela Fun-
dação Rio Águas na região de Guaratiba é da ordem de 
3 m. Porém, devido à baixa permeabilidade do depósito em 
estudo e o fato de o lençol freático estar próximo ou coin-
cidindo com o terreno, estudos mais aprofundados sobre a 
cota preliminar da Fundação Rio Águas e a macro e micro-
drenagem deverão ser conduzidos para a região do PCTEG.

Assim, são esperados aterros convencionais com espes-
suras da ordem de 5 m para compensar os recalques pri-
mários e secundários, e os aterros se estabilizarem na cota 
+3 m. Esta exigência, associada às características do terreno 
de fundação das Zonas 1 e 2, leva à necessidade de adoção 
de alternativas construtivas que garantam a estabilidade do 
aterro, devido à baixa resistência esperada deste depósito e 
ao mesmo tempo minimize os recalques pós-construtivos.

Alguns métodos construtivos de aterros sobre solos 
moles são apresentados na Tab. 3, incluindo as respectivas 
referências bibliográficas. A escolha do método construtivo 
dependerá de fatores como: profundidade e espessura da 
camada de solo mole; altura de aterro; finalidade da área 
tratada, ou seja, se é possível conviver ou não com os re-
calques pós-construtivos; prazos; custos; materiais dispo-
níveis, entre outros.

Nascimento [30] elaborou um estudo de avaliação de 
alternativas de métodos construtivos de aterros de vias ur-
banas, construídos sobre solos moles da Região Oeste da 
cidade do Rio de Janeiro. O autor estudou o banco de dados 
geotécnico de 11 depósitos da região e elaborou modelos 
comparativos para 4 destes depósitos. Foi então determi-
nada a alternativa construtiva mais adequada para estes 
diferentes modelos geotécnicos, sob o ponto de vista técni-
co, de prazo e de custo construtivo. O autor concluiu que, 
dependendo do depósito estudado, pode haver variação da 
técnica mais viável economicamente, à medida que se varia 
a espessura de solo mole. O autor alertou também que os 
custos construtivos médios de cada solução devem ser uti-
lizados com cautela, por serem influenciados pelas carac-
terísticas geotécnicas do depósito e pelo método utilizado 
para o dimensionamento da solução.
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Tabela 3: Métodos construtivos usuais para construção de 
aterros sobre solos moles 

Fonte: Adaptado de [12] 
A grande variabilidade da estratigrafia, como observado 

no mapa de isoespessuras de solo mole (Fig. 5), provavel-
mente conduzirá a soluções diferenciadas, conforme o uso 
da área e a respectiva estratigrafia. Como a escolha das al-
ternativas construtivas é dependente da estratigrafia da área, 
no mapeamento geotécnico apresentado na Fig. 5 foram de-
finidas 3 faixas de variação de espessuras e para cada faixa 
há uma expectativa de solução. Para a faixa de 0 m a 4 m a 
solução usualmente adotada é aterro convencional, mas com 
prazos construtivos elevados. Para a faixa de 4 m a 8 m o uso 
de drenos verticais tende a ser mais vantajoso em termos de 
prazo e custos. Para a terceira e última faixa, correspondente 
a espessuras acima de 8 m, deve ser feita uma análise mais 
criteriosa, com relação a custo, prazo e desempenho dos re-
calques, comparando-se, basicamente, as soluções de drenos 
x colunas granulares x soluções estruturadas.

Nas áreas de jardins, por exemplo, os recalques pós-
-construtivos admissíveis podem ser mais elevados. Entre-
tanto, nas tubulações de água, de esgoto e de gás, não podem 
ocorrer recalques diferenciais, com risco de apresentar os 
mesmos problemas ocorridos na Vila do Pan.

As soluções estruturadas podem ser uma boa alternativa 
nas regiões onde os recalques pós-construtivos admissíveis 
são baixos. Entretanto é fundamental o cuidado no detalha-
mento das regiões de interface de soluções diferentes, pois 

nestas áreas ocorrem os maiores problemas de desempenho 
deste tipo de obra.

5. Conclusões
Nas áreas destinadas às novas construções que farão par-

te do complexo do PCTEG ocorrem solos moles de espessu-
ra variada de 0,5 m a 14,0 m, com elevados valores de umi-
dade, índice de vazios e compressibilidade. A proximidade 
com outros depósitos de solos moles investigados permite 
pressupor a respeito dos demais parâmetros, ou seja, baixa 
permeabilidade e baixa resistência ao cisalhamento.

Embora o mapa geoambiental indique a mesma unidade, 
e, consequentemente, os mesmos solos para a área localizada 
no Recreio dos Bandeirantes e parte da Zona 1, as caracterís-
ticas geotécnicas na região de Guaratiba se apresentam mais 
favoráveis que a da área do Recreio descrita por Almeida e 
outros [20] para a construção dos aterros e das fundações, 
já que os valores de CR e de umidade da argila de Guarati-
ba são menores. Além disso, destaca-se que no depósito em 
estudo não foram identificadas as turfas altamente compres-
síveis, comuns nos terrenos do Recreio e da Barra da Tijuca.

De forma a complementar ao mapeamento do depósito, 
ensaios especiais estão em andamento, incluindo ensaios de 
piezocone, com medida da dissipação da poropresão, e en-
saios de palheta, necessários para a melhor caracterização 
geotécnica da área. Os resultados destes ensaios geotécnicos 
subsidiarão os projetos de aterros e fundações do complexo 
e permitirão o detalhamento das soluções.

A partir do mapeamento geotécnico e das características 
dos solos das Zonas 1 e 2 apresentados, é recomendada que 
na definição do plano diretor do PCTEG sejam consideradas 
as condições das fundações apresentadas no mapeamento, 
idealmente, priorizando a construção nas áreas de menor es-
pessura de solo compressível.
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Estudo de placas de concreto com fibras de aço e de poliolefina 
submetidas a impacto balístico 
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Resumo: Com o objetivo de identificar os efeitos causados pela 
adição de fibras ao concreto submetido a impacto balístico, foram 
confeccionadas 28 placas quadradas de 300 mm x 150 mm, sendo 
14 em concreto de resistência convencional (CRC) e 14 em con-
creto de alta resistência (CAR). Variaram-se o tipo de fibras (aço ou 
poliolefina) e o teor volumétrico de fibras (0%, 0,5%, 1,0% e 1,5%). 
No experimento foi realizado um impacto com projétil calibre 7,62 
mm em cada placa de concreto e foram verificados a capacidade 
de blindagem e o nível de danos da placa. Os resultados aponta-
ram que a adição de fibras de aço e de poliolefina é vantajosa no 
aumento da resistência inicial do concreto, bem como da capaci-
dade de blindagem e na redução do nível de danos por impacto, 
justificando seu emprego com fins de defesa e proteção em infra-
estrutura de transportes.
PalavRas-chave: Concreto. Fibras. Impacto balístico. Defesa.

abstRact: Aiming to identify the effects of fiber addition fiber in 
concrete targets subjected to ballistic impact, there were molded 
28 square plates of 300 mm x 150 mm in dimensions, arranged in 
14 of conventional strength concrete (CSC) and 14 of high strength 
concrete (HSC). The type (steel or polyolefin) and volumetric per-
centage (0%, 0,5%, 1,0% and 1,5%) of incorporated fibers were 
varied. During the tests, the plates were impacted with one 7,62 
mm projectile shot per plate, checking its shielding capacity level 
and the damage. Results have shown advantages in using incorpo-
rated steel  and polyolefin fibers in concrete, such as the improve-
ment of initial compressive strength and armor capacity and the 
reduction of material damages, justifying its use for defense and 
transports infrastructure purposes.

KeywoRds: Concrete. Fibers. Ballistic impact. Defense.

 

1. Introdução
O concreto é o material construtivo mais consumido no 

mundo, tendo sido produzidas 11 bilhões de toneladas desse 
material somente no ano de 2009 [1] e sendo estimada a apli-
cação de 174 milhões de toneladas do mesmo no Brasil em 
2017 [2]. Dentre todos os campos de emprego do concreto, é de 
especial interesse para a indústria de defesa a utilização desse 
material com finalidade de blindagem contra ataques balísticos. 

O comprometido comportamento do concreto sob solicita-
ções dinâmicas, resultante do seu insatisfatório desempenho à 
tração, exige que sejam feitas modificações na sua composição 
quando submetido a cargas cíclicas ou impactos. Uma alternati-
va para mitigar a deficiência de desempenho do concreto à tra-
ção reside na incorporação de fibras à sua composição, fazendo 
com que o material tipicamente frágil passe a apresentar boa 
resistência residual após a fissuração [3].  

A adição de fibras ao concreto é capaz de torná-lo um mate-

rial “quase-dúctil”, no qual as deformações de tração na ruptura 
são significativamente maiores do que as do concreto sem fibras 
[4]. Sendo assim, o concreto com fibras pode ser considerado 
mais tenaz e resistente ao impacto [5]. Além disso, o padrão de 
fissuração do concreto é alterado pela incorporação de fibras, 
tendendo a ocorrer aberturas de fissuras menores e mais regu-
larmente espaçadas [6], influenciando também a resistência à 
compressão, que pode aumentar em até 22% com a adição de 
fibras de aço [7].

O princípio de atuação das fibras no concreto está na forma-
ção de pontes de transferência de tensões que minimizam a con-
centração de tensões junto às extremidades das microfissuras do 
concreto [8] (v. Fig. 1).

A interação entre fibras e matriz cimentícia é o fator que 
controla o mecanismo de transferência de tensões no con-
creto e, por consequência, a sua eficiência. Tal interação é 
influenciada pelas seguintes condições:

Fig. 1: Princípio de atuação das fibras como ponte de transferências de tensão no con-
creto [6].
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1. teor de fibras adicionadas ao concreto: baixos teores 
promovem alterações no comportamento plástico e 
na tenacidade do compósito e altos teores proporcio-
nam maior resistência à tração e maior ductilidade 
[4];

2. fator de forma ou relação de aspecto das fibras, parâ-
metro definido pela relação entre o comprimento e o 
diâmetro da seção transversal da fibra: quanto maior é o 
fator de forma das fibras utilizadas no concreto, maior 
é a tenacidade à flexão do concreto [9];

3. geometria das fibras utilizadas: a força necessária para 
realizar o arrancamento é maior nas fibras com geome-
trias que apresentam ganchos ou ondulações em rela-
ção às fibras lisas [10];

4. orientação na distribuição das fibras: quanto mais 
orientadas as fibras estiveram na direção da tensão 
principal de tração, melhor é o desempenho do com-
pósito [3];

5. módulo de elasticidade das fibras: quanto maior o 
módulo de elasticidade das fibras, maior é o reforço 
à tração proporcionado ao compósito [11].

No presente trabalho, são investigadas as vantagens do 
emprego de dois tipos diferentes de fibras, de aço e de po-
liolefina, misturadas a concretos de resistência convencional 
(CRC) e de alta resistência (CAR), moldados em placas e 
submetidos a um único impacto balístico. 

O estudo de placas de concreto com fibras para utilização 
com fins de defesa aborda principalmente dois requisitos: a 
capacidade de blindagem e o nível de danos infringido no 
material. A capacidade de blindagem foi avaliada em termos 
da quantidade de energia cinética do projétil absorvida pela 
placa de concreto no impacto e do comprimento de penetra-
ção alcançado. O nível de danos no material foi avaliado pela 
redução da velocidade do pulso ultrassônico (UPV) no inte-
rior do concreto após o impacto, em relação à UPV inicial na 
placa em estado íntegro.

Para estabelecer deduções conclusivas, foram compara-
dos os resultados obtidos por:

1. Concretos sem fibras com resistência convencional 
(CRC) e de alta resistência (CAR);

2. Concretos com fibras de aço nos teores volumétricos 
de 0,5%, 1,0% e 1,5%;

3. Concretos com fibras de poliolefina nos teores volu-
métricos de 0,5%, 1,0% e 1,5%.

2. Programa Experimental
O programa experimental constitui-se de quatro fases:
1) confecção das amostras;
2) caracterização inicial das amostras;
3) ensaio balístico; e
4) caracterização das amostras danificadas. 

2.1 Materiais

Foram estabelecidas sete diferentes composições de con-
creto de resistência convencional (CRC) e sete de concreto de 
alta resistência (CAR), de acordo com o tipo de fibras (aço ou 
poliolefina) e o teor volumétrico de fibras adicionadas (0%, 
0,5%, 1,0% e 1,5%). Cada composição foi confeccionada em 
betonada única, tendo sido moldados duas placas quadradas 
de 300 mm x  150 mm de dimensões e cinco corpos de prova 

cilíndricos com  100 mm de diâmetro e 200 mm de altura, 
por betonada. Após a moldagem, as amostras permaneceram 
imersas em tanque d’água saturada de cal durante o período 
de sete dias.

A dosagem de materiais para as composições de concreto      
(v. Tab. 1) foi determinada para valores de resistência média 
à compressão axial aos 28 dias de 30 MPa, no caso dos CRC, 
e de 60 MPa, no caso dos CAR, variando-se apenas o tipo e o 
teor volumétrico de fibras adicionadas, apresentado na Tab. 2.  

A areia natural utilizada apresentou módulo de finura igual 
a 2,88 e dimensão máxima característica de 2,4 mm. A pedra 
de gnaisse britada tinha dimensões máximas características de  
9,5 mm (classificação no 0) e de 19,0 mm (classificação no 1).

Nos concretos de alta resistência (CAR) foi utilizado como 
aditivo mineral, a sílica ativa SILITEC, no teor de 10% da 
massa de cimento e, como aditivo químico, o superplastifican-
te TEC FLOW 7000, na dosagem de 2% da massa total de ci-
mento. Ambos aditivos são fabricados pela empresa RheoSet.

Tabela 1: Dosagem de materiais para concretos
Material Unidade CRC CAR
Cimento CPII-E-32 kg/m3 332 -
Cimento CPV-ARI kg/m3 - 398
Sílica ativa kg/m3 - 40
Pedra britada no 0 kg/m3 342 982
Pedra britada no 1 kg/m3 342 -
Areia natural kg/m3 1016 817
Superplastificante kg/m3 - 9,2
Água kg/m3 186 167
Relação água/cimento - 0,56 0,38

Tabela 2: Composições finais das amostras

Composição Tipo de 
Concreto Tipo de fibra Teor volumétrico 

de fibras
CRC-S/F CRC - 0%
CRC+0,5%FA CRC Aço 0,5%
CRC+1,0%FA CRC Aço 1,0%
CRC+1,5%FA CRC Aço 1,5%
CRC+0,5%FP CRC Poliolefina 0,5%
CRC+1,0%FP CRC Poliolefina 1,0%
CRC+1,5%FP CRC Poliolefina 1,5%
CAR-S/F CAR - 0%
CAR+0,5%FA CAR Aço 0,5%
CAR+1,0%FA CAR Aço 1,0%
CAR+1,5%FA CAR Aço 1,5%
CAR+0,5%FP CAR Poliolefina 0,5%
CAR+1,0%FP CAR Poliolefina 1,0%
CAR+1,5%FP CAR Poliolefina 1,5%

A fibra de aço utilizada foi o produto comercial 
WIRAND FF1, fabricado pela empresa Maccaferri, e a 

fibra de poliolefina utilizada é o produto comercial Concrix, 
fabricado pela empresa Brugg Contec, cujas geometrias 

são mostradas na Fig. 2 e as principais características são 
apresentadas na Tab.3.

Fig. 2: Geometria das fibras: (a) de aço; (b) de poliolefina.
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Tabela 3: Principais características das fibras

Característica Unidade Wirand FF1
(aço)

Concrix
(poliolefina)

Diâmetro mm 1,0 0,5

Comprimento mm 50 50

Fator de forma - 50 100

Massa específica kg/m3 7.850 910

Resistência à tração MPa >1.100 618

Módulo de elasticidade GPa 210 >10

No de fibras / kg Fibras/kg 3.244 120.000

2.2 Caracterização inicial

Os cinco corpos de prova cilíndricos de cada composição de 
concreto foram submetidos ao ensaio de compressão axial aos 
28 dias de idade, conforme a norma NBR 5739/2007 [12], a fim 
de se obter a resistência média à compressão de cada compo-
sição (fcm). Os resultados obtidos são apresentados na Tab. 4.

Tabela 4: Resistência média à compressão axial (fcm)
Composição Valores em (MPa)
CRC-S/F 36,7

CRC+0,5%FA 37,5
CRC+1,0%FA 43,2
CRC+1,5%FA 44,3
CRC+0,5%FP 40,2
CRC+1,0%FP 41,1
CRC+1,5%FP 41,8

CAR-S/F 67,8

CAR+0,5%FA 71,2
CAR+1,0%FA 81,4
CAR+1,5%FA 83,5
CAR+0,5%FP 73,9
CAR+1,0%FP 76,2
CAR+1,5%FP 77,1

As placas quadradas de concreto foram submetidas ao 
ensaio de determinação da velocidade do pulso ultrassônico 
(UPV), conforme a norma NBR 8522/2007 [13], a fim de 
se registrar o seu valor médio inicial (UPVmo), isto é, o va-
lor medido no concreto em estado íntegro, antes do impacto 
balístico. O valor de UPVmo foi considerado como o valor 
médio das medições realizadas em cinco pontos demarcados 
nas faces laterais da placa, ao longo da sua altura, conforme 
mostrado na Fig. 3.

Os resultados de UPVmo obtidos para cada placa são apre-
sentados na Tab. 5.

2.3 Ensaio balístico

Os ensaios balísticos foram realizados de acordo com as 
prescrições da norma NIJ 0108.01 [14] para nível de pro-
teção III (calibre 7,62 mm, com velocidade de impacto en-
quadrada na faixa de 838 m/s ± 15 m/s), em um túnel de 
tiro fechado de 100 metros de comprimento dispondo dos 
seguintes equipamentos:

1. provete fixo de tiro para calibre 7,62 mm, com siste-
ma de mira por laser;

2. barreira ótica com cronógrafo; e
3. suporte de aço para fixação de placas de concreto.

Tabela 5: Velocidade média inicial do pulso ultrassônico (UPVmo)

Composição
Valores em (m/s)

Placa 1 Placa 2

CRC-S/F 4156 4152

CRC+0,5%FA 4170 4198

CRC+1,0%FA 4174 4190

CRC+1,5%FA 4196 4178

CRC+0,5%FP 4172 4170

CRC+1,0%FP 4178 4184

CRC+1,5%FP 4176 4184

CAR-S/F 4554 4590

CAR+0,5%FA 4576 4572

CAR+1,0%FA 4578 4574

CAR+1,5%FA 4578 4578

CAR+0,5%FP 4580 4578

CAR+1,0%FP 4578 4576

CAR+1,5%FP 4578 4580

Fig. 3: Pontos de tomada da UPV nas laterais da placa, ao 
longo da sua altura, no ensaio de ultrassom.

Na Fig.4, é mostrado o esquema de montagem dos equi-
pamentos utilizados no túnel de tiro com as respectivas dis-
tâncias entre eles.

Fig. 4: Equipamentos utilizados no ensaio balístico e esquema 
de montagem no túnel de tiro.

Cada uma das placas de concreto foi impactada apenas uma 
vez, por projétil com 9,33 g de massa e 7,62 mm de diâmetro atin-
gindo, em direção ortogonal, a região central da sua face frontal. 

2.4 Caracterização das amostras danificadas

Após a realização do ensaio balístico, o comprimento de 
penetração (P) do projétil na placa de concreto foi medido 
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com a utilização de um paquímetro de profundidade, com 
precisão de 0,01 mm.

A energia cinética do projétil absorvida (Ec abs) pelas pla-
cas de concreto), dada pela Eq. 1, foi calculada pela dife-
rença entre os valores da energia cinética inicial (Ec o) e a 
energia cinética residual do projétil após o impacto (Ec res). 
Para o cálculo de Ec o e Ec res, foram utilizadas a velocidade 
de impacto do projétil (Vi) e a velocidade residual do projétil 
após o impacto (Vres), fornecidas pela barreira ótica e pelo 
radar Doppler, respectivamente.

                           (1)

As placas de concreto foram submetidas novamente ao 
ensaio de determinação da velocidade média do pulso ultras-
sônico (UPV), a fim de se registrar a UPVm do concreto no 
estado danificado pelo impacto. O ensaio de ultrassom nas 
placas danificadas foi realizado exatamente sobre os pontos 
demarcados nas faces laterais de cada placa, nos quais foi 
realizado o mesmo ensaio no estado íntegro (v. Fig. 3).

O nível de danos (ND) infringido pelo impacto em cada 
placa foi mensurado pela redução percentual da UPVm em 
relação à UPVmo, dado pela Eq. 2. 

                             (2)

3. Resultados e Análise
Analisando-se os resultados obtidos na caracterização 

inicial dos corpos de prova cilíndricos de concreto, verifica-
-se que a adição de fibras no concreto promoveu aumentos 
de cerca de 2,2% a 23,2% na resistência inicial média à com-
pressão axial (fcm), no caso de fibras de aço, e de cerca de 
9,0% a 14,0%, no caso de fibras de poliolefina. 

Conforme mostrado na Fig. 5, a adição de fibras de aço 
ao concreto ocasionou maior aumento de fcm nos teores volu-
métricos de 1,0% e 1,5%. No entanto, no menor teor (0,5%), 
o aumento de fcm foi maior com a adição de fibras de poliole-
fina, tanto nos CRC como nos CAR.

Após a realização do ensaio balístico, foi verificado que ne-
nhuma das placas ensaiadas sofreu perfuração. Pode-se afirmar, 
portanto, que, em todos os casos, a energia cinética do projétil 
foi 100% absorvida pela placa de concreto. Dessa forma, a aná-
lise comparativa da capacidade de blindagem entre placas de 
diferentes composições teve por critério apenas a avaliação dos 
comprimentos de penetração (P) obtidos após o impacto.

Apesar de terem apresentado eficientes capacidades de 
blindagem, as placas com diversas composições de concre-
to sofreram diferentes níveis de danos, identificados visual-
mente pela inspeção do padrão de fissuras nas faces frontal e 
posterior e expressos numericamente pelo valor da redução 
da velocidade média do pulso ultrassônico no concreto.

3.1 Análise da capacidade de blindagem

Conforme se observa nos resultados expostos na Tab. 6, os 
concretos com fibras em sua composição apresentaram meno-
res comprimentos de penetração (P) do que aqueles sem fibras. 
Nos concretos CRC, a adição de fibras à composição reduziu o 
valor médio dos comprimentos de penetração de Pm em torno de 
13,0% a 24,8%, e nos concretos CAR, a redução de Pm devido à 

adição de fibras foi cerca de 11,4% a 28,6%. Além disso, o au-
mento do teor volumétrico de fibras no concreto proporcionou 
redução gradativa no comprimento de penetração.

Em termos comparativos, o valor de Pm foi menos que 3,0% 
menor nas amostras de concreto CRC, cujas composições conti-
nham fibras de aço, em relação àquelas com o mesmo teor volu-
métrico de fibras de poliolefina. Nos concretos CAR, o valor de 
Pm foi de 4,0% a 11,0% menor nas amostras com fibras de aço, 
em relação às amostras com fibras de poliolefina. 

Fig. 5: Comparação entre os aumentos de  fcm devido à adição de 
fibras de aço e de poliolefina: (a) nos concretos CRC; (b) nos con-
cretos CAR.

Tabela 6: Comprimentos de penetração (P)

Composição
P (mm)

Pm (mm)
Placa 1 Placa 2

CRC-S/F 40,48 43,14 41,81

CRC+0,5%FA 36,34 36,62 36,48
CRC+1,0%FA 35,53 35,43 35,48
CRC+1,5%FA 32,49 30,41 31,45
CRC+0,5%FP 35,30 35,76 35,53
CRC+1,0%FP 34,94 35,56 35,25
CRC+1,5%FP 31,97 31,71 31,84
CAR-S/F 39,12 37,41 38,27
CAR+0,5%FA 34,41 30,45 32,43
CAR+1,0%FA 27,59 27,06 27,33
CAR+1,5%FA 27,14 27,55 27,35
CAR+0,5%FP 34,59 33,20 33,90
CAR+1,0%FP 32,52 32,05 32,29

CAR+1,5%FP 31,45 30,08 30,77

Levando-se em conta os resultados obtidos nas amostras 
de concretos CRC e CAR com o mesmo tipo e teor volumé-
trico de fibras, verificou-se que o comprimento de penetra-
ção foi cerca de 3,4% a 23,0% menor nas placas de concreto 
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CAR quando comparado ao das placas de concreto CRC, 
conforme mostrado na Fig. 6, indicando que a variação da 
resistência inicial à compressão axial do concreto consti-
tuinte das placas é um fator importante para a capacidade de 
blindagem do material.

Fig. 6: Valores de Pm em função de fcm.

3.2 Análise do nível de danos

A inspeção visual após o impacto na face frontal das 
placas não revelou a ocorrência de fissuras. Com isso, 
visualmente, não foi possível notar diferenças sensíveis 
na quantidade e na abertura das fissuras nas placas de 
concreto com ou sem fibras, bem como com diferentes 
tipos e teores volumétricos de fibras. Na Fig. 7 são mos-
tradas as faces impactadas (faces frontais) das placas de 
concretos CRC e CAR sem fibras, com 1,0% de fibras de 
aço (FA) e 1,0% de fibras de poliolefina (FP).

Os valores de ND, calculados por intermédio da redu-
ção percentual de UPVm de cada placa de concreto após 
o impacto, podem ser vistos na Tab. 7. A análise desses 
resultados indica que:

1. a adição de fibras reduziu o valor de ND das 
placas de concreto em relação ao das placas de 
concreto sem fibras. A redução foi em torno de 
26,9% a 41,3%, com a adição de fibras de aço, 
e de 10,6% a 35,9%, com a adição de fibras de 
poliolefina;

2. o aumento no teor volumétrico de fibras reduziu 
gradativamente o valor de ND das placas; e 

3. a adição de fibras de aço conduziu a valores de 
ND cerca de 8,4% a 20,8% menores do que a adi-
ção de fibras de poliolefina.

Analisando-se os resultados obtidos nas amostras com 
o mesmo tipo e teor volumétrico de fibras, verificou-se 
que o valor de ND foi em torno de 3,4% a 10,9% menor 
nas placas de concreto CAR quando comparadas ao das 
placas de concreto CRC, conforme mostrado na Fig. 8, 
indicando que a variação da resistência inicial à compres-
são axial do concreto constituinte das placas é um fator 
importante para a análise do nível de danos do material.

Fig. 7: Aspecto de placas após o impacto: (a)CRC-SF; 
(b) CRC+1,0%FA; (c) CRC+1,0%FP; (d) CAR-SF; (e) 
CAR+1,0%FA; (f) CAR+1,0%FP.

Tabela 7: Valores de ND após o impacto

Composição UPVmo (m/s) UPVm (m/s) ND (%)

CRC-S/F 4154 3596 13,4

CRC+0,5%FA 4184 3773 9,8

CRC+1,0%FA 4182 3816 8,8

CRC+1,5%FA 4187 3843 8,2

CRC+0,5%FP 4171 3670 12,0

CRC+1,0%FP 4181 3739 10,6

CRC+1,5%FP 4180 3796 9,3

CAR-S/F 4572 3979 13,0

CAR+0,5%FA 4574 4147 9,3

CAR+1,0%FA 4576 4219 7,8

CAR+1,5%FA 4578 4229 7,6

CAR+0,5%FP 4579 4070 11,1

CAR+1,0%FP 4577 4126 9,9

CAR+1,5%FP 4579 4198 8,3

Fig. 8: Valores de ND em função de fcm.
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4. Conclusão
A espessura de 150 mm das placas de concreto foi su-

perdimensionada para resistir à perfuração no ensaio balís-
tico conduzido, uma vez que o comprimento de penetração 
máximo alcançado foi de 43,1 mm.

O emprego de fibras no concreto demonstrou ser de vital 
importância no aumento da capacidade de blindagem das 
placas, reduzindo o comprimento de penetração em relação 
ao obtido nas placas de concreto sem fibras em até 29%, 
pela adição de fibras de aço, e em até 24%, pela adição de 
fibras de poliolefina.

O aumento do teor volumétrico de fibras, de 0,5% a 
1,5%, aumentou a capacidade de blindagem das placas, 
reduzindo gradualmente o comprimento de penetração al-
cançado.

As capacidades de blindagem nos concretos contendo 
fibras de poliolefina foram muito próximas às obtidas nos 
concretos com mesmo teor de fibras de aço, tendo sido re-
gistradas diferenças de, no máximo, 15% no comprimento 
de penetração medido.

A resistência inicial à compressão do concreto demons-
trou ser um fator importante para a blindagem, uma vez que 
os concretos CAR apresentaram comprimentos de penetra-
ção de 3% a 23% menores do que os dos concretos CRC.

Os valores de nível de danos nas placas de concreto fo-
ram considerados baixos, não ultrapassando 14% de redu-
ção da velocidade inicial do pulso ultrassônico.

O emprego de fibras no concreto foi responsável por 
reduzir o nível de danos de 11% a 35% em relação ao das 
amostras sem fibras. Além disso, o aumento do teor volu-
métrico de fibras provocou a redução gradual do nível de 
danos nas placas.

Os concretos com fibras de aço apresentaram melhor 
desempenho quanto ao nível de danos, sendo menores de 
11% a 21% do que os mensurados nos concretos com fibras 
de poliolefina.

O nível de danos nos concretos CAR foi de 3,4% a 
10,9% menor do que o nos concretos CRC, demonstrando 
que a resistência inicial à compressão do concreto é um fa-
tor importante na análise dos danos.
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