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Resumo—A simulação da propagação de ondas sísmicas é
muito útil para a geração de sismogramas sintéticos empregados
na avaliação de métodos de interpretação sísmica. Porém, sua
exigência computacional torna-se bastante alta ao processar
cenários complexos, e portanto é interessante aplicar técnicas
de processamento paralelo à execução da simulação. Propomos
implementar um simulador paralelo para a propagação de ondas
sísmicas através do método de elementos espectrais, construído
sobre o software escript. Descrevemos o funcionamento do escript
e como estendê-lo para o problema em questão. Analisamos a
ferramenta em seu estado atual por meio de dois experimentos,
com ênfase nos aspectos de desempenho paralelo, e concluímos
que o escript pode ser expandido para atender aos objetivos da
pesquisa.
Palavras-chave—Simulação, propagação de ondas sísmicas,
método de elementos espectrais, processamento paralelo.

I.

I NTRODUÇÃO

A simulação da propagação de ondas sísmicas tem diversas
utilidades. Dentre elas está a geração de sismogramas sintéticos, que são importantes na avaliação de métodos de interpretação sísmica. A geração destes sismogramas é relativamente
simples ao se trabalhar com um material uniforme no qual a
onda se propaga por um período relativamente curto de tempo.
Porém, ao migrar para cenários mais complexos com diversas
camadas de subsuperfície de geometria variada, a geração dos
sismogramas torna-se um problema não trivial, dado que a
simulação tem de ser executada contemplando longos períodos
de tempo.
Para simular uma onda sísmica é necessário resolver repetidamente a equação da onda, que é uma equação diferencial
parcial (EDP). O método de elementos espectrais (MEE) [1]
é uma abordagem para resolver EDPs numericamente que
oferece melhor fidelidade e desempenho, mas uma menor
flexibilidade, do que o método de elementos finitos (MEF).
Apesar de o MEE ser menos flexível, a modelagem da equação
da onda através dele é viável e oferece boas oportunidades
de otimização computacional para obtenção de um melhor
desempenho. O desempenho requer uma atenção especial
porque a estabilidade da simulação e a qualidade dos resultados
obtidos exigem a utilização de incrementos de tempo bastante
pequenos. Dessa maneira, o problema se presta à utilização de
técnicas de processamento paralelo.
Propomos construir um simulador de propagação de ondas
sísmicas através do método de elementos espectrais, com

utilização de malhas não estruturadas e otimizações específicas
para processamento paralelo. A implementação será construída
sobre o software escript [2][3][4][5], que é uma extensão à
linguagem de programação Python voltada à solução numérica
de EDPs. No que tange ao processamento paralelo, propomos
otimizar o simulador tanto para múltiplas CPUs quanto para
GPUs. Pretendemos com isso executar o software numa ampla variedade de cenários, partindo desde configurações mais
modestas, tais como computadores com uma ou poucas CPUs,
até estruturas de computação de alto desempenho com centenas
ou milhares de CPUs. As tecnologias utilizadas para este fim
serão OpenMP [6] e MPI [7], e, no caso das GPUs, CUDA
[8] ou OpenCL [9].
Num primeiro momento o objetivo é construir um simulador correto e estável utilizando um único processador. Este
estágio demanda realizar medições de desempenho e investigar
oportunidades de otimização, visando identificar as principais
áreas da simulação que podem se beneficiar do processamento
paralelo. A etapa seguinte consiste em paralelizar o simulador,
integrando o suporte a múltiplas CPUs e também GPUs. Esta
fase exige a realização de novas medições de desempenho,
de forma a quantificar o speedup e a eficiência alcançadas
através da paralelização. Finalmente, propomos demonstrar a
aplicação do simulador a determinados cenários, fazendo para
cada cenário uma análise de desempenho individualizada. Possíveis demonstrações são a propagação de ondas em camadas
de subsuperfície de geometria complexa, longos períodos de
tempo e grandes extensões espaciais.
Este artigo está organizado conforme segue. Na Seção II,
descrevemos o problema da simulação da propagação da onda
elástica e técnicas para resolvê-lo. Na Seção III, apresentamos
a ferramenta escript e como estendê-la para os objetivos
propostos. Na Seção IV, descrevemos duas simulações de
propagação de onda realizadas através da ferramenta em sua
forma atual. Finalmente, na Seção V, derivamos conclusões.
II.

F UNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Nesta seção, descrevemos a equação da onda elástica,
como resolvê-la através do MEF ou MEE, e por que utilizar
condições de contorno absorventes ao simular a propagação de
ondas. Citamos ainda diversos cenários em que o MEE já foi
utilizado para a equação da onda, e a possibilidade de acoplar
o MEE ao MEF.
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A. A equação da onda elástica; o MEF e o MEE; condições
de contorno absorventes
A propagação de uma onda no interior da terra pode ser
descrita pela equação da onda elástica [10]:
∂σij
∂ 2 ui
ρ 2 =
∂t
∂xj

(1)

onde ρ é a densidade do meio físico, u é o deslocamento de
um ponto, t é o tempo, σ é o tensor que descreve a tensão
mecânica atuando sobre o ponto, e xj é uma componente do
deslocamento num dos eixos do espaço 3D. O domínio da
equação é definido pelos limites do meio físico no qual a onda
se propaga. O tensor da tensão mecânica, por sua vez, é dado
por [10]:
σij = λuk,k δij + µ(ui,j + uj,i )

(2)

onde λ e µ são os parâmetros de Lamé, ui1,i2 é a derivada
parcial de uma componente da função u em relação a um
determinado eixo do espaço 3D, e δij é a função delta de
Kronecker.
A equação (1) é uma EDP que pode ser resolvida numericamente através de um MEF. Para isso, é necessário discretizar
o domínio do problema por meio de uma malha composta de
um número finito de elementos, onde a geometria de cada
elemento é definida por um conjunto de funções básicas que
mapeiam elementos de referência do domínio original aos
elementos da malha. Ao resolver o problema para os elementos
finitos do domínio discretizado, obtém-se uma solução aproximada para o problema original. A solução aproximada será tão
mais próxima daquela do problema original quanto mais fina
for a malha escolhida. Porém, quanto mais fina for a malha,
maiores serão o número de funções básicas e elementos finitos,
bem como o esforço necessário para o cálculo da solução.
Genericamente falando, a discretização do domínio permite
expressar uma EDP na forma do sistema de equações a seguir
[11]:
−Lu = M f

(3)

onde L é a matriz de rigidez, u é a derivada segunda de
uma função desconhecida (o termo à esquerda da igualdade na
EDP), M é a matriz de massa (ou ainda, “vetor de carga”), e
f é uma função dada (o termo à direita da igualdade na EDP).
As matrizes L e M provêm das funções básicas escolhidas
para discretizar o domínio, e suas dimensões são diretamente
proporcionais ao número de funções básicas. Em sua forma
mais simples, tais funções podem ser lineares. Os elementos
resultantes de funções lineares são polígonos cujos lados são
linhas retas, por exemplo triângulos ou quadrados no caso 2D.
O que diferencia o MEE do MEF é a escolha das funções
básicas, que no caso do MEE são polinômios de ordem mais
alta, resultando em elementos de geometria curvilinear. Por
um lado isso diminui a liberdade na construção da malha,
pois pode ser mais trabalhoso ajustar elementos curvilineares
ao domínio do que os elementos triangulares ou quadrados
derivados de funções básicas lineares. Por outro lado, o erro

computacional entre a solução aproximada e a solução exata
diminui exponencialmente conforme se aumenta a ordem dos
polinômios das funções básicas, permitindo obter uma convergência mais rápida com malhas menos finas do que no MEF.
Cada elemento da malha possui um determinado número
de pontos de quadratura, e cada ponto de quadratura contido
num elemento corresponde a uma incógnita no sistema de
equações (3) que expressa a EDP. A localização de cada ponto
de quadratura é determinada por um conjunto de polinômios,
com algumas formulações tais como as de Chebyshev-GaussLobatto (CGL) [12], Gauss-Lobatto-Legendre (GLL) [13] e
Gauss-Radau (GR) [14]. As formulações dos pontos de quadratura determinam o comportamento do MEF/MEE de várias
maneiras. Por exemplo, as quadraturas CGL e GR permitem
sistemas implícitos pelo fato de a matriz de massa resultante
não ser diagonal. Embora os métodos baseados na quadratura
GLL nunca produzam resultados exatos, a respectiva matriz
de massa é diagonal e isso permite melhorias significativas de
eficiência [15].
EDPs normalmente definem condições de contorno, que
são valores conhecidos para a função desconhecida u nas
fronteiras do domínio. Estes valores visam garantir que a
EDP vai se comportar como um problema bem-posto: deve
existir solução, ela deve ser única e seu comportamento deve
mudar em consonância com as condições iniciais do problema.
Embora isso seja útil para limitar a área dos cálculos, ao
se trabalhar com ondas os limites artificiais definidos pelas
condições de contorno podem gerar reflexões espúrias que
comprometem a qualidade dos resultados. Para minimizar a
amplitude destas reflexões, uma saída é utilizar condições de
contorno absorventes (CCAs) [16][17].
A construção de CCAs apropriadas exige cuidado, visto
que nem todas as condições de contorno absorvem as ondas
satisfatoriamente em meios anisotrópicos tais como o interior
da terra [17]. Além disso, se a exigência computacional para
o cálculo das CCAs for muito grande, o desempenho da
simulação pode ser prejudicado. Uma alternativa à utilização
de CCAs é aumentar o tamanho do domínio, de forma que
as reflexões espúrias fiquem confinadas a uma região que não
será considerada no resultado final. Porém, um domínio mais
extenso aumentará as exigências computacionais do problema.
Dessa maneira, para cada problema que se deseje resolver, é
necessário comparar o custo da utilização de CCAs àquele
do aumento do tamanho do domínio para decidir quanto à
estratégia mais adequada.
B. Utilização do MEE para a equação da onda
Apesar de o MEE ser menos flexível do que o MEF, é
um método adequado para resolver a equação da onda. A
literatura contém diversos exemplos de utilização, tais como
dinâmica dos fluidos [1], ondas acústicas [13], ondas elásticas
[18] e ondas em interfaces entre fluidos e sólidos [19]. No caso
específico da simulação de ondas sísmicas, podemos citar a
anisotropia de cristais pequenos de zinco e apatita [15], ondas
P [20] e até simulações cobrindo o planeta inteiro [18]. Com
respeito à condição de Courant-Friedrichs-Lewy (CFL) [21],
necessária para assegurar a estabilidade e a convergência da
solução numérica, o número de Courant e a condição CFL
propriamente dita já foram analisadas ao utilizar o MEE [22].
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É possível acoplar o MEE ao MEF para atingir determinados objetivos. A estratégia de acoplamento mais simples é a
interpolação do valor de cada um pontos de quadratura no MEF
a partir dos valores nos pontos de quadratura do MEE. Um
exemplo de uma abordagem mais complexa seria envolver um
elemento espectral muito grande com diversos triângulos não
uniformes no MEF [23]. Como o MEE tem um desempenho
melhor do que o MEF, o acoplamento pode ser empregado
para reduzir o custo computacional de modelos em que o MEF
ainda seja necessário para resolver algum aspecto do problema.
III.

M ELHORIAS NO SISTEMA

O simulador será construído sobre o software escript, uma
ferramenta de código aberto voltada à solução numérica de
EDPs. O escript é uma extensão à linguagem Python, e
pode portanto ser utilizado tanto através de scripts quanto
interativamente. Num cenário típico como o ilustrado na Figura
1, um script para resolver uma EDP conteria os itens a seguir:
1)
2)
3)

A definição do domínio ao qual a EDP se aplica,
juntamente à respectiva estratégia de discretização;
A definição da EDP propriamente dita, com suas
condições iniciais e de contorno;
Iterações ao longo de uma ou mais variáveis de
interesse (p.ex. tempo) para as quais a EDP deve ser
resolvida, e, opcionalmente, processamento adicional
sobre os dados derivados a partir das soluções computadas.

O escript oferece recursos específicos para cada um destes
itens. Para a definição e discretização do domínio, há facilidades para a construção de malhas com elementos finitos
em diferentes formatos e disposições. Quanto à definição da
EDP, há opções tais como EDPs lineares e casos particulares
delas, p.ex. a equação de Poisson ou a de Helmholtz. Na
seção de iterações, cada solução intermediária calculada pelo
escript para a EDP pode ser armazenada para visualização
ou processamento posterior, seja em memória ou arquivos em
disco. Se as soluções intermediárias não forem relevantes para
o problema em questão, pode-se considerar apenas a última
solução computada. Além dos recursos citados, o escript provê
facilidades para ler e gravar dados em formatos padronizados.
Isso pode ser útil, por exemplo, para obter o domínio das EDPs
a partir de uma fonte externa ou armazenar o resultado do
processamento em arquivos de imagem.
A linguagem Python é interpretada, não compilada, o que é
um fator limitante para seu desempenho. Por outro lado, a solução de EDPs costuma ser computacionalmente exigente. Para
conciliar esses aspectos conflitantes, os módulos do escript
são escritos em linguagem C++ e compilados nativamente,
mas contendo instrumentação específica para que possam ser
utilizados em scripts Python. Isso poupa o usuário do esforço
de construir seus programas de processamento de EDPs sob
a complexidade da linguagem C++, ao mesmo tempo em
que lhe permite aproveitar a simplicidade e expressividade da
linguagem Python sem abrir mão do desempenho.
A escolha da utilização do MEF ou MEE no escript se
dá através da definição e discretização do domínio. O escript
oferece quatro módulos para esse fim: finley, dudley, ripley e
speckley. Os três primeiros módulos são baseados no MEF,
enquanto o último é baseado no MEE. No momento da

Início

Definir domínio
da EDP

Obter domínio
via fonte externa

Definir EDP
Iterar variáveis
de interesse
resolvendo EDP

Armazenar
soluções
intermediárias

Processar solução final

Armazenar
solução final

Fim

Figura 1: Estrutura de um script típico do escript. Os blocos
ligados unicamente a setas tracejadas são opcionais.

elaboração deste trabalho, o módulo speckley oferece suporte
apenas a malhas estruturadas e não contempla CCAs.
Propomos expandir o módulo speckley para que passe a
permitir a utilização de malhas não estruturadas e ofereça
facilidades específicas para CCAs. Além disso, estes recuros
devem ser otimizados para processamento paralelo. Como resultado, será possível simular a propagação de ondas sísmicas
através do MEE de maneira mais eficiente utilizando o escript.
A. Considerações sobre a simulação
Tanto no MEE quanto no MEF, há diversos fatores que
influenciam fortemente a simulação da propagação de ondas
quanto a sua estabilidade, qualidade e desempenho. Dentre
eles, discutiremos o tamanho do domínio e da malha; o formato
e a disposição dos elementos finitos; o método de integração
temporal e o tamanho dos incrementos de tempo.
O tamanho do domínio e o da malha devem ser apropriados. Um domínio excessivamente grande ou uma malha
excessivamente fina demandarão maior capacidade de processamento, espaço de memória e tempo de computação.
Conforme discutido anteriormente, pode-se amenizar possíveis
reflexões espúrias nas fronteiras do domínio expandindo o
domínio ou utilizando CCAs. Ambas as técnicas tem suas
vantagens e desvantagens, e cada problema de interesse exigirá
sua própria análise.
O formato de cada elemento finito deve se ajustar apropriadamente ao domínio. No caso 2D, regiões de geometria mais
complexa podem se beneficiar de elementos triangulares em
oposição a elementos quadrados, por exemplo. Analogamente,
no caso 3D, pode-se optar pela utilização de tetraedros ou
hexaedros. O formato escolhido está diretamente relacionado
à disposição dos elementos na malha, que pode ser estruturada,
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O método de integração temporal e o tamanho dos incrementos de tempo estão diretamente relacionados. Entre as
alternativas para a integração estão o método de Euler, que é de
primeira ordem, e os métodos de mais alta ordem de Newmarkbeta e Runge-Kutta. Em muitos métodos de integração, a escolha de um incremento de tempo excessivamente alto em relação
ao tamanho do elemento finito pode causar instabilidade caso
não seja satisfeita a condição de Courant–Friedrichs–Lewy
(CFL), conforme comentado anteriormente na seção II-B.

Linhas de
execução

Tempo de
execução (s)

Speedup
paralelo

Eficiência
paralela

1
2
3
4
5
6
7
8

40,987
24,307
19,692
19,213
21,000
19,271
18,480
18,315

1,68
2,08
2,13
1,95
2,12
2,21
2,23

84,3%
69,4%
53,3%
39,0%
35,4%
31,7%
28,0%

40

20

0

1

2

3

No primeiro experimento, uma onda sísmica foi propagada de uma fonte pontual e impulsiva na fronteira de um
domínio de 1000 unidades de largura por 1000 unidades de
profundidade. O domínio foi discretizado em cada uma das
direções em 500 pontos equidistantes, utilizando elementos
finitos de tamanhos idênticos em forma de quadrados. A
propagação da onda foi simulada ao longo de 100 intervalos
de tempo, com 0,0005s por intervalo. O script de exemplo
original do escript foi modificado de forma a utilizar menos
intervalos de tempo (inicialmente, 1000) e não gravar arquivos
intermediários. As métricas de desempenho da simulação para
diversas quantidades de linhas de execução simultâneas estão
listadas na Tabela I e nas Figuras 2, 3 e 4. A progressão da
simulação está ilustrada na Figura 5.
O tempo de execução e o speedup obtidos com 3 linhas de
execução já se encontram bem próximos do melhor resultado,
que é alcançado com 8 linhas de execução. A eficiência
paralela, por sua vez, decresce conforme aumenta o número
de linhas de execução. Estes fatos sugerem que, no âmbito do
hardware e do script de simulação utilizados neste primeiro

5

6

7

8

Figura 2: Tempos de execução da primeira simulação.
3

Speedup

Para ilustrar o funcionamento do escript e seus recursos de
processamento paralelo, foram executados dois experimentos
de simulação de propagação de ondas sísmicas baseados em
scripts de exemplo incluídos na ferramenta. Em ambos os
casos, a discretização do domínio foi realizada através do
MEF utilizando o módulo finley. O domínio do primeiro
experimento compõe-se unicamente de um material uniforme.
Já o domínio do segundo experimento contém duas camadas
superpostas de materiais de propriedades diferentes, com uma
interface curvada entre eles. As simulações foram realizadas
num sistema GNU/Linux executando o Linux Mint versão
18.1 64-bits, equipado com uma CPU Intel Core i7-3632QM
contendo quatro núcleos físicos e duas linhas de execução de
software por núcleo.

4

Linhas de execução
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Figura 3: Speedup paralelo da primeira simulação.
100
Eficiência [%]

IV.

Tabela I: Tempos de execução, speedup paralelo e eficiência
paralela da primeira simulação.

Tempo [s]

com elementos de tamanhos iguais e igualmente espaçados, ou
não estruturada, caso haja variações no tamanho dos elementos
ou no espaçamento entre eles. Malhas estruturadas têm uma
representação de dados mais simples e ocupam menos espaço
de memória do que malhas não estruturadas. Além disso, no
que diz respeito ao processamento paralelo, são mais fáceis
de subdividir em grupos de elementos para processamento
concorrente em múltiplas CPUs ou nós de computação. Essa
subdivisão se reflete ainda nos dados que deverão ser continuamente comunicados entre as várias CPUs/nós por questões
de sincronização. Dito isso, malhas não estruturadas podem
refletir mais fielmente o domínio e gerar resultados mais
precisos, mostrando-se uma opção atraente a despeito das
dificuldades envolvidas em sua utilização.
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Figura 4: Eficiência paralela da primeira simulação.
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(a) Tempo = 0,025s

de quadrados. Para mitigar reflexões espúrias, foram utilizadas
CCAs segundo o modelo proposto por Cerjan et al [24], que
consiste em multiplicar cada solução intermediária da EDP e o
tensor de tensão mecânica por uma função de amortecimento
definida sobre uma determinada quantidade de nós adjacentes
à fronteira do domínio. A propagação da onda foi simulada ao
longo de 100 intervalos de tempo, com 0,0001s por intervalo.
O script de exemplo original do escript foi modificado de
forma a utilizar menos intervalos de tempo (inicialmente,
5000) e não gravar arquivos intermediários. Foram subtraídos
11,99 segundos de cada tempo de execução, correspondentes
a uma rotina inicial de preparação executada sempre sobre um
único processador. As métricas de desempenho da simulação
para diversas quantidades de linhas de execução simultâneas
estão listadas na Tabela II e nas Figuras 6, 7 e 8. O domínio
da simulação e um momento de sua execução estão ilustrados
na Figura 9.
Tabela II: Tempos de execução, speedup paralelo e eficiência
paralela da segunda simulação.
Linhas de
execução

Tempo de
execução (s)

Speedup
paralelo

Eficiência
paralela

1
2
3
4
5
6
7
8

75,863
49,353
42,926
38,933
42,099
38,443
38,208
39,528

1,53
1,76
1,94
1,80
1,97
1,98
1,91

76,9%
58,9%
48,7%
36,0%
32,9%
28,4%
24,0%

(b) Tempo = 0,175s

Tempo [s]
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(c) Tempo = 0,325s

Figura 5: Simulação de uma onda sísmica num material
uniforme através do MEF em vários momentos do tempo.
Fonte: The esys-escript cookbook, Release 5.0(r-2).

experimento, a escalabilidade do módulo finley tem espaço
para melhorias.
No segundo experimento, uma onda sísmica foi propagada
de uma fonte pontual e não impulsiva (contínua no tempo)
na fronteira de um domínio de 1000 unidades de largura por
1000 unidades de profundidade. O domínio foi discretizado
em cada uma das direções em 200 pontos equidistantes,
utilizando elementos finitos de tamanhos idênticos em forma

Figura 6: Tempos de execução da segunda simulação.
O tempo de execução e o speedup obtidos com 4 linhas de
execução já se encontram bem próximos do melhor resultado,
que é alcançado com 7 linhas de execução. A eficiência
paralela, por sua vez, decresce conforme aumenta o número
de linhas de execução. Estes fatos sugerem que, no âmbito do
hardware e do script de simulação utilizados neste segundo
experimento, a escalabilidade do módulo finley também tem
espaço para melhorias, a exemplo do observado no primeiro
experimento.
Tomando os resultados obtidos nestes experimentos como
referência, planejamos estender o módulo speckley de modo
que as simulações de propagação aqui descritas possam ser
executadas através do MEE utilizando malhas não estruturadas
e CCAs com melhorias no desempenho, e, possivelmente, na
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Figura 7: Speedup paralelo da segunda simulação.

(a) Domínio de geometria mais
complexa.
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(b) Tempo = 0,2601s

Figura 8: Eficiência paralela da segunda simulação.

precisão. Estas melhorias devem se traduzir num desempenho computacional aprimorado, seja numa precisão numérica
equivalente com uma malha menos fina, ou numa precisão
aumentada com uma malha equivalentemente fina. Uma abordagem computacional de grande potencial para estes fins é
a utilização de GPUs, que já gerou bons resultados quando
aplicada ao MEF [25].
V.

C ONCLUSÃO

Neste trabalho, apresentamos uma proposta para paralelizar
a simulação de propagação de ondas sísmicas através do MEE.
Descrevemos como o software escript pode ser estendido para
este fim, e diversos fatores que devem ser considerados ao
implementar a simulação. Finalmente, realizamos dois experimentos de simulação com a ferramenta em sua forma atual e
os analisamos sob o ponto de vista do processamento paralelo.
Vimos que é possível expandir o escript para simular
ondas sísmicas eficientemente e de forma paralela utilizando
o MEE, tanto com CPUs quanto com GPUs. Vislumbramos
que, de maneira específica, a ferramenta resultante será útil
para pesquisas relacionadas a ondas sísmicas, e, num panorama
mais amplo, para trabalhos que requeiram a solução de EDPs
com desempenho e precisão.
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Resumo—Poços de exploração de petróleo chamados de “multizonas” possuem a vantagem de permitir a exploração em diferentes zonas a partir de um único ponto de injeção. Atualmente,
os métodos disponíveis para monitoramento de vazões em poços
multizonas são ineficientes pois exigem a parada da produção e
envolvem altos custos. Nos últimos anos, estudiosos desenvolveram
ferramentas matemáticas para análise da distribuição de vazões
a partir de perfis de temperatura. Este trabalho apresenta
uma visão geral do projeto de construção de um laboratório
para validação e análise da aplicação prática desses métodos de
medição. Pretende-se realizar a medição da vazão em cada zona
de injeção a partir dos perfis de temperatura em uma estrutura
onde seja possível simular as condições encontradas em poços
reais. Os resultados iniciais mostram que é possível a realização
desse experimento, mas alguns problemas precisam ser resolvidos
com o objetivo de reduzir os erros encontrados nas primeiras
experiências, e assim, melhorar o método.
Palavras-chave: Poços multizonas, medição de vazão, temperatura.

I.

I NTRODUÇÃO

Em poços de produção de petróleo, quando se esgota a
capacidade de “auto produção” de uma jazida, técnicas de
exploração secundárias são utilizadas para que se mantenha
a capacidade de produção dos mesmos dentro de níveis aceitáveis. Dentre os métodos de recuperação mais utilizados, está
o de injeção de água [1]. Na técnica de injeção de água, o
fluido é injetado através de um poço, chamado “poço injetor”,
e penetra o meio poroso, deslocando o óleo de baixo para
cima, em direção aos poços produtores. É muito comum neste
método de recuperação que um único poço injetor seja responsável pela produção em várias regiões de um reservatório, se
tornando um método de recuperação em multizonas. Um fator
importante para o desempenho desta técnica é o conhecimento
da distribuição da vazão injetada no poço entre as zonas de
produção, ou seja, a participação da vazão de cada zona na
quantidade total de água transferida para o poço injetor em
determinado tempo. A informação da vazão injetada e sua
exatidão são dois pontos crucias para o bom desempenho de
qualquer método de recuperação, principalmente quando da
adoção de múltiplas zonas de injeção, na qual ocorre a injeção
simultânea de fluido em vários trechos ao longo do poço injetor
[1]. Sem a segurança sobre a informação, a efetividade da
lógica desenvolvida pela equipe de reservatórios para melhoria
da produção do campo torna-se incerta.
Os métodos tradicionais de medição da vazão nos poços
injetores são baseados em flowmeters ou traçadores radiativos,
que apresentam alto custo e/ou pouca precisão. Nestes métodos, periodicamente o sensor de vazão é inserido na coluna

de injeção para medir as vazões em cada zona. Em seguida,
os dados coletados são disponibilizados para análise. Este
processo apresenta um alto custo e não oferece informações
em frequência suficiente para um monitoramento adequado do
reservatório. Trabalhos como o de Nowak [2], Ramey [3] e
Alves [4], buscaram estudar metodologias, conceitos e técnicas
de medição de vazões em poços injetores multizonas a partir
de perfis de temperatura traçados ao longo dos poços. Técnicas
atuais permitem a aquisição de perfis de temperatura em poços
de petróleo de diferentes formas. Sensores de Temperatura
Distribuídos (DTS) utilizam a fibra ótica para o levantamento
de perfis de temperatura em poços [5][6]. Nesta técnica, uma
fibra enriquecida em pontos pré-determinados, fornece, em
tempo real, por meio da intensidade da onda refletida, a
temperatura ao longo da coluna de produção.
A partir desses estudos, este trabalho visa desenvolver um
protótipo instrumentado, em escala reduzida, para a validação
dos cálculos de vazão estimados a partir do perfil térmico
versus profundidade nos poços injetores de água em campos de
produção de petróleo. O protótipo busca simular um poço de
injeção com duas zonas de produção. Sensores de temperatura
são utilizados para a coleta da variação de temperatura que
ocorre no fluido devido a troca de calor com a coluna de
injeção. Além disso, são utilizados sensores de vazão para
medição em tempo real das vazões nas zonas estudadas. De
posse dos dados dos instrumentos, os modelos matemáticos
serão aplicados aos perfis de temperatura obtidos, a fim de
confrontar os valores de vazões fornecidos pela abordagem
teórica com os fornecidos pelos sensores do laboratório, e
assim, validar o método de medição de vazão através de
sensores de temperatura.
II.

O MÉTODO

A Figura 1, que pode ser encontrada em Reges [7], ilustra
a operação de um poço perfurado para produção de petróleo
utilizando o método de injeção de água em multizonas. A
vazão mássica de água injetada é conhecida e dada por M ,
as vazões nas zonas de transporte (regiões entre as zonas de
injeção) são dadas por M1 , M2 , · · · , Mn , onde n = é o número
de zonas. E as vazões nas zonas de injeção são dadas por
M10 , M20 , · · · , Mn0 . No processo real, a água é injetada a uma
temperatura menor que a geotérmica. A partir da Figura 1, é
possível concluir que a relação entre as vazões nas zonas de
transporte e nas zonas de injeção é dada por:
0
Mn−1
= Mn−1 − Mn
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Figura 1.

Ilustração - Poço Para Prudução em Multizonas

A Figura 2 apresenta um gráfico com a temperatura da
formação geológica (curva vermelha) e a variação da temperatura do fluido (curva azul), resultante da troca de calor
com o reservatório, em função da profundidade. Nowak [2],
observou que era possível, a partir dessas curvas, determinar
a localização dos intervalos de injeção e o valor de vazão
injetado em cada zona, a partir de características do perfil de
temperatura do fluido ao ser injetado no poço.
Uma análise mais apurada da transmissão de calor em
poços foi realizada por Ramey [3], que desenvolveu o primeiro
modelo matemático propriamente dito, para líquido incompressível, a partir de uma análise do balanço de energia em um
volume de controle de fluido injetado em um poço. De acordo
com Ramey [3], a distribuição de temperatura ao longo do poço
injetor devido à injeção de um fluido incompressível, em fase
líquida e com efeitos viscosos desprezíveis, está relacionada
à temperatura geotérmica, que corresponde à temperatura em
estado permanente e natural do reservatório, conforme equação:
dTf (z, ṁ, t) Tf (z, ṁ, t) − Tg (z)
+
=0
dz
A(z, ṁ, t)

(2)

Em que A é o coeficiente de relaxação, obtido a partir da
taxa de transferencia de calor do fluido com o reservatório e
está relacionado com a vazão pela seguinte relação:
ṁcp [kf + U (z, ṁ)rf (t)]
A=
2πrkf U (z, ṁ)

Figura 2. Perfil de Temperatura em um Poço para Injeção de água em
Multizonas

a temperatura geotérmica no ponto z. Na equação (3), ṁ
representa a vazão mássica de injeção, cp a capacidade calorífica específica à pressão constante do fluido de injeção, kf
a condutividade térmica da formação e r ao raio interno da
tubulação. Os componentes U (z, ṁ) e f (t), correspondem ao
Coeficiente Global e à Função de Transiente de Transferência
de Calor, respectivamente. A solução da Equação (2) para um
perfil geotérmico linear como o da figura 2 é dada por:
Z

T (Z) = aZ + b − aA + [T0 + aA − b]e− A

onde a é o gradiente geotérmico; b é a temperatura geotérmica
inicial; A é o coeficiente de relaxação, e T0 é a temperatura
inicial do fluido. Já para um perfil geotérmico constante, que
é o caso do protótipo de temperatura, tem-se:
Z

Tf (Z) = Tg (0) + [Tf − Tg (0)]e− A

(5)

Portanto, a partir da equação (3), para um perfil térmico
constante, a vazão mássica é dada por:
A=

Tg (z) − Tf (z, ṁ, t)

(3)

Na equação diferencial (2), t corresponde ao tempo, z
é profundidade do poço, Tf (z, ṁ, t) é a temperatura média
do fluido de injeção na profundidade z, e Tg (z) representa

(4)

(6)

dTf (z,ṁ,t)
dz

Logo, a partir da relação entre o perfil térmico e o coeficiente de relaxação é possível estabelecer o valor da vazão
em cada zona de transporte de um reservatório [8][9]. Sendo
assim, neste trabalho, o coeficiente de relaxação representará,
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assim como a vazão, um quantizador do perfil térmico estabelecido pelo fluido, dado que os demais fatores serão mantidos
controlados.
III.

PROTÓTIPO

Com o objetivo de simular a operação de um poço injetor, o
protótipo de medição de vazão a partir de temperatura está em
fase de construção nas instalações no Laboratório de Avaliação
e Medição em Petróleo (LAMP) na Universidade Federal
do Rio Grande do Norte. Pretende-se validar as formulações
matemáticas acerca da medição de vazão a partir dos perfis
de temperatura obtidos ao longo de uma coluna de injeção
de água. Para isso, é necessário um sistema que consiga
reproduzir as condições de poços injetores e das zonas de
injeção. Além disso, devem ser instalados equipamentos que
auxiliem na reprodução do processo, como: bombas, válvulas,
tanques de armazenamento, sensores etc.
Foi idealizado um sistema como o ilustrado na Figura
3. Para facilitar o acesso aos componentes do laboratório, o
protótipo foi pensado para ser construído na horizontal. Os
cilindros de cor laranja na Figura 3 representam a formação
geotérmica em torno da coluna de injeção. O cilindro superior
trata-se da primeira zona de transporte, que é localizada
antes da primeira zona de injeção. Denominada de “zona de
injeção 1”, o primeiro ponto de medição de vazão ficará em
contato direto com o ar, forçando uma região de “estabilização
térmica”, exatamente como ocorre nos poços reais. O cilindro
mais abaixo representa a segunda zona de transporte, que é a
região abaixo da primeira zona de injeção. Ao longo desses
cilindros devem ser realizadas medições de temperatura com o
objetivo de traçar o perfil da variação da temperatura do liquido
injetado na coluna. Para a realização dos testes, a água utilizada
será previamente aquecida, e irá perder calor a medida que for
percorrendo o sistema. Essa situação inverte a lógica real dos
poços e foi adotada com o objetivo de simplificar a construção
do protótipo e reduzir os custos dos testes, pois aquecer o
liquido injetado é mais simples e demanda menos energia
do que aquecer a estrutura de concreto e areia que envolve
a tubulação. Essa mudança na característica do processo não
traz prejuízos para a realização das experiências pois o modelo
matemático se utiliza da transferência de calor entre a estrutura
do poço e o líquido para obtenção da vazão a partir de medidas
de temperatura.
Para permitir a operação do sistema no laboratório real,
componentes adicionais precisaram ser adicionados, formando
o esquema apresentado na Figura 4. O simulador de poços
injetores é indicado na figura como “protótipo de temperatura”. A Figura 4 serve como ilustração simplificada da
planta, de modo que apenas os componentes essenciais para
o entendimento geral da operação foram representados, com
o objetivo de auxiliar na compreensão da função individual
de cada componente do laboratório para a realização das
experiências de medição. O sistema total é composto por: um
aquecedor, dois tanques de armazenamento, três bombas de
deslocamento positivo, 7 válvulas globo manuais, 19 sensores
de temperatura, 2 sensores de nível e 2 sensores de vazão. A
aquisição dos dados será realizada através de um Controlador
Lógico-Programável conectado a uma estação de trabalho.
O “circuito 1” representado na figura 4, aquece a água que
será utilizada nos testes através de um cilindro com resistores

Figura 3.

Idealização do Protótipo

Figura 4.

Representação do Laboratório Real

de imersão. Já o “circuito 2”, simula a injeção do fluido
na “cabeça” do poço e realiza as medições de temperatura
necessárias para validação do modelo matemático de Ramey
[3]. A primeira condição para o início da experiência é que
toda água a ser utilizada deve estar contida no sistema: as
tubulações devem estar afogadas e deve haver água no tanques
(quantidade a ser definida).
A. operação do circuito 1
Iniciada a operação, a válvula pneumática de saída do
tanque misturador deve ser aberta, a bomba 1 faz a água
circular através do aquecedor e então, retornar ao tanque
misturador a uma temperatura mais elevada, estabelecendo
o ciclo fechado de trabalho do circuito 1. Um controlador
dedicado é o responsável por, a partir da informação enviada
pelo sensor de temperatura conectado ao tanque misturador,
controlar o acionamento do aquecedor, ou seja, ligar ou
desligar o equipamento de acordo com o valor corrente da
temperatura.
B. operação do circuito 2
Estabelecido o valor de temperatura adequado, a bomba
2 é acionada e a água aquecida é enviada ao outro ramo de
operação do sistema. No circuito 2 é onde ocorre o experimento de medição de vazão propriamente dito. Aferições de
temperatura e vazão podem ser realizadas imediatamente antes
da entrada do poço. A tubulação que simula o poço encontrase enterrada dentro de dois caixotes de areia. Ao longo dessa
tubulação foram distribuídos 16 sensores de temperatura, com
o objetivo de identificar a variação térmica ao longo da coluna
de injeção, provocada pela troca de calor entre o fluido injetado
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e o solo. Na figura 4, o local de análise de vazão é indicado
como “ponto de medição”. Na planta real, esse ponto consiste
em uma derivação de tubo de 1” realizada através de uma
conexão em “T” na tubulação de 2” do poço, localizada
na saída do primeiro trecho dos caixotes. Será realizado o
controle de vazão neste trecho pois, variando-se a vazão na
derivação de 1”, a tendência é que seja obtido um novo perfil
de temperaturas antes e depois do ponto de medição de vazão,
de acordo com a modelagem matemática do sistema. Logo,
a variação forçada da vazão possibilitará a comprovação e a
análise do desenvolvimento teórico do projeto, pois permitirá
a coleta de perfis de temperaturas para diversas condições
de trabalho. Esse controle de vazão será dado pelo ajuste
de abertura de válvulas conectadas nas saídas dos caixotes.
Será uma válvula no trecho de 1” e outra válvula no trecho
de 2”, e além disso, a rotação das bombas de deslocamento
positivo poderá ser alterada através de instrumentos inversores
de frequência. Ao passar pelo caixote, o fluido do sistema
é transferido para o tanque auditor, onde é temporariamente
armazenado. Um nível mínimo de fluido será configurado para
o tanque misturador e quando o mesmo for atingido, a bomba
3 será acionada para devolver o fluido do tanque auditor para
o tanque misturador, completando assim o ciclo do circuito 2.
IV.

REPRESENTATIVIDADE DO MODELO

É crucial que o modelo proposto para o protótipo seja
representativo para a situação encontrada nos poços injetores.
Em uma situação real, um poço é composto de várias camadas
verticais [10]. Cada camada apresenta uma condutividade
térmica ki [11]. Ramey[3] considerou em seus trabalhos que
no caso estacionário, onde todas as temperaturas e todos os
fluxos de calor já se estabeleceram, o fluxo de calor tende
a ser predominantemente radial e seu valor independe do
raio “r” da formação em volta do poço [12]. Assim como é
possível definir uma “condutividade térmica” equivalente, que
inclua o valor correspondente a cada camada, como pode ser
visualizado na Figura 5. Desta forma, mesmo sem conter as
camadas presentes em poços reais, o protótipo de temperatura
conseguirá reproduzir os fenômenos térmicos necessários para
a obtenção de valores de vazão a partir de medições de
temperatura.
V.

Figura 5.

Representatividade do Modelo

Figura 6.

Resultados de Simulação

RESULTADOS

Com o objetivo de projetar os instrumentos a serem
utilizados no laboratório, simulações computacionais foram
realizadas utilizando o software Comsol Multiphysics R . Os
resultados obtidos a partir das simulações (Figura 6) foram
importantes pois permitiram definir a região inicial de operação do laboratório. Os intrumentos de vazão e temperatura
puderam ser adquiridos a partir de então, bem como mudanças
estruturais no laboratório precisaram ser realizadas. O gráfico
mostra perfis de temperatura para três valores diferentes de vazão de entrada. Através desses resultados também foi possível
reafirmar a representatividade do modelo.
A Figura 7 mostra a edificação que simula as zonas de
transporte que está em processo de construção. Por questão
de simplicidade, os cilindros do modelo idealizado foram
substituídos por tanques de concreto, como pode ser visto
na imagem. Foram construídos dois tanques, cada um com 8
metros de comprimento, onde foi inserida uma tubulação de 2

polegadas de diâmetro que simula o poço injetor. As equações
4 e 5 mostram o perfil térmico como uma função exponencial
que depende da profundidade e do coeficiente de relaxação.
Foi possível estabelecer uma variável adimensional da solução
a partir da aplicação da função logaritimica a essas equações.
Para um perfil térmico linear, essa relação é dada por:


Tf (0) − Tg (0)
Z
ln
=
Tf (z) − Tg (0)
A

(7)

Em que é possível verificar que a variável admensional
é inversamente proporcional ao coeficiente de relaxação. Nos
primeiros testes práticos, ainda com o protópipo em processo
de construção, duas situações foram analisadas, na primeira
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Figura 9.

Figura 7.

Resultados - Experimento 2

Protótipo em Processo de Construção

todo o liquido injetado foi direcionado para zona de injeção 2,
ou seja, a vazão na primeira zona de transporte é igual a vazão
da segunda. A Figura 8 apresenta os valores de temperatura
coletados e, além disso, apresenta uma reta de aproximação
para o resultado. A vazão total injetada na cabeça do poço foi
de 18,2 litros/minuto. A vazão estimada na segunda zona de
transporte através da equação (7) foi de 17,2 litros/min. Ou
seja, apresentou um erro de 5,5%. No segundo caso (Figura
9), a vazão injetada na cabeça do poço foi 15,5 litros/minuto e
parte do fluido foi direcionado para a primeira zona de injeção,
ou seja, reduziu a vazão na segunda zona de transporte. A
vazão dada pelo medidor de vazão para a segunda zona foi de
5,6 litros/minuto. O valor estimado foi de aproximadamente
7,9 litros/minuto, ou seja, apresentou um erro de 41,1%.
Os gráficos das Figuras 10 e 11 apresentam a evolução dos
coeficientes angulares das retas da temperatura adimensional
para a primeira e para a segunda zona de transporte, respec-

Figura 10.

Evolução do Coeficiente de Angular da Reta - Primeira Zona

Figura 11.

Evolução do Coeficiente de Angular da Reta - Segunda Zona

tivamente. Para a aproximação da reta foi adotado a técnica
dos mínimos quadrados, bem documentada na literatura sobre
álgebra linear.
Conforme observado, os coeficientes angulares foram sensíveis à mudança da vazão na referida zona de transporte,
ou seja, quanto menor a vazão, maior o coeficiente angular,
conforme previsto na teoria desenvolvida.
VI.

Figura 8.

Resultados - Experimento 1

CONCLUSÕES

Este trabalho apresentou uma visão geral sobre a construção de um laboratório para a avaliação de medições de vazão a
partir de perfis de temperatura em poços injetores de água para
a produção de petróleo. Os resultados inciais se mostraram
satisfatórios, apesar do erro significativo, visto que foi possível
observar uma tendência de conformidade com as equações de
Ramey. O erro pode ser atribuído à dificuldade de operar o
sistema em regime permanente, à distribuição não uniforme
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da capacidade térmica ao longo das zonas de transferência e à
influência da instalação dos poços dos sensores de temperatura;
As dimensões adotadas no projeto, bem como as especificações dos instrumentos utilizados se mostraram eficazes, pois
permitem a realização de testes com valores das variáveis do
sistema dentro da faixa de trabalho dos sensores. Assim, é
possível afirmar que o laboratório construído se mostra capaz
de realizar experiências de medição de vazão a partir de
perfis de temperatura. As próximas etapas compreendem uma
análise detalhada das alterações que devem ser feitas no sentido
de observar resultados ainda mais aproximados. Como todo
experimento, o protótipo inicial terá de passar por ajustes para
funcionar de maneira mais adequada, e com isso, novos testes
serão realizados.
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Resumo—A proposta deste trabalho é o modelo probabilístico
para predição de desempenho e evasão do aluno em uma dada
disciplina, a fim de antecipar ações para evitar o fracasso do
aluno no curso. Tal modelo será implementado a partir do
uso da Programação Probabilística através da biblioteca Figaro,
sendo as variáveis do modelo definidas a partir da mineração
de dados da base de alunos do IFRN, utilizando o algoritmo KNN e análises de correlação. Após seleção das variáveis, serão
utilizados os algoritmos de aprendizado bayesiano para definir
os parâmetros do modelo e validá-los a partir de dados reais de
outras disciplinas. O trabalho traz como inovação um framework
para criação de Modelos Probabilísticos para a área de Education
Data Mining, e o uso da Programação Probabilística para o
desenvolvimento do modelo.
Palavras-chave—Modelo Probabilístico, Programação Probabilística, Education Data Mining, Bayes, Figaro, Evasão.

I.

I NTRODUÇÃO

Os índices de evasão nos cursos superiores das Universidades Brasileiras trazem números preocupantes. Em 2010, 11,4%
dos alunos abandonaram o curso para o qual foram admitidos.
Já em 2014, esse número chegou a 49% [1], em um país que
apresenta o percentual de 75% de jovens de 20 a 24 anos
de idade que não estão estudando, sendo o maior índice no
mundo entre os países pesquisados pelo relatório Education at
a Glance [2].
Estudos já apontam que ao identificar alunos com potencial
de evasão através de modelos de predição de desempenho,
permite a Instituição de Ensino realizar ações para retê-los
de forma eficaz e eficiente [3]. Logo, desenvolver modelos de
predição de desempenho de alunos vem chamando a atenção da
comunidade acadêmica, principalmente aqueles que trabalham
na área de Education Data Mining [4]. Entretanto, poucos
desses estudos apresentaram uma elaborada junção de préprocessamento das variáveis independentes, com técnicas mais
sofisticadas de Mineração de Dados para criação do modelo,
como a Programação Probabilística. A Programação Probabilística tem como vantagem principal a elegância de generalizar
modelos baseados em grafos, permitindo uma representação
mais expressiva, como a recursão (funções chamando a si
mesmas) e instruções de fluxo de controle (por exemplo,
instruções ’se’ que resultam em múltiplos caminhos que um
programa pode seguir), que são difíceis ou impossíveis de
representar em um grafo finito, além do uso de algoritmos
otimizados para inferência [5]. Essas características permitem

criar modelos complexos e responder perguntas que levam
em consideração o fluxo causal do modelo e das variáveis
dependentes para independentes, gerando um sistema de apoio
à decisão bastante rico para a instituição de educação.
A proposta deste trabalho é desenvolver o Modelo Probabilístico de Predição de Desempenho e Evasão do aluno. Para
isso será realizada a mineração de dados na base acadêmica
do IFRN, a fim de encontrar perfis de alunos, professores e
disciplinas, logo após, serão identificadas as principais variáveis correlacionadas ao desempenho do aluno, para então
construir o modelo probabilístico utilizando a biblioteca Figaro
que implementa os atributos da Programação Probabilística
na linguagem de programação Scala. Depois de construído o
modelo, o mesmo será validado com dados reais e testado pela
equipe pedagógica do IFRN.
Na Seção Fundamentação Teórica são apresentadas as
principais teorias e áreas que fundamentam o trabalho. Na
seção Metodologia de Pesquisa é apresentado o framework
utilizado para alcançar o objetivo do trabalho. Em Resultados
não pode ser feito, pois os experimentos ainda não foram
realizados. Na Conclusão é descrito o que se espera encontrar
como resultados.
II.

F UNDAMENTAÇÃO T EÓRICA

A. Programação Probabilística
Programas baseados em Programação Probabilística podem
utilizar os paradigmas de programação funcional, imperativo,
lógico com duas principais características adicionais: a capacidade de computar valores das variáveis aleatórias a partir
de distribuições, e a capacidade de computar probabilidades
condicionais a partir das observações. Esses modelos podem
ser utilizados em diversas áreas, tais como visão computacional, teoria de codificação, protocolos criptográficos, biologia,
análise de confiabilidade e educação. É interessante notar que
o objetivo da Programação Probabilística é tornar a modelagem probabilística acessível ao programador que não tenha
o conhecimento profundo sobre a teoria de probabilidade ou
aprendizado de máquina, de tal forma que os detalhes de
inferência se tornam transparentes, e permite ao programador
expressar modelos de forma mais fácil e produtiva [6].
A Programação Probabilística está inserida na área Probabilistc Machine Learning, fundamentada principalmente na
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Teoria de Bayes, a qual define aprendizagem como transformação das distribuições de probabilidade a priori (definidas
antes da observação dos dados), em distribuições a posteriori
(após observação dos dados).
Segundo Ghahramani [5], há duas regras simples que
fundamentam a teoria da probabilidade. A primeira é a Regra
da Soma, representada pela Equação a seguir:
X
P (x) =
P (x, y)
(1)

P (Dtest |D, m) =

Z

Aqui x e y são valores observados ou incertos, com domínio
em conjuntos X e Y , respectivamente. Por exemplo, x e y
podem ser o clima em Natal e Caicó ambos com valores do
conjunto X = Y = {chuvoso, nublado, ensolarado}. P (x)
corresponde à probabilidade de x, que pode ser a freqüência
observada de um determinado valor, ou a quantificação de uma
crença de um especialista. P (x, y) é a probabilidade conjunta
de x e y, e P (y|x) é a probabilidade de y condicionada à
observação do valor de x. A Regra da Soma estabelece que
a probabilidade marginal de x é obtida somando (ou, para
variáveis contínuas, integrando) a distribuição conjunta em
relação a y. A Regra do Produto afirma que a probabilidadde
conjunta é igual ao produto da probabilidade marginal e da
condicional. A Regra de Bayes expressa na Equação 3 é um
corolário destas duas regras.
P (y|x) =

P (x|y)P (y)
P (x|y)P (y)
=P
P (x)
y∈Y P (x, y)

(3)

Podemos aplicar a teoria de probabilidade à aprendizagem
da máquina substituindo os símbolos acima: x por D para os
dados observados, y por θ para os parâmetros desconhecidos
de um modelo, e m para representar a classe de Modelos
probabilísticos. Logo, podemos definir a regra de aprendizado
como:

(5)

Finalmente, diferentes modelos podem ser comparados
aplicando a regra de Bayes a m:
P (m|D) =

y∈Y

E a segunda é a Regra do Produto, representada pela Equação
abaixo:
P (x, y) = P (x)P (y|x)
(2)

P (Dtest |θ, D, m)P (θ|D, m)dθ

P (D|m) =

Z

P (D|m)P (m)
P (D)

P (D|θ, m)P (θ|m)dθ

(6)
(7)

É importante destacar que a modelagem probabilística
fornece um framework para a compreensão do que é a aprendizagem e, portanto, é utilizada como uma das principais
abordagens teóricas e práticas para o aprendizado de máquina
a partir de dados adquiridos através da experiência. Uma vez
que sua estrutura probabilística descreve como representar e
manipular a incerteza sobre modelos e predições, ela tem um
papel central na análise de dados científicos, aprendizagem de
máquinas, robótica, ciência cognitiva e inteligência artificial,
principalmente em problemas que tenham a incerteza como
algo indissociável. Diante disso, a Programação Probabilística
tem como vantagem principal a elegância de generalizar modelos baseados em grafos, permitindo uma representação mais
expressiva, como a recursão (funções chamando a si mesmas)
e instruções de fluxo de controle (por exemplo, instruções ’se’
que resultam em múltiplos caminhos que um programa pode
seguir), que são difíceis ou impossíveis de representar em um
grafo finito [5], além do uso de algoritmos otimizados para
inferência como os listados a seguir [7]:
1)

2)

O variable elimination (VE) é um algoritmo exato,
o que significa que ele calcula a probabilidade exata
da query. Por ser exato, é o mais indicado, entretanto
pode ser lento;
O belief propagation (BP) é um algoritmo de aproximação, logo tem resultados mais rápidos com respostas próximas ao exato, mas nem sempre.

(4)

O trade-off entre precisão e velocidade é o que definirá
qual algoritmo é o mais adequado para cada tipo de problema.

P (D|θ, m) é a probabilidade dos dados observados condicionados aos parâmetros θ e o modelo m, P (θ|m) é a
probabilidade a priori de θ dado um modelo m e P (θ|D, m)
é a probabilidade a posteriori de θ condicionada aos dados
observados D. Por exemplo, os dados D podem ser uma série
temporal de observações do clima em Natal e Caicó, e o
modelo pode tentar capturar os padrões de clima conjunto em
ambos os locais ao longo de horas sucessivas, com parâmetros θ modelando correlações ao longo do tempo e espaço.
Aprendizagem é a transformação do conhecimento a priori ou
suposições sobre os parâmetros P (θ|m), através dos dados D,
em conhecimento posteriori sobre os parâmetros, P (θ|D, m).
Este probabilidade a posteriori é agora utilizada como a priori
para dados futuros. Um modelo treinado pode ser usado para
predição de novos dados não observados, Dtest , simplesmente
aplicando a regra da soma e produto para obter a predição,
como visto na Equação 5:

Atualmente há várias propostas de linguagens que implementam a Programação Probabilística (http://probabilisticprogramming.org), sendo suas diferenças geralmente definidas
a partir do paradigma (funcional, lógico, imperativo), poder
de expressão e os algoritmos utilizados para inferência.
As linguagens BLOG (http://bayesianlogic.github.io/),
Church
(http://projects.csail.mit.edu/church/wiki/Church),
Venture (http://probcomp.csail.mit.edu/venture/), e Figaro
(http://www.cra.com/figaro) são Turing-equivalentes em
seu poder expressivo. As outras linguagens assumem
um número finito e conhecido de variáveis aleatórias,
muitas vezes com uma estrutura de dependência fixa,
diminuindo seu poder de expressão. Os motores de inferência
padrão para BUGS (http://www.mrc-bsu.cam.ac.uk/bugs/),
JAGS (http://mcmc-jags.sourceforge.net/), BLOG, Figaro,
MLNs (http://ias.cs.tum.edu/people/jain/mlns) e FACTORIE
(http://factorie.cs.umass.edu/home) funcionam todos em
modo interpretado, isto é, executam código de inferência

P (θ|D, m) =

P (D|θ, m)P (θ|m)
P (D|m)
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genérico numa estrutura de dados que representa o programa
probabilístico. Isso gera uma sobrecarga muito significativa.
Church, Venture, Infer.NET (http://research.microsoft.com/enus/um/cambridge/projects/infernet/) e Stan (http://mcstan.org/) compilam o programa probabilístico no código de
inferência específico do programa, diminuindo o overhead
e melhorando a performance. Enquanto os três últimos
lidam com linguagens de entrada restritas e conseguem
uma eficiência razoável, os dois primeiros, que são Turingequivalentes, geram código que apresenta um maior potencial
de otimização [8].
Neste trabalho será utilizado o Figaro [7], biblioteca desenvolvida sobre a linguagem Scala bastante utilizada na área
de Mineração de Dados. A biblioteca Figaro fornece uma
série de algoritmos que podem ser aplicados automaticamente
a qualquer modelo construído, e permite a manipulação de
valores booleanos, inteiros, reais, arrays, árvores e grafos,
sendo as relações entre esses elementos definida por qualquer
função. Além disso, a biblioteca Figaro:
1)
2)
3)
4)

fornece uma estrutura rica para especificar evidências
usando suas condições e restrições;
apresenta uma boa variedade de algoritmos de inferência;
pode representar e raciocinar modelos dinâmicos de
situações que variam ao longo do tempo;
pode incluir decisões explícitas em seus modelos.

Tabela I.
Distância
Euclidiana

d(a, b) =

Manhattan

d(a, b) =

Pearson

ρX,Y =

O algoritmo K-NN é baseado no cálculo de distância entre
as instâncias, a fim de determinar qual membro do conjunto
de treinamento está mais próximo de uma instância de teste
desconhecida. Uma vez localizada a instância de treinamento
mais próxima, sua classe é prevista para a instância de teste
[9]. Logo, é fundamental a escolha de qual cálculo de distância
será utilizado de acordo com o problema apresentado, como
visto na Tabela I.
Predição do desempenho do aluno é uma das aplicações
mais antigas e mais populares de Data Mining na educação, e
diferentes técnicas e modelos foram aplicados (Redes neurais,
redes bayesianas, sistemas baseados em regras, regressão e
análise de correlação) [4]. O objetivo da predição de desempenho do aluno é estimar o valor desconhecido de uma variável

d
k=1

Pd

k=1

(ak − bk

)2

distância entre dois pontos,
que pode ser provada pela
aplicação repetida do teorema de Pitágoras
distância entre dois pontos é
a soma das diferenças absolutas de suas coordenadas
grau da correlação (e a direção dessa correlação - se
positiva ou negativa) entre
duas variáveis

ak − bk

cov(X,Y )
σX σY

Na Tabela II apresenta a comparação das técnicas utilizadas
em outros trabalhos semelhantes ao proposto, destacando o
objetivo do trabalho, as variáveis independentes utilizadas no
modelo, e os algoritmos utilizados para predição.
Tabela II.

Dentre essas subáreas, o trabalho proposto encontra características dos temas Predição do Desempenho do Aluno,
Modelagem do Aluno e Agrupamento de Alunos. Para os dois
primeiros serão utilizadas as técnicas já discutidas na Seção
II-A, e para o último será a pesquisa será desenvolvida a partir
do uso dos algoritmos K-NN.

Descrição

qP

que descreve o aluno. Na educação, as variáveis normalmente estudadas são desempenho, conhecimento, pontuação ou
marca. O valor das variáveis podem ser do tipo numérico ou
categórico. Para os valores numéricos são utilizadas técnicas
de Regressão analítica a qual encontra a relação entre uma
variável dependente e uma ou mais variáveis independentes.
Para valores categóricos é utilizada a Classificação, em que
itens individuais são colocados em grupos com base em
informações quantitativas sobre uma ou mais características
inerentes ao grupo e baseados em um conjunto de itens
rotulados anteriormente.

B. Education Data Mining (EDM)
EDM é uma área de pesquisa interdisciplinar e emergente
que trabalha com o uso de métodos de Data Mining para
explorar os dados que têm origem em contextos educacionais.
As principais subáreas são: Análise e Visualização de Dados,
Feedback para Instrutores, Recomendações para Estudantes,
Predição do Desempenho do Aluno, Modelagem do Aluno,
Detecção de Comportamentos de Estudantes, Agrupamento
de Alunos, Análise de Redes Sociais, Desenvolvimento de
Mapas Conceituais, Construção de Cursos, Planejamento e
Agendamento [4].

E XEMPLOS DE D ISTÂNCIAS UTILIZADAS

Fórmula

C OMPARAÇÃO COM T RABALHOS R ELACIONADOS

Referência Objetivo do
Trabalho
[10]
Predição de
Desempenho

Variáveis
Modelo
Notas

[3]

Predição de
Desempenho
e Evasão

Notas

[11]

Predição de
Evasão
Predição de
Desempenho

Notas

[12]

[13]
[14]
[15]

Predição de
Desempenho
Predição de
Desempenho
Predição de
Desempenho

do

Notas, Variáveis
demográficas
como
idade,
sexo, estado civil,
nível de renda e
status de trabalho
Notas
Notas, Dados demográficos
Notas

Algoritmo
Multiple Linear Regression, Multilayer Perception Network, Radial
Basis Function Network, and Support Vector Machine
Logistic Regression, Gaussian
Naive Bayes, SVM, Random
Forest,
Adaptive
Boosting,
Predict performance Collaborative
Filtering Recommendation System,
Linear Regression, Support Vector
Regression
Regression Model
Categorical Regression Analysis
(CATREG)

Principal Component Analysis
Probabilistic Matrix Factorization
Algorithm
Algoritmo próprio utilizando cálculo de semelhança e Regressão

A partir da Tabela II fica evidente que poucos trabalhos
mais recentes realizam um aprofundamento na seleção das
variáveis do modelo, geralmente se resumem apenas ao uso
das Notas dos alunos. Em relação aos algoritmos utilizados há
bastante diversidade nas abordagens, com índices de acurácia
parecidos.
III.

M ETODOLOGIA DE P ESQUISA

Como visto na Tabela II, foi detectada uma carência em
trabalhos de predição de desempenho/evasão mais profundos
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em relação à seleção das variáveis do modelo, geralmente
com ênfase apenas nas notas das disciplinas e/ou atividades.
Além disso, nesse estudo preliminar, não foi detectada uma
grande diferença de acurácia entre os algoritmos utilizados.
Logo, propomos neste trabalho a realização de uma análise
mais profunda das variáveis do modelo, acreditando que, uma
vez feita uma seleção adequadas dessas variáveis, a técnica
utilizada para predição de desempenho/evasão se torne um
problema mais simples, de tal forma que um classificador
bayesiano naive possa retornar resultados satisfatórios. Os
dados utilizados serão dos cursos de Licenciatura em Espanhol
e Técnico de Segurança do Trabalho do Instituto Federal
do Rio Grande do Norte no período de 2008 a 2017, nas
modalidades presencial e EaD (Ensino à Distância).
Inicialmente será realizada a seleção entre as variáveis
descritas na lista abaixo para definir o perfil do aluno, professor
e disciplina. Para seleção das variáveis relacionadas ao aluno,
será feita a matriz de correlação entre elas e agrupadas de
acordo com as correlações. Para cada grupo identificado,
será selecionada a variável mais correlacionada com o IRA
(Índice de Rendimento do Aluno) do aluno e normalizada. As
variáveis relacionadas ao professor e à disciplina serão apenas
normalizadas.
1)

Dados
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
1.26.
1.27.
1.28.
1.29.
1.30.

Relacionados aos Alunos
Índice de Rendimento do Aluno (IRA)
Etnia/Raça/Cor
Você é uma pessoa com deficiência/necessidade educacional especial?
Estado Civil
Quantidade de Filhos
Aluno da Rede Pública
Ano de conclusão do Ensino Fundamental
Ano de conclusão do Ensino Médio
Ausência Escolar
Período de Ausência
Motivo da Ausência Escolar
Conhecimento em Idiomas
Conhecimento em Informática
Tipo de escola em que cursou o Ensino
Fundamental
Nome da escola em que fez o Ensino Fundamental
Tipo de escola em que cursou o Ensino
Médio
Nome da escola em que fez o Ensino Médio
Situação de Trabalho
Principal responsável pela renda familiar
Situacao de Trabalho do Principal Responsavel Financeiro
Nível de Escolaridade do Principal Responsável Financeiro
Nível de escolaridade do pai
Nível de escolaridade da mãe
Renda Bruta Familiar em Reais
Com quem mora?
Número de pessoas no domicílio
Tipo de Imóvel
Tipo de Área Residencial
Serviço de Saúde que você mais utiliza
Frequência de Acesso à Internet

1.31.
1.32.

2)

1.33.
1.34.
1.35.
1.36.
Dados
2.1.
2.2.
2.3.

3)

2.4.
Dados
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Local de Acesso à Internet
Quantidade de Computadores Desktop que
possui
Quantidade de Notebooks que possui
Quantidade de Netbooks que possui
Quantidade de Smartphones que possui
Renda per Capita
relacionados ao Professor
Formação (graduação, especialista, mestre,
doutor)
Tempo como docente
Tipo de Regime (Substituto 20h, Substituto
40h, Efetivo 20h, Efetivo 40h, Efetivo DE)
Qual curso de Graduação
Relacionados a Turma e Disciplina
Nome da disciplina
Nível Escolar (técnico integrado, subsequente, superior)
Nota individual do aluno na Disciplina
Carga Horária Cumprida da Disciplina
Falta individual do aluno na disciplina

Após a seleção das variáveis serão criados os perfis de
alunos, professor e disciplina. Esses perfis serão utilizados
pelo classificador bayesiano para predição de desempenho e
evasão do aluno. Para um segundo classificador bayesiano,
primeiro será realizada a seleção dos alunos mais semelhantes
através do algoritmo K-NN. Logo após será verificado seu
desempenho nas disciplinas cuja predição se deseja realizar,
e então utilizar essa informação no lugar do perfil do aluno.
Ao fim do treinamento dos classificadores, será desenvolvido
o modelo probabilístico utilizando a biblioteca Figaro com os
pesos obtidos após o treinamento.
Podemos observar o framework descrito na Figura 1 e
detalhado abaixo.
1)

2)
3)

4)

Seleção de Atributos do aluno.
1.1. Realizar Matriz de correlação dos atributos
do aluno.
1.2. Agrupar os atributos de acordo com a correlação entre eles.
1.3. Para cada grupo, selecionar a variável com
maior correlação com o atributo IRA.
Clusterização de Alunos, Professor e Disciplina.
Sistema de Predição de Desempenho e Evasão na
Disciplina da forma.
3.1. Classificador bayesiano baseado na fórmula
8.
3.2. Busca por alunos semelhantes a partir do
algoritmo K-NN. Verificar como os alunos
semelhantes se comportam em uma dada
disciplina de um dado professor.
3.3. Classificador bayesiano baseado na fórmula
9.
3.4. Desenvolvimento do Modelo Probabilístico
na biblioteca Figaro utilizando os parâmetros
do treinamento do passo 3.1 e 3.3.
Sistema on-line que acrescenta ao item 3 quantidade
de faltas e notas em atividades da disciplina para
predição de desempenho e evasão.
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Aluno 01
Aluno 30

Aluno 21

Matriz de Correlação
Atributos Alunos e
Agrupamento das Variáveis
Correlacionadas

Dados Acadêmicos

Seleção para cada
Agrupamento da Variável
mais Correlacionada com o
IRA

Clusterização dos perfis de
Professor

Clusterização dos perfis de
alunos a partir das variáveis
selecionadas

Seleção Alunos Similares
pelo K-NN

Classificador Bayesiano

Classificador Bayesiano

Modelo Probabilístico
utilizando Figaro

Modelo Probabilístico
utilizando Figaro

Clusterização dos perfis de
Disciplina
Instituição de Educação
utiliza modelo para previsão
de Evasão e Desempenho
dos alunos, tal como
entender a influência de
cada variável do modelo

Figura 1.

5)

Fluxo de Modelagem

Sistema de predição para desempenho no ENADE
(Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes).

Abaixo é formulado a primeira proposta da Equação de
Bayes para predição de desempenho.
P (DesempenhoDisc/P erf ilAluno, P erf ilDisc,
P erf ilP rof, M ediaIRAT urma,
M ediaN otasRequisitos)

(8)

Abaixo é formulado a segunda proposta da Equação de
Bayes para predição de desempenho.
P (DesempenhoDisc/M ediaN otasAlunoSimilares,
P erf ilDisc, P erf ilP rof, M ediaIRAT urma, (9)
M ediaN otasRequisitos)
Os itens 4 e 5 serão desenvolvidos após a validação dos
modelos probabilísticos descritos nos passos anteriores.
IV.

R ESULTADOS

Os experimentos ainda não foram realizados.

V.

C ONCLUSÃO

Por ainda não terem sido realizados os experimentos, não
é possível realizar uma discussão sobre o modelo, entretanto,
espera-se alcançar nesta pesquisa um modelo probabilístico
para predição de desempenho e evasão do aluno em uma dada
disciplina, a fim de antecipar ações para evitar o fracasso do
aluno no curso. Acredita-se que após uma adequada análise
e seleção das variáveis do modelo, o problema de predição
de desempenho/evasão se torne um problema simples, de tal
forma que um classificador baeysiano naïve retorne resultados
satisfatórios. Uma vez validado o modelo, o mesmo será implementado utilizando a biblioteca de Programação Probabilística
Figaro, a fim de dispor de um ambiente mais interativo e
flexível para simular e responder perguntas de especialistas
e instituições de educação.
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Resumo—Os métodos de seleção de características existentes
selecionam os melhores atributos para uma base de dados como
um todo, sem levar em consideração as particularidades de
cada instância. A Seleção de atributos baseada em algoritmos
de agrupamento, método proposto deste trabalho, seleciona os
atributos mais relevantes para cada grupo de instâncias, utilizando o algoritmo k-Médias para agrupá-las de acordo com as
suas semelhanças. Este trabalho efetua uma análise comparativa
dessa nova abordagem de seleção de atributos com métodos
de redução de dimensionalidade existentes na literatura. São
efetuadas análises de desempenho e estatísticas, aplicando-se em
problemas de classificação. Os resultados mostram que método
proposto obteve bons resultados comparados com métodos já
existentes e consagrados na literatura.

Palavras-chave: Seleção de características, Agrupamento,
Classificação.
I.

I NTRODUÇÃO

Com o crescimento demasiadamente rápido do uso de
sistemas informatizados e o crescimento da Internet, o volume
de dados gerados e armazenados tem aumentado a cada dia.
Estes dados podem ser de diversas áreas, como educação,
saúde, comércio, dentre outras [1]. A medida que o volume
de dados aumenta, a dificuldade de compreendê-los aumenta
drasticamente. Analisar enormes conjuntos de dados e encontrar alguma semelhança que contém algum significado entre
eles é uma tarefa bastante complexa para a capacidade humana
[2]. Considerando que nem sempre é possível ter conhecimento
do domínio desses dados, é importante considerar um processo
automático de seleção das mais úteis ou relevantes características. Esse processo é chamado de seleção de atributos [4].
A etapa de pré-processamento do processo de Descoberta
de Conhecimento em Banco de Dados inicia-se com a análise
inicial dos dados visando obter algumas informações como:
dados defeituosos, valores desconhecidos e atributos irrelevantes, afim de identificá-las e tratá-las [2]. Uma das fases
importantes do pré-processamento é a seleção de atributos.
Pode ocorrer que alguns atributos não sejam importantes ou
adicionem pouca informação para o objetivo de classificação.
Portanto, essa fase propõe obter um subconjunto de atributos
que substituam um conjunto de dados original, visando reduzir a dimensionalidade e a complexidade para extrair algum
conhecimento, ajudando a compreender os dados, reduzir

a exigência de processamento computacional e melhorar o
desempenho do modelo.
A etapa de Seleção de Atributos, está presente apenas
no início do processo de Mineração de Dados, porém sua
aplicação requer grande cuidado, pois requisita muito processamento e leva uma boa parte do tempo necessário para
melhorar os dados que serão utilizados [5]. Realizar essa etapa
de maneira automática com o auxílio de um computador é
extremamente vantajoso, devido ao grande volume de dados
utilizados atualmente nos problemas de classificação. Esta
etapa consiste selecionar o melhor subconjunto de atributos
(Seleção) ou criando outros atributos (Extração) que podem
substituir o subconjunto original [4].
Os métodos mais conhecidos na literatura selecionam os
melhores atributos para toda uma base de dados, sem levar
em consideração as particularidades de cada instância. Uma
alternativa para os métodos de seleção tradicional seria um
método que escolhe o melhor subconjunto de atributos para
cada instância, ou um grupo de instâncias, de forma dinâmica.
Uma análise inicial do método proposto foi realizado em
Nunes et al. [26]. Neste método proposto, visa-se selecionar
para cada instância os atributos que causam um maior impacto
durante a classificação, explorando o potencial de cada instância individualmente, tendo em vista que os atributos selecionados para uma instância qualquer não são necessariamente os
mesmos para as demais instâncias.
O principal objetivo deste trabalho é realizar uma análise
comparativa entre o método proposto e alguns métodos de
redução de dimensionalidade, extração e seleção de atributos.
Os métodos de extração escolhidos foram o PCA [21] e
LDA [22], pois os mesmos são os métodos de extração mais
utilizados na literatura. Os métodos de seleção de atributos
escolhidos foram métodos da teoria de informação baseados
em informação mútua, MIFS [8] e QPFS [7]. A informação
mútua é uma medida baseada na quantidade de informação que
uma variável possui sobre uma outra variável, visando diminuir
a incerteza de uma dada variável. O MIFS e QPFS são métodos
de seleção de atributos bem consolidados na literatura, sendo
assim, os escolhidos para participar da comparação presente
neste trabalho.
O restante deste trabalho está organizado em 6 seções:
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Na Seção II serão apresentados os trabalhos relacionados ao
tema do artigo. Na seção III serão apresentados os principais
conceitos utilizados na realização deste trabalho. Na Seção IV,
é apresentado a descrição do método proposto. A metodologia,
os parâmetros e as bases de dados utilizados nos experimentos,
serão descritos na Seção V. Na Seção VI será apresentados os
resultados obtidos com a utilização do método proposto nos
experimentos realizados. Por fim, na Seção VII apresenta a
conclusão do trabalho, enfatizando os pontos positivos obtidos
com o trabalho e levantando ideias para que o trabalho continue
futuramente.
II.

C ONCEITOS

Nesta seção, descreveremos brevemente alguns conceitos
que foram utilizados durante a concepção deste trabalho.
Classificação de dados é o processo de determinar o valor
do atributo classe de uma determinada instância através da
criação de um modelo de previsão a partir de um algoritmo
de aprendizagem. Após esta etapa, o classificador gerado é
aplicado a novos padrões para determinar as suas classes [6].
Neste trabalho serão utilizados quatro algoritmos de classificação, descritos nas próximas subseções. Os algoritmos de
classificação utilizados neste trabalho serão descritos a seguir
baseado em [2]:
•

k-NN (k-vizinhos mais próximos): O classificador
k-NN é uma técnica de aprendizado baseado em
instâncias que leva em consideração os k vizinhos
mais próximos da instância a ser classificada. Neste
classificador, dado um espaço definido pelos atributos,
uma instância pode ser representado por um ponto de
modo que possa ser calculado a distância entre dois
pontos quaisquer através de uma métrica [2].

•

Árvore de Decisão: O classificador de árvore de decisão é baseado na estratégia de divisão e conquista
para resolver um problema de decisão. É um método
eficiente de construir classificadores que descobre ou
prevê as classes baseadas nos valores de atributos de
uma base de dados. A classificação de uma instância
se inicia pela raiz da árvore até que se chegue em um
nó folha/ no nó folha [2].

•

SVM: Máquina de vetores de suporte é uma técnica de
aprendizado para problemas linearmente separáveis,
capaz de encontrar um hiperplano ótimo que maximiza
a margem (espaço) de separação entre duas classes.
Para isto, as instâncias da base de dados são rotuladas
como positivas e negativas e projetados em um espaço
de alta dimensão, utilizando uma função chamada de
kernel [2].

•

Naive Bayes: É um classificador supervisionado probabilístico baseado no teorema de Bayes. Tem como
o objetivo determinar a classe de maior probabilidade
para cada instância a ser classificada. Este classificador é conhecido como ingênuo, pois assume que os
atributos são condicionalmente independentes [2].

Agrupamento é uma técnica de aprendizado não supervisionado, ou seja, quando não tem o conhecimento do atributo
classe de uma base de dados [3]. O objetivo principal das

técnicas de agrupamento é agrupar os objetos de maneira
que a similaridade entre os que formam um mesmo grupo
(intragrupo) seja a maior possível e a similaridade dos objetos
de um grupo em comparação aos componentes dos outros
grupos (intergrupo) seja a menor possível [24]. Existem vários
algoritmos de agrupamento propostos na literatura. A seguir,
será descrito o algoritmo de agrupamento k-Médias, que foi
utilizado no método proposto, já que em Nunes et al. [26]
é mostrado que foi o melhor algoritmo de agrupamento a ser
utilizado como seletor de atributos da abordagem proposta, por
ter obtido um melhor desempenho nas análises realizadas.
•

k-Médias: É um algoritmo de agrupamento baseado
em distância onde k instâncias são escolhidas aleatoriamente e são definidas para serem centróides de
seus grupos. Em seguida, uma medida de distância é
utilizada para calcular a distância entre o instâncias
e os centróides de cada grupo. As instâncias serão
movidas para os grupos em que o distância entre
eles e o centróide é a menor. Em cada interação, o
valor do centróide e a distância entre os objetos são
recalculadas pertencentes a outros grupos [21].
III.

E STADO DA A RTE

Na literatura encontramos diferentes trabalhos relacionados
a seleção de atributos para classificação nos trabalhos de [9],
[10], [11], [12], [23], [13].
Em Yu e Liu (2003) [9] é proposto um método de filtro
que pode identificar os atributos mais relevantes, bem como
redundância entre os atributos, buscando selecionar os atributos
mais correlacionados as classes e menos correlacionados entre
si. Para esse fim, com objetivo de analisar a correlação entre
os atributos incluindo de classe, utilizou-se uma medida de
correlação denominada Incerteza Simétrica. Em seguida, a
classificação é realizada utilizando os algoritmos Árvore de
decisão e Naive Bayes. Em Chu et al. (2012) [10] fez uma
comparação entre vários métodos tradicionais de seleção de
atributos para classificação de padrões que diferenciassem
pacientes que tivesse a doença de Alzheimer e pessoas com
capacidade cognitiva normal. O trabalho tem o objetivo de
mostrar o impacto que uma boa seleção de atributos tem
na acurácia de um método de classificação. O classificador
utilizado para realização dos testes foi o SVM (Support Vector
Machine).
A maioria dos trabalhos encontrados na literatura trata a
seleção de atributos como uma fase do pré-processamento
onde os melhores atributos para um conjunto de dados são
escolhidos, e o restante dos atributos são descartados e não
mais utilizados durante o processo de classificação. Em Pereira
(2009) [23] propõe uma estratégia de seleção de atributos
diferente, chamada de seleção de atributos do tipo lazy. Esse
método visa adiar a seleção de atributos até o ponto em
que a mesma é submetida ao classificador. Assim como na
seleção dinâmica, método proposto nesse trabalho, o objetivo
principal é selecionar os melhores atributos para a classificação
correta de uma instância em particular, ou seja, cada instância
pode ter um conjunto de atributos diferentes e mais adequado
para classificá-la, diferente da maioria dos métodos de seleção
de atributos. Na avaliação da qualidade de cada atributo na
classificação de uma instância é utilizada a entropia para medir
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o k-Médias [26], em um conjunto de validação InstV.
Onde Al será responsável por dividir as instâncias em
grupos baseados em suas similaridades. Como resultado teremos G = g1 , ..., gj , onde j é a quantidade de
grupos formados.

quão bem os valores dos atributos de uma instância influenciam
no momento de determinar a classe de um determinado padrão.
Para validar o método foi utilizado o k-NN e um conjunto de
40 bases de dados da UCI.
Poucos trabalhos são encontrados utilizando algoritmos
de agrupamento para realizar a seleção dos atributos que
serão utilizados no processo de classificação. A maioria dos
trabalhos apenas utilizam a seleção para realizar um melhor
agrupamento dos dados [14], [15], [16], [17] e [18].

•

No trabalho de Law, Figueiredo e Jain (2004) [14], por
exemplo, é utilizado a seleção de atributos para prover um
conjunto de características que será aplicado no algoritmo
de agrupamento Expectation Maximization. Por outro lado,
Boutsidis e Magdon-Ismail (2013) [15] e Bhondave et al.
(2014) [16], apresentam dois métodos de seleção de atributos
para melhorar a performance de algoritmos de agrupamento.
Todas as abordagens mencionadas se concentram na aplicação de seleção de atributos e métodos de classificação
ou agrupamento de dados. Muito pouco tem sido feito para
explorar o uso de algoritmos de agrupamento no processo de
seleção de atributos.
Em Santhanam e Padmavathi (2015) [17], os autores utilizam o método k-Médias junto com o algoritmo genético para
selecionar os atributos mais relevantes da base de dados Pima
Indians Diabetes do repositório UCI. O k-Médias é utilizado
para remover os ruídos da base de dados, enquanto o algoritmo
genético seleciona o conjunto de atributos mais relevantes.
Um dos poucos trabalhos existentes é o de Covões (2010)
[18], o qual propõe variantes de um algoritmo que realiza a
seleção de atributos por meio de algoritmos de agrupamento,
utilizados para identificar a redundância entre os atributos
de uma base de dados. Este trabalho tem como objetivo
desenvolver variantes do algoritmo Filtro Silhueta Simplificado
[19], que consiste em um algoritmo que utiliza agrupamento
de dados para agrupar atributos por semelhança, para poder
analisar quais atributos apresentam informações redundantes,
removendo-os do conjunto de dados. Neste trabalho são realizadas diferentes variações, como as medidas de correlação e
os critérios de seleção de atributos.
IV.

M ÉTODO P ROPOSTO

Os métodos de seleção de atributos existentes na literatura
visam obter um subconjunto de atributos que sejam capazes de
representar um conjunto de dados, ou seja, todas as instâncias
são treinadas e classificadas utilizando os mesmos atributos,
aqueles que foram selecionados como os mais relevantes para
o método em questão. O método proposto neste trabalho busca
abordar a particularidade de cada instância, selecionando os
atributos mais relevantes para cada grupo de instâncias individualmente. Assim, diferentemente das abordagens tradicionais,
o método proposto utilizará o subconjunto de atributos que
melhor a representa uma instância, fazendo com que ela tenha
seu próprio conjunto de atributos, que será utilizado na etapa
de classificação.
A seguir será descrito os principais passos e o Algoritmo
1, referente ao funcionamento do método proposto.
•

O método proposto inicia-se através da aplicação de
um algoritmo de agrupamento Al, mais precisamente

Após esse processo de agrupamento, um critério de
avaliação CA é aplicado para definir quais são os
atributos mais relevantes para cada um dos grupos
formados. O critério de avaliação utilizado foi a Correlação de Pearson, com o intuito de identificar os
atributos mais correlacionados com o atributo classe.
O cálculo do coeficiente de correlação de Pearson
pode ser descrito pela Equação 1:
p= p

cov(a, classe)
var(a) ∗ var(classe)

(1)

,

onde: a é o atributo que deseja descobrir a correlação
e classe é o atributo classe.
•

Em seguida, todos os atributos são ordenados e os
N atributos mais bem posicionados no ranking são
selecionados para cada grupo gj .

•

Após a descoberta dos atributos mais importantes para
cada grupo ASj , mais correlacionados, um classificador Cj é treinado para cada grupo gj , utilizando
apenas os seus respectivos atributos selecionados. Este
treinamento é realizado com o conjunto de treinamento InsTR.

•

Quando desejamos testar uma instância ti , o primeiro
passo é definir o grupo mais similar a este padrão de
teste. A medida de similaridade di aplicada nesse processo foi a distância Euclidiana distEucli, assim, ti
será vinculado ao grupo que ele estiver mais próximo.

Após definir o grupo mais similar ao padrão de teste, a instância é aplicada ao respectivo classificador C. Esse processo
ocorre para todo o conjunto de teste InstT est, permitindo
assim, obter a acurácia ACC do classificador utilizando o
método de seleção proposto.
Algorithm 1 Método Proposto
1: Entrada: BaseDeDados =(InstV, InstTR, IntTest)
2: G ← Al(InstV )
3: for cada grupo gj do
4:
for cada instância InstVi em gj do
5:
for cada atributo ai em InstVi do
6:
p ← CA
7:
end for
8:
Rj = rank(p)
9:
ASj = select(Rj , N )
10:
end for
11: end for
12: for cada grupo gj do
13:
Cj ← T reinar(InstT R, AS(gj ))
14: end for
15: for cada padrão de teste ti em InsT est do
16:
Escolhe grupo gj através de di = distEucli(ti , gj )
17:
ACC ← T estar(C(gj ), InstT est, AS(gj ))
18: end for
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V.

M ETODOLOGIA

Para obter os resultados das análises presentes neste artigo,
uma análise empírica foi conduzida.
Para esta análise, 10 conjuntos de dados foram extraídos
do repositório UCI, com diferentes características e contendo
diferentes números de atributos e instâncias. A Tabela I apresenta as características das bases de dados descritas a seguir,
são elas: número de atributos, instâncias e atributos classes.
Tabela I.

D ESCRIÇÃO DAS BASES DE DADOS UTILIZADAS NOS
EXPERIMENTOS

Id
b1
b2
b3
b4
b5
b6
b7
b8
b9
b10

Base de Dados
Ionosphere
Gaussian
Lung Cancer
Breast Cancer (Prognostic)
Arrhythmia
Parkinsons
Jude
Simulated
Protein
Hill-Valley

Att
34
601
56
34
279
23
986
601
121
101

Inst
351
60
32
148
452
197
248
60
583
606

Classes
2
3
3
2
13
2
6
6
5
2

O método proposto em [26] foi desenvolvido usando a linguagem MATLAB. Os demais métodos de redução, bem como
os algoritmos de classificação e agrupamento foram obtidos
através da utilização de toolboxs próprios do MATLAB. Para
a execução desta análise empírica, foi necessário definir os
principais parâmetros usados nos algoritmos de agrupamento.
Para o algoritmo k-Médias, a definição do valor de k (número
de grupos desejados) foi escolhido considerando o número
de classes apresentado no conjunto de dados. Por exemplo,
o conjunto de dados Ionosphere tem apenas dois valores para
o rótulo de classe, 0 ou 1. Portanto, o valor escolhido para k
é 2.
Um parâmetro importante para o método proposto é o
tamanho dos subconjuntos de atributos a serem escolhidos,
também referida como taxa de seleção. Para uma análise
inicial, utilizamos uma taxa de seleção de 50% dos atributos
para todos os grupos (N1 = N2 = ... = Ng = n/2), onde n
é o número de atributos. Um outro parâmetro importante no
método proposto é o critério de avaliação dos atributos. Esse
critério é essencial para o funcionamento deste método. Neste
trabalho iremos utilizar como critério de avaliação o coeficiente
de correlação de Pearson [20], com o intuito de analisar quais
são os atributos mais correlacionados com o atributo classe.
Depois que a partição é definida, com os subconjuntos
de atributos de cada grupo podemos criar uma nova base de
dados. Esta nova base de dados consiste nas mesmas instâncias
porém contendo os atributos mais relevantes para cada grupo
de instâncias, podendo assim aplicá-las a problemas de classificação. A afim de realizar isso, serão utilizados os métodos
de classificação mais presentes na literatura, que são: k-NN,
árvore de decisão, SVM e Naive Bayes.
Como pode ser observado na Figura (1), para os experimentos, tivemos 4 configurações para cada conjunto de dados,
uma vez que foi aplicado um algoritmo de agrupamento para
fornecer os conjuntos de dados reduzidos e quatro algoritmos
de classificação para avaliar o desempenho dos métodos de
redução de atributos. Além disso, com o intuito de obter uma
melhor estimativa nas taxas de precisão, um método de validação cruzada de 10 vezes é aplicado para todos os algoritmos

Figura 1.

Diagrama Experimental

de classificação. Assim, os resultados de precisão apresentados
se referem à média das ordenações de 10 conjuntos de testes
diferentes. Para os métodos de seleção de atributos foram
realizadas 10 execuções, tendo um total de 100 valores de
precisão.
Quando realizamos a comparação entre diferentes métodos,
cada um dos seus 100 resultados são comparados, ordenandoos entre si, sempre atribuindo 1 ao melhor valor (maior
acurácia), seguido por 2, ..., m, onde m é o número de métodos
analisados em ordem decrescente de acordo com a sua precisão
na classificação. Em seguida é calculada a média desses
valores, que serão apresentados na Subseção A da Seção IV.
VI.

R ESULTADOS

Neste trabalho, o método proposto será analisado em duas
análises diferentes, uma de desempenho e uma estatística. A
análise de desempenho é medido levando em consideração a
classificação média dos resultados obtidos. A segunda análise
foi realizada com o objetivo de validar as observações da seção
anterior, aplicando o teste de Friedman [25] e seu respectivo
post-hoc. A próxima subseção apresentará os resultados da
análise de desempenho, enquanto os resultados da análise
estatística serão apresentados na subseção seguinte.
A. Análise de Desempenho
Na análise de desempenho foi feita uma comparação entre
alguns dos conhecidos métodos de redução de dimensionalidade. Para realizar essa comparação, foram escolhidos métodos
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de seleção (Seleção randômica, MIFS e QPFS) e extração de
atributos (PCA e LDA). Além desses métodos, também foi
comparado sem seleção de atributos (NoFS). O objetivo desta
análise é identificar o método de redução de dimensionalidade
que obteve melhor desempenho e verificar se o método proposto (MP) obteve bons resultados comparados com métodos
já existentes e consagrados na literatura.
A Tabela II apresenta a média das ordenações e o desvio
padrão de todos os métodos de classificação, para cada base
de dados. Os valores apresentados referentes à média das
ordenações que aparecem em negrito representam o menor
valor de ordenação encontrado nas comparações realizadas,
possibilitando assim, uma melhor visualização dos métodos
que obtiveram resultados mais acurados. Podemos observar
através das médias que o método proposto obteve melhores
resultados quando comparado com todos os demais métodos,
pois obteve melhores resultados em 7 de 10 base de dados.
Em seguida, temos os resultados do PCA, LDA e QPFS com
apenas 1 entre os melhores resultados. A seleção randômica
(RD) e NoFS não obtiveram melhores resultado em nenhuma
base de dados.
Os resultados apresentados na Tabela II também podem
ser visualizados através do gráfico heatmap (Figura 2), onde
quanto mais escuro, menor é o valor da média das ordenações.
É possível observar que o Método Proposto (MP) obteve
melhores resultados que os demais métodos, pois ele possui
uma maior concentração de tons pretos.

Quando observamos a Tabela III, podemos ver que o
método proposto obteve melhores resultados quando comparado com todos os outros métodos. Em todas as 10 bases
utilizadas, o desempenho dos diferentes métodos de seleção
de características provou ser estatisticamente significativo.
Quando comparamos o método proposto, em cada uma das
bases com os demais métodos, o mesmo supera o método
randômico nas 9 bases, superando também o No-FS, PCA,
LDA, MIFS e QPFS em 6, 6, 7, 5 e 4 bases, respectivamente.
Tabela III.
R ESULTADOS DO TESTE DE F RIEDMAN (p- VALOR ) DA
COMPARAÇÃO DO MÉTODO PROPOSTO COM OS MÉTODOS EXISTENTES DE
REDUÇÃO DE DIMENSIONALIDADE
ID
b1
b2
b3
b4
b5
b6
b7
b8
b9
b10
Numb

Friedman
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
10

MP-NoFS
0,001
0,006
0,001
0,885
0,002
0,001
0,066
0,845
0,041
0,999
6/0

MP-RD
0,001
0,006
0,001
0,001
0,001
0,001
0,211
0,010
0,001
0,001
9/0

MP-PCA
0,999
0,943
0,001
0,999
0,001
0,070
0,001
0,001
0,001
0,001
6/0

MP-LDA
0,001
0,001
0,001
0,726
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
7/2

MP-MIFS
0,001
0,083
0,001
0,995
0,012
0,001
0,035
0,808
0,606
0,987
5/0

MP-QPFS
0,001
0,030
0,001
0,997
0,062
0,001
0,124
0,997
0,001
0,001
4/2

Em suma, os resultados apresentados neste trabalho são
muito promissores, uma vez que o método proposto alcançou
um melhor desempenho que outros métodos de redução de
características bem estabelecidas.
VII.

C ONCLUSÃO

Este trabalho apresentou um novo método de seleção de
atributos não supervisionada para tarefas de classificação.
O principal objetivo do método proposto foi selecionar os
melhores atributos para um grupo de instâncias, em vez de
todo o conjunto de dados, utilizando uma maneira dinâmica
de selecionar atributos. Para realizar a seleção dos atributos
mais relevantes, como base do método proposto foi utilizado
o algoritmo k-Médias. Para fins de comparação, o desempenho
do método proposto, utilizando o k-Médias como seletor
de atributos,foi comparado com cinco métodos existentes de
redução de dimensionalidade, a redução de atributos aleatória,
e os métodos de extração de características PCA, LDA, MIFS e
QPFS, assim como a utilização do conjunto de dados originais
(sem redução de características).
Figura 2.

Gráfico Heatmap referente a Tabela II

B. Análise Estatística
Afim de comprovar os resultados da análise de desempenho, foi realizado uma análise estatística, com o objetivo
de validar as observações da subseção anterior uma maneira
mais estatisticamente significativa. Os resultados apresentados
na análise estatística, presentes na Tabela III, são referentes à
aplicação do teste de Friedman [25] e seu respectivo posthoc. Os resultados em negrito são aqueles que obtiveram
uma diferença estatística (p-valor < 0.05). Após descobrir
que existe diferença estatística entre as amostras (teste de
Friedman) é necessário realizar uma comparação par-a-par
utilizando um teste post-hoc. Quando o resultado dessa comparação obtiver resultado significante, é necessário observar
a média das acurácias para determinar o método que obteve
melhor desempenho.

Afim de avaliar a viabilidade do método proposto, uma
análise empírica foi realizada. Através desta análise empírica,
pudemos observar que o método proposto superou estatisticamente o método randômico em 9 bases de dados, bem como o
No-FS, PCA, LDA, MIFS e QPFS em 6, 6, 7, 5 e 4 conjuntos
de dados, respectivamente.
Os resultados apresentados neste trabalho são bastantes
promissores, uma vez que o método proposto consegue ter um
melhor desempenho do que métodos de redução de dimensionalidade bem estabelecidos, sejam eles de redução ou extração
de características.
Além disso, a utilização do método proposto conseguiu
melhor desempenho do que utilizando os conjuntos de dados
originais, mostrando que a redução pode ter um efeito positivo
no desempenho de uma tarefa de classificação, reduzindo
significativamente o tamanho do conjunto de dados, sem afetar
o desempenho, obtendo na maioria dos casos uma melhoria na
sua acurácia de classificação.
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Tabela II.

M ÉDIA DAS ORDENAÇÕES E DESVIO PADRÃO DA COMPARAÇÃO DO MÉTODO PROPOSTO COM OS MÉTODOS EXISTENTES DE REDUÇÃO DE
DIMENSIONALIDADE

ID
b1
b2
b3
b4
b5
b6
b7
b8
b9
b10
Quantidade

2,95
3,64
3,27
3,79
3,46
3,09
2,98
3,36
3,62
3,73

MP
± 1,52
± 1,08
± 1,40
± 1,72
± 1,51
± 1,58
± 0,59
± 0,94
± 1,52
± 0,65
7

NoFS
4,10 ± 1,62
4,10 ± 1,41
4,11 ± 1,51
3,97 ± 1,81
4,03 ± 1,50
4,20 ± 1,61
3,33 ± 0,91
3,52 ± 0,98
4,08 ± 1,61
3,77 ± 0,72
0

RD
4,55 ± 1,67
4,1 ± 1,34
4,18 ± 1,50
4,55 ± 1,88
4,22 ± 1,59
4,57 ± 1,63
3,27 ± 0,92
3,77 ± 1,14
4,93 ± 1,49
3,94 ± 0,94
0

Como trabalhos futuros, podemos utilizar novas bases de
dados, para analisar o comportamento do método proposto com
outros conjuntos de dados, bem como utilizar outros critérios
de avaliação para definir os atributos mais relevantes.
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Resumo—Neste trabalho, propomos uma arquitetura capaz
de favorecer a elasticidade computacional de forma inteligente
para o particionamento da rede (network slicing) em redes
de área local sem-fio (Wireless Local Area Network - WLAN)
compartilhadas, tendo em vista o contexto de computação em nevoeiro (Fog Computing), visando atender necessidades especı́ficas
das aplicações que apresentam diferentes requisitos de rede.
Desenvolveu-se de um testbed em laboratório para atestar a
proposta de pesquisa, onde usamos um roteador TP-Link atuando
no gerenciamento das fatias de rede. Este estudo contribui no
gerenciamento de recursos em WLAN compartilhadas de forma
inteligente e automática, proporcionando elasticidade computacional inteligente para que aplicações de rede possam adaptar-se de
acordo com as necessidades dos recursos computacionais exigidos
em um determinado momento.
Palavras-chave—Network Slicing, Elasticidade Computacional,
Fog Computing, 5G.

I.

I NTRODUÇ ÃO

O objetivo principal desta pesquisa é mostrar que é possı́vel
aplicar elasticidade computacional inteligente provendo o fatiamento da rede sob demanda para WLAN compartilhadas
em cenários de Fog Computing, possibilitando a alocação dos
recursos de rede de forma eficiente. Para tal, utilizamos redes
definidas por software(Software Defined-Networking - SDN) e
os recursos oferecidos pela técnica de virtualização das funções
de rede (Network Function Virtualization - NFV), inserindo
assim o conceito de ”softwarização”em redes. Utilizaremos o
Docker 1 (que é uma abordagem baseada em contêineres) para
propiciar a ”contêinerização”da rede.
Nesta perspectiva, foi desenvolvido um testbed em laboratório, objetivando demonstrar o uso do fatiamento da redes
em uma rede de área local (LAN). O tesbed consiste na
utilização de um roteador TP-Link com o Open vSwitch(OVS)
2
instalado, proporcionando o direcionamento de tráfego entre
os hosts através do controlador OpenDaylight 3 e a criação de
slices através do Docker.
Para a aplicação desta mesma técnica em uma WLAN
compartilhada, pretendemos utilizar os mesmos recursos deste
1 http://www.docker.com
2 http://openvswitch.org/

3 https://www.opendaylight.org/

testbed, porém em uma perspectiva diferente, onde temos o
surgimento de uma wireless SDN, objetivando o desenvolvimento de um controlador inteligente de slices (Smart Network
Slices Controller - SNSC ) que seja capaz de realizar a
elasticidade computacional no fatiamento da rede de forma
dinâmica e sob demanda. Para criação do SNSC. Em adição,
teremos um dispositivo de borda responsável pelo monitoramento da WLAN e uma aplicação na nuvem responsável pela
interpretação do monitoramento feito por esse dispositivo de
borda e pela comunicação com o controlador SDN através de
uma API.
Diante disso, a principal contribuição deste trabalho é
propor uma arquitetura para que o fatiamento da rede possa
ser realizado em uma WLAN compartilhada, utilizando-se de
todos os recursos de virtualização fornecidos pelas SDN, além
de ter em vista um dispositivo de borda como responsável
pelo monitoramento da rede e pelo gerenciamento das fatias
de rede de forma dinâmica e sob demanda. Esperamos que
esta pesquisa possa contribuir para o desenvolvimento de uma
técnica para controlar de maneira eficiente o corte da rede e o
gerenciamento de recursos em uma WLAN compartilhada.
Esta proposta de pesquisa busca beneficiar as pessoas a
estarem sempre conectadas a partir de um hotspot, onde os
donos da rede sem-fio possam sempre utilizar seus recursos de
rede da melhor maneira possı́vel, porém com a possibilidade
do compartilhamento desta rede através de uma rede pública
para os demais membros de uma comunidade. Uma melhor
explicação sobre a utilização de WLAN compartilhadas no
contexto atual pode ser vista na Subseção II-E.
Este trabalho está organizado da seguinte forma. Na seção
II, aborda-se os princı́pios básicos para o entendimento deste
trabalho. A seção III contextualiza o estado da arte, envolvendo
elasticidade computacional, Netowork slicing, Fog Computing,
SDN e WLAN compartilhadas. A seção IV introduz uma nova
arquitetura para o fatiamento da rede em WLAN compartilhadas. Na seção V tem-se os resultados e experimentos, e por
fim, na seção VI são apresentadas as conclusões.
II.

R EFERENCIAL T E ÓRICO

Nesta seção, apresentamos algumas definições e métricas
sobre a elasticidade computacional, introduzimos brevemente o
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conceito de fatiamento da rede e discutimos sobre computação
em névoa e em continuação uma introdução as redes definidas por software. Finalmente, contextualizamos sobre WLAN
compartilhadas no cenário atual.

rede central ativada no plano de controle e no plano de dados,
bem como o seu dimensionamento e a localização onde são
implementadas, podem ser diferentes [6].

A. Elasticidade Computacional
Nesta seção, nós primeiramente introduzimos algumas diferentes definições de elasticidade. Após isso, descrevemos algumas métricas. Os conceitos mostrados nesta seção aplicamse no contexto de computação em nuvem, no entanto, esses
conceitos serão utilizados para a elasticidade de Network
slicing no âmbito de Fog Computing.
1) Definições: A definição original de elasticidade está na
fı́sica como uma propriedade material que captura a capacidade
de retornar ao seu estado original após uma deformação.
Nos últimos anos, com o desenvolvimento da computação
em nuvem, muitas definições diferentes de elasticidade são
propostas pela academia e indústria [11].
Herbst et al. [10] propuseram a definição de elasticidade:
”Elasticidade é o grau em que um sistema é capaz de se adaptar
as mudanças na carga de trabalho por provisionamento e
desaprovisionamento de forma autônoma, de tal forma que em
cada ponto os recursos disponı́veis correspondem à demanda
atual possı́vel. ”
Cohen [8] apresentou a elasticidade como: ”a capacidade
quantificável de gerir, medir, prever e adaptar a capacidade
de resposta de aplicações baseadas em demandas em tempo
real, usando uma combinação de recursos locais e recursos de
computação ”.
2) Métricas: Para avaliar a elasticidade da plataforma de
computação em nuvem, devemos nos concentrar em algumas
métricas de elasticidade. Alguns pesquisadores propuseram
algumas métricas de elasticidade diferentes da seguinte forma.
Herbst et al. [10] propuseram algumas métricas de elasticidade do núcleo: quantidade média de recursos insuficientemente provisionados, quantidade média de recursos superprotegidos, tempo, tempo médio para mudar de um estado subprovisionado, tempo médio para mudar de um estado superprovisionado, precisão de escalonamento, e precisão de escala
para baixo.

Figura 1.

Exemplos de Network Slices em 5G

As Slices podem ser criadas e operadas pelo próprio
operador de rede 5G ou criados pelo operador de rede e
vendidos a terceiros, seguindo o paradigma ”as-a-service”. Em
outras palavras, como destacado por Beker et al. [15], Network
Slicing pode ser considerado como uma tecnologia que permite
tanto multi-tenancy e a composição de serviços personalizados
de redes.
Em virtude disso, entende-se que com a tecnologia de
Network Slicing, uma única rede fı́sica pode ser particionada
em várias redes virtuais, permitindo que o operador ofereça
um suporte ótimo para diferentes tipos de serviços e para
diferentes tipos de clientes. Percebe-se assim, que o principal
benefı́cio com a utilização da tecnologia de Network Slicing
é que ela permite que os operadores forneçam redes em
uma base de serviço(tornando-as elásticas), o que aumenta a
eficiência operacional ao mesmo tempo em que reduz o tempo
de colocação no mercado de novos serviços.
Network slicing pode suportar conectividade personalizada
projetada para beneficiar muitas indústrias, oferecendo uma
maneira mais inteligente de segmentar a rede para oferecer
suporte a determinados serviços ou segmentos de negócios.
Com essa tecnologia, as slices podem ser otimizadas por
inúmeras caracterı́sticas, incluindo latência ou requisitos de
largura de banda. Como as Network Slices são isoladas uma
da outra nos planos de controle e de usuário, a percepção do
usuário com a aplicação de Network Slicing será a mesma que
se fosse uma rede fisicamente separada, porém, agora temos
disponı́vel a programabilidade da rede de forma eficiente.

Jain et al. [12] definiram algumas métricas: tempo de
resposta (latência, alocação / desalocação, acesso, ociosidade,
resposta), utilização (utilização de recursos, porcentagem de
utilização da CPU), throughput (requisições / segundo, megabytes / segundo), disponibilidade (downtime e uptime) ),
escalabilidade, aquisição (custo, custo / desempenho) e confiabilidade (número de violações).

C. Fog Computing

B. Network Slicing para 5G

As caracterı́sticas distintivas de Fog Computing são a sua
proximidade com os utilizadores finais, a sua distribuição
geográfica densa e o seu apoio à mobilidade. Os serviços
podem ser hospedados em dispositivos finais, como set-topboxes ou pontos de acesso. A Fog Computing fornece baixa
latência, conhecimento de localização e melhora da qualidade
de serviço (Quality of Service - QoS) para aplicações em
fluxo contı́nuo e em tempo real (por exemplo, em automação
industrial, transporte, redes de sensores e atuadores) e suporta
heterogeneidade (os dispositivos de Fog incluem dispositivos

O conceito de Network Slicing para redes 5G foi descrito
pela primeira vez em um White Paper sobre 5G desenvolvido
pela aliança Next Generation Mobile Networks (NGMN). A
Figura 1 extraı́da de Pries et al. [14] ilustra esse conceito
mostrando diferentes Network Slices abordando diferentes
tipos de uso que requerem diferentes nı́veis de funcionalidade,
desempenho e confiabilidade. Para cada tipo de utilização, as
tecnologias de acesso por rádio e a lista de caracterı́sticas da

A Cisco lançou recentemente a visão de Fog Computing
para permitir que aplicativos em bilhões de dispositivos conectados, já conectados na Internet das Coisas (IoT), sejam
executados diretamente na borda da rede. Tanto a nuvem
como a névoa fornecem dados, computação, armazenamento
e serviços de aplicativos para usuários finais.
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para usuários finais, pontos de acesso, roteadores, switches,
abrangendo vários domı́nios de gerenciamento) [13].
O paradigma de Fog Computing está bem posicionado
para análise de dados em tempo real, suporta pontos de
coleta de dados densamente distribuı́dos e oferece vantagens
em entretenimento, publicidade, computação pessoal e outras
aplicações. As arquiteturas baseadas em Fog Computing podem ser modeladas por uma simples hierarquia de três nı́veis,
onde cada coisa inteligente é anexada a um dos dispositivos de
Fog, esses dispositivos de Fog podem ser interligados e cada
um deles está vinculado à nuvem [16].
Sendo assim, Fog Computing é como uma nuvem, porém
mais próxima do usuário e dos equipamentos, acelerando o
processamento e diminuindo o tráfego na rede, principalmente
em ambientes que não contam com grandes larguras de banda,
como por exemplo em uma cidade conectada, onde boa
parte do tráfego para a nuvem é feita com tecnologias mais
acessı́veis como o 3G.
Como a Fog computing se trata justamente dessa nuvem
mais próxima do usuário, facilita um maior uso de dispositivos
de IoT. Fog Computing não exclui o uso de Cloud computing
e sim serve como um complemento, até por que muitos
equipamentos não terão capacidades para grandes quantidades
de processamento, o que continuará sendo feito na nuvem. Em
um ambiente de Fog, a inteligência está na rede de área local.
Os dados são transmitidos a partir de pontos de extremidade
para um gateway onde ele é então transmitido a fontes para
processamento e o retorno de transmissão.
D. SDN
Redes Definidas por Software permitem que administradores de redes gerenciem os serviços da rede de uma maneira
mais simples, com uma maior abstração da funcionalidade em
baixo nı́vel da rede, sendo feito através da virtualização da
rede. O que evita ter que configurar o hardware manualmente.
Para fazer essa abstração, a SDN realiza a separação do
plano de dados do de controle, e essa separação requer um
controlador [7].
1) Plano de Controle: A separação de planos consiste em
separar o plano de controle do plano de dados. O plano de
controle é responsável pela inteligência da rede, ou seja, ele
define as próximas rotas do fluxo de pacotes na rede, podendo
rodar, por exemplo, um protocolo de roteamento ou algo
parecido. Já o plano de dados é responsável por encaminhar
pacotes na rede, ou seja, ele simplesmente encaminha os
pacotes para seu destino que é determinado pelo plano de
controle.
Essa separação fornece a facilidade de que vários switches
podem compartilhar o mesmo plano de controle. Com isso,
para mudar as regras de definição de fluxo desses elementos
encaminhadores, basta modificar o plano de controle. Além
disso, com a separação de planos é possı́vel se obter uma alta
taxa de pacotes encaminhados, pois, a partir do momento que
o fluxo é definido, os pacotes são simplesmente comutados
pelo plano de dados que pode possuir elementos especializados
nessa função.

2) Controlador SDN: No plano de controle há a presença
de um controlador. Esse controlador é o responsável pela
definição da rota do próximo salto do fluxo de pacotes nos elementos encaminhadores. A definição da rota ocorre da seguinte
maneira: o controlador fornece um ambiente de programação
onde podem ser desenvolvidas aplicações que decidem a
próximo salto de um fluxo. Essa interface de programação
provê um meio de mais alto nı́vel para definir as funções dos
elementos de rede, o que permite que mais desenvolvedores
possam atuar nessa área. Além disso, essa programabilidade
permite que sejam implementadas uma maior gama de funções
lógicas mais sofisticadas para definição da rota e também para
o monitoramento do fluxo na rede.
Outra importante caracterı́stica do controlador é que ele
possui uma visão global da topologia da rede, o que pode
ser levado em conta na tomada de decisões. A partir do
conhecimento da topologia lógica da rede é possı́vel uma
análise mais detalhada do funcionamento da rede, com funções
de monitoramento que levam em conta essa topologia. Um
exemplo de aplicação que pode ser desenvolvida a partir desse
conhecimento é a migração.
E. WLAN compartilhadas
A ampla disponibilidade de redes Wi-Fi domésticas levou
a iniciativas destinadas a expandir a cobertura Wi-Fi para uma
comunidade de clientes. Entre essas iniciativas (por exemplo,
Comcast Xfinity 4 e WLAN para Go 5 ), o provedor WLANcompartilhado mais notável e bem-sucedido é o FON 6 .
Durante os últimos 10 anos, a FON construiu a maior rede
de redes Wi-Fi do mundo, que compreende milhões de pessoas
que concordaram em compartilhar sua conexão de banda larga
WLAN com usuários externos para uma experiência perfeita
ao acessar. A FON conta com a parceria de operadoras lı́deres
e provedores de Wi-Fi em todo o mundo e busca aumentar
o provisionamento de serviços de conectividade para clientesmembros em milhões de hotspots em todo o mundo. Uma
versão personalizada do OpenWrt foi implementada especificamente para uso na comunidade FON para fornecer aos
clientes domésticos um serviço compartilhado FON WLAN.
Após a instalação desta versão OpenWrt adaptada à FON, o
roteador Wi-Fi baseado em comodidade torna-se um ”Fonera
2.0”, permitindo aos consumidores compartilhar sua conexão
de banda larga e conectar-se a outros FON Spots em todo
o mundo. Com o dispositivo Fonera, são criados dois sinais
Wi-Fi diferentes, um para acesso privado e outro para acesso
público. No primeiro, o proprietário da FON Spot tem acesso
exclusivo e, portanto, é capaz de alavancar o serviço de
tráfego criptografado. Neste último, apenas os usuários FON
registrados têm o direito de acessar um sistema de rede aberto
(não criptografado) [4] [5].
III.

E STADO DA A RTE

Os sistemas 5G estão atualmente sendo investigados para
satisfazer as demandas de consumidores, serviços e negócios
para logo após 2020. Um dos principais impulsionadores dos
sistemas 5G é a necessidade de suportar uma variedade de
4 https://www.xfinity.com

5 http://www.telekom.de/wlan-to-go
6 http://www.fon.com
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indústrias verticais, tais como manufatura, automotivo, saúde,
energia e mı́dia e entretenimento [1].

de serviço e experiência de alta qualidade para os usuários de
ambas as redes.

Neste sentido, tais verticais originam casos de uso muito
diferentes, que impõem uma gama muito maior de requisitos
do que os serviços existentes hoje em dia. As redes de
hoje, com sua abordagem arquitetural ”one-sizefits-all”, não
conseguem atender aos requisitos de desempenho divergentes
que as verticais impõem em termos de latência, escalabilidade,
disponibilidade e confiabilidade.

Para a implementação do SNSC utilizamos o OVS, um
Controlador SDN, Docker, OpenStack além de técnicas de
monitoramento inteligente e algoritmos de aprendizagem de
máquina.

Diante disso, a softwarização da rede, uma tendência
emergente que procura transformar as redes usando soluções
baseadas em software [3]. Através de tecnologias como Redes
Definidas por Software(do inglês Software-Defined Networking - SDN) e Virtualização das Funções de Rede(do inglês
Network Function Virtualization - NFV), o software de rede
pode fornecer a programabilidade, flexibilidade e modularidade necessárias para criar múltiplas redes lógicas (virtuais),
cada uma adaptada para um determinado caso de uso. Essas
redes lógicas são chamadas de Network Slices [6].
Com o desenvolvimento da tecnologia 5g, tem-se a expectativa de um aumento crescente no uso da internet das
coisas(Internet of things - IoT), visto que o 5G propiciará
diversas mudanças com relação à tecnologia atual, como a
velocidade de transmissão de dados, densidade de conexão,
mobilidade e latência. Tais mudanças resultam num ecossistema complexo, onde a principal caracterı́stica que devemos
ter é a conectividade.
Em meio a emergência do 5g, consequentemente surgem
diversos problemas e desafios. Pensando-se nisso, um novo
paradigma chamado Fog Computing emergiu para atender aos
requisitos dessa nova tecnologia. Ele estende a Computação em
Nuvem(Cloud Computing) para a borda da rede, permitindo
baixa latência, balanceamento de carga e suporte flexı́vel de
mobilidade, mostrando-se como uma solução promissora para
as redes 5G [13].

O SNSC está localizado na nuvem, onde recebe
informações de um dispositivo de borda. O dispositivo de
borda é responsável por realizar um monitoramento inteligente
da rede, onde os recursos utilizados e a quantidade de usuários
são caracterı́sticas cruciais a serem examinadas por este dispositivo. O SNSC utiliza um algoritmo de aprendizagem, que
analisa todos os dados advindos do dispositivo de borda.
Com isso tem-se uma noção do quanto e quando os recursos
de rede estão sendo mais utilizados. A análise desses dados
permite ao SNSC antecipar-se sobre sua tomada de decisão,
provisionando/aprovisionando os recursos entre as slices da
melhor maneira possı́vel, ”prevendo”um momento ideal para
executar essa tarefa.
Nesta perspectiva, o SNSC contém um módulo de gerenciamento de recursos em tempo real entre as redes privada
e pública. O SNSC permite a implantar slices na forma de
contêineres através do docker. Oferece o gerenciamento de
recursos das slices sob demanda de forma automática, para
atender as necessidades dos usuários da rede privada e pública,
permitindo a conectividade dos usuários na rede pública e
ao mesmo tempo proporcionando uma qualidade de serviço
e experiência de alto nı́vel para os usuários da rede privada.
A figura 2 representa a arquitetura que está sendo proposta e
suas respectivas caracterı́sticas.

Por outro lado, Biczók et al. [2] argumentam sobre o compartilhamento do Wi-Fi em uma WLAN doméstica, onde essa
WLAN se transformaria em uma infraestrutura compartilhada
com um acesso duplo do Wi-Fi, tendo assim uma rede privada
(para os usuários da WLAN) e uma rede pública (para outras
pessoas da comunidade permanecerem conectadas).
Nesta perspectiva, surgem diversos trabalhos que destacam a utilização de SDN em WLAN, onde atualmente não
são amplamente adotadas ou bem compreendidas [9]. Apesar disso, não existem propostas que abordem a elasticidade
computacional inteligente para o Network Slicing em WLAN
compartilhadas em um ambiente de Fog Computing.
IV.

A RQUITETURA P ROPOSTA

Nesta seção, abordamos todos os conceitos necessários para
o entendimento da arquitetura que está sendo proposta para o
gerenciamento de recursos em WLAN compartilhadas.
Esta arquitetura tem como base um SNSC capaz de gerenciar os recursos de rede entre as slices da melhor maneira
possı́vel. O SNSC tem como principal caracterı́stica prover
a elasticidade computacional dos recursos disponı́veis para as
duas redes Wi-Fi, além de disponibilizar um nı́vel de qualidade

Figura 2.
Arquitetura para o gerenciamento de recursos em WLAN
compartilhadas

A virtualização da rede fornece uma solução para a de-
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ficiência das redes tradicionais, tais como falta de escalabilidade e dificuldade de gerenciamento de rede. No entanto, essas
soluções são restritas pela velocidade de desenvolvimento,
teste e implantação. Neste cenário, usamos o docker para
promover maior velocidade na criação de slices e ao mesmo
tempo o isolamento dessas slices.
V.

R ESULTADOS E E XPERIMENTOS

Para atingir os objetivos propostos, utilizamos simulações
e experimentações. A simulação (utilizando a plataforma
OpenStack) será utilizada para validar a arquitetura a ser proposta. No âmbito da experimentação, pretende-se realizar uma
implementação real de um protótipo do SNSM para WLAN
compartilhadas, visando compor um ambiente experimental
para uso acadêmico. Para isso, utilizamos as tecnologias
OVS, Controlador SDN, Docker, OpenStack além de técnicas
de monitoramento inteligente e algoritmos de aprendizagem
de máquina, objetivando a implementação do conceito de
Network Slicing. Para o tesbed já desenvolvido, demonstramos
o uso do fatiamento da redes em uma rede de área local
(LAN). A seguir são apresentados os resultados obtidos com
esse testbed.

Figura 4.

Tempo para criar as slices

Figura 5.

Uso da CPU durante a criação das slices

Na figura 3 é mostrado o delay de um fluxo entre 2 hosts,
onde o fluxo passa obrigatoriamente por todas as slices criadas.
Esse teste serve para identifica a perca de performance de
acordo com a quantidade de slices criadas.

VI.

Figura 3.

Delay do fluxo entre 2 hosts, onde o fluxo passa por cada slice

Na figura 4, temos um gráfico que mostra o tempo necessário para a criação das slices. Observa-se que não existe
uma variação de tempo muito grande quando comparamos o
tempo necessário para a criação de várias slices.
Por fim, na figura 5, temos o comportamento da CPU
quando se cria as slices.

C ONCLUS ÃO

Neste trabalho, foi proposto a aplicabilidade da elasticidade
computacional durante o particionamento da rede em uma
LAN, visando demonstrar que esta técnica pode ser utilizada
em WLAN compartilhadas. Foi proposta uma arquitetura para
WLAN compartilhadas em um ambiente de Fog Computing,
onde utiliza-se o SNSC para dar suporte ao particionamento
inteligente da rede.
No futuro, planeja-se desenvolver o SNSC para WLAN
compartilhadas, visando o compartilhamento da rede em ambientes domésticos com a comunidade de forma automática e
inteligente, com um nı́vel de qualidade de serviço e experiência
excelente para os proprietários da WLAN que está sendo
compartilhada, sem que eles tenham a percepção que os seus
recursos de rede estejam em utilização por quem está usando
o Wi-Fi público. Com a construção do SNSC, espera-se que o
compartilhamento das redes domésticas possam ser realizados
de forma automática e sob demanda, possibilitando maior
conectividade na era no 5G.
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Resumo—Recentemente, o número de dispositivos e aplicações
que constantemente capturam e geram dados está crescendo
abruptamente. Essas aplicações tendem a prover dados complexos, considerando que para representar um cenário real desses
dados é necessário uma grande quantidade de atributos. Com o
objetivo de encontrar um modelo menor e mais representativo
para dados, a seleção de atributos é uma tarefa indispensável
para tal objetivo. Este artigo propõe um estudo exploratório
sobre uma abordagem de seleção dinâmica de atributos no
contexto de classificação de padrões. A abordagem foi avaliada
incluindo elementos de Teoria da Informação no processo de
análise de similaridade em relação ao método original. Resultados
mostraram que o método DFS-MI obteve resultados competitivos,
uma vez que ultrapassou a performance da versão original do
método, em termos de acurácia dos modelos testados e em termos
estatísticos, para mais de 80% das bases de dados testadas. Os
resultados contidos neste artigo são bastante promissores, visto
que o uso da Informação Mútua como medida de similaridade
mostrou-se impactante no processo de seleção dinâmica de
atributos.
Palavras-Chave—Seleção de Atributos, Informação Mútua,
Teoria da Informação, Análise de Dados.

I. I NTRODUÇÃO
A quantidade de dados gerados têm crescido exponencialmente nos últimos anos, isso se dá devido a popularização
de dispositivos inteligentes, mídias sociais, sensores (como
câmeras, por exemplo), etc. Com o avanço da Internet das
Coisas (IoT) e iniciativas associadas a cidades inteligentes, o
número de dispositivos e aplicações que capturam e geram
dados é imenso. A maior parte dos dados criados são usados
para propósitos específicos e então armazenados sem mais
análises.
Embora útil, aplicações do mundo real tendem a produzir
dados complexos e, considerando que análises detalhadas
requerem que sejam utilizados métodos de Aprendizado de
Máquina para extrair informações precisas a partir de um
grande conjunto de dados, a fase de pré-processamento é
fundamental para acrescer de qualidade o processo de análise
[1]. Um dos métodos mais conhecidos de pré-processamento
é a seleção de atributos, que segundo [2] são responsáveis por

tentar filtrar os dados visando obter o subconjunto de atributos
que melhor representa todo o conjunto de dados.
Esse tipo de abordagem é importante em dois aspectos:
pode reduzir drasticamente a quantidade dos dados, provendo
um processamento mais rápido; e elimina dados não relevantes que podem causar distúrbios no processo de extração
de informação. Considerando essas vantagens, ao longo dos
anos pesquisadores têm desenvolvido diversos algoritmos para
realizar a seleção de atributos em conjuntos de dados. Algumas
abordagens são diferentes e ao invés de escolher um subconjunto com os atributos mais representativos, elas combinam
os dados com objetivo de produzir um conjunto de dados
mais robusto. Esses métodos são usualmente conhecidos com
algoritmos de extração de atributos. Análise dos Componentes
Principais ou como é comumente referida, PCA, é o exemplo
mais conhecido desse tipo de abordagem [3].
Por outro lado, descritores do campo da Teoria da Informação, inicialmente utilizados para medir a eficiência da
transmissão de dados [4], têm sido utilizados com sucesso
para quantificar informação em vários problemas reais. Um
dos descritores é a Informação Mútua e existem estudos que
analisam sua utilização na seleção de atributos para conjuntos
de dados complexos. Por exemplo, [5] propôs diversas técnicas
baseadas em Informação Mútua para selecionar os atributos
mais relevantes de um conjunto de dados. Métodos baseados
em Informação Mútua têm vantagem em relação aos métodos
lineares tradicionais por serem capazes de medir a dependência
entre duas variáveis, incluindo correlações não-lineares, que
são comuns em dados advindos de situações reais.
Um campo importante da área de Aprendizado de Máquina
é o Agrupamento, que organiza os dados considerando um
critério e a estrutura dos dados em si. Esse tipo de abordagem
é útil quando os dados não possuem metadados associados
(como rótulos, por exemplo) e queremos encontrar informações que não estão explicitas. Baseado nessa ideia, alguns
trabalhos usam algoritmos de agrupamento como um passo
de pré-processamento para tarefas de classificação, como [6]
e [7].
Nesse sentido, este artigo propõe um estudo exploratório
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sobre uma abordagem de seleção dinâmica de atributos no
contexto de tarefas de classificação. Esse estudo propõe uma
extensão do método proposto no trabalho [8]. Uma vez que o
artigo original usa apenas a correlação de Spearman, para isso
incluímos alguns descritores da Teoria da Informação como
medida de similaridade com o objetivo de aumentar a robustez
do método
Este trabalho está dividido da seguinte forma: A Seção II
apresenta os trabalhos relacionados aos algoritmos e métodos
utilizados na seleção dinâmica de atributos. A Seção III
apresenta uma breve descrição do método de seleção dinâmica
proposto em [8], explorado neste artigo. A Seção IV traz
a uma descrição geral sobre as medidas de similaridade
utilizadas, os algoritmos de classificação e agrupamento, os
testes estatísticos aplicados, os conjuntos de dados utilizados
para validação e, por fim, a configuração do experimento. A
Seção V detalha os resultados e as discussões realizadas a
partir do estudo empírico feito e, ao final, na Seção VI são
feitas as considerações finais deste artigo.
II. T RABALHOS R ELACIONADOS
Algoritmos de Redução de Dimensionalidade são técnicas
populares que podem ser utilizadas para remover atributos
ruidosos (i.e irrelevantes) e redundantes em tarefas de Aprendizado de Máquina, tais como classificação e agrupamento.
Essas técnicas se dividem em duas principais categorias:
extração de atributos e seleção de atributos [3]. Neste artigo
restringimos nosso estudo à algoritmos de seleção de atributos.
O principal objetivo dos algoritmos de seleção de atributos
é encontrar um subconjunto do conjunto de atributos que
otimizam um dado critério. Usualmente isso é feito utilizando
heurísticas, uma vez que testes exaustivos sobre todas as
possíveis combinações de subconjuntos não são factíveis para
maioria das situações. Baseado nisso, uma grande variedade
de algoritmos de seleção de atributos foram propostos nos
últimos anos, tanto para tarefas de classificação como para
tarefas de agrupamento. Por exemplo, os trabalhos de [9] e
[10] analisaram o impacto do uso de algoritmos de seleção de
atributos em relação a performance de algoritmos como k-NN,
Naive Bayes e SVM em problemas de classificação de textos
e imagens. Uma análise dos algoritmos mais usados pode ser
encontrada em [2].
No contexto de agrupamento, muitos outros estudos foram
conduzidos para analisar como a seleção de atributos pode ser
utilizada para melhorar resultados de agrupamentos. Por exemplo, [6], [11] e [12] usaram algoritmos de seleção de atributos
com algoritmos de agrupamentos conhecidos, como k-means
e Expectation Maximization para aprimorar a acurácia ou o
tempo de processamento desses algoritmos.
A partir dos estudos mencionados anteriormente, observamos que a maioria dos artigos estão principalmente preocupados com a aplicação de algoritmos de seleção de atributos
como um passo de pré-processamento para classificação de
padrões ou algoritmos de agrupamento. De acordo com a
revisão da literatura, pouco tem sido feito na exploração do
uso de algoritmos de agrupamento no processo de seleção

de atributos. Exemplos desse tipo de abordagem podem ser
encontrados em [6], [7] e [8] onde algoritmos de agrupamento
são usados para determinar os atributos mais relevantes em
relação a um conjunto de dados. Com a exceção da abordagem
proposta por [8], todas as demais abordagens realizam um
processo de seleção estática baseado unicamente no espaço
de seleção sem levar em consideração a particularidade das
instâncias no conjunto de dados. Neste artigo, exploramos a
abordagem proposta em [8] introduzindo medidas de Teoria
da Informação para extrair informações subjacentes presentes
nos dados.
III. A BORDAGEM DE S ELEÇÃO DE ATRIBUTOS AVALIADA
Os algoritmos mais simples de seleção de atributos consideram todo o conjunto de dados para escolher um subconjunto
de atributos com uma maior representação. Esse tipo de
abordagem pode ser adequada para um conjunto de instâncias,
mas não para outros, os quais precisam ter uma melhor
representação por meio de outro subconjunto de atributos.
Logo, para solucionar a problemática relacionada aos usuais
algoritmos de seleção, esse artigo utiliza uma estratégia para
selecionar os atributos considerando grupos de instâncias de
um conjunto de dados.
De fato, esse artigo traz uma extensão de abordagem proposta em [8], onde utilizamos como diferencial os benefícios
das medidas da Teoria da Informação para extrair informações
subjacentes dos dados selecionando os melhores atributos de
acordo com as características de grupos de instâncias. Isso
significa que, comportamentos individuais das instâncias são
considerados no processo de seleção de atributos. A figura 1
mostra uma visão geral da abordagem.

Figura 1. A estrutura geral da abordagem de seleção de atributos. [8]

Enquanto a abordagem original considera a correlação de
Spearman como medida de similaridade para determinar quais
são os atributos mais representativos para cada grupo de
instâncias, este artigo também usa as medidas da Teoria da
Informação: Divergência de Kullback-Leibler e Informação
Mútua. Como mencionado anteriormente, essas medidas podem capturar informações de alta ordem estatística sobre os
dados e usar durante os processos de agrupamento e seleção
de atributos.
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Como podemos ver na figura 1, um algoritmo de agrupamento é aplicado a um conjunto de validação, que cria uma
partição C = c1, ..., cj com instâncias similares divididas
em grupos. Após isso, para cada grupo, cada atributo tem
um valor de relevância associado baseado num critério de
avaliação. Isso é feito considerando a importância (similaridade) do atributo para cada grupo. Neste artigo usamos a
Divergência de Kullback-Leibler e a Informação Mútua para
medir a importância dos atributos em relação aos grupos. O
objetivo nesse passo é capturar a quantidade de informação
compartilhada por cada atributo em relação ao rótulo da classe.
Uma vez que os atributos mais importantes são selecionados
para cada grupo, j classificadores são treinados, um para cada.
Mas ao invés de utilizar todos os atributos, utilizamos apenas
os atributos selecionados para representar cada grupo. Para
testar os modelos, instâncias da partição de teste são providas
e, afim de saber quais atributos são válidos para cada instância,
as instâncias são associadas, uma a uma, ao grupo mais similar
e então classificadas utilizando o modelo definido para aquele
grupo. Dessa forma o processo de seleção de atributos torna-se
dinâmico, uma vez que as instâncias de teste são testadas pode
diferentes modelos, treinados por diferentes atributos. Todos
os detalhes acerca da abordagem podem ser encontrados em
[8].
IV. M ATERIAIS E M ÉTODOS
Esta seção traz uma descrição geral dos materiais e técnicas utilizadas para validar a abordagem de seleção. As
subseções estão divididas nos seguintes tópicos: Medidas de
Similaridade, que mostra as definições formais relacionadas
aos métodos de similaridade aplicados ao método de seleção
dinâmica explorado; Algoritmos de classificação e agrupamento utilizados para avaliar a performance das abordagens
de seleção de atributos em termos de acurácia; Testes estatísticos realizados para validar a performance estatística das
abordagens; Conjuntos de dados utilizados para executar os
experimentos; e finalmente a explanação da configuração do
experimento.
A. Medidas de Similaridade
Como parte do método de seleção dinâmica de atributos,
uma das tarefas é calcular a similaridade entre os atributos
do conjunto de validação e o atributo classe. No trabalho
anterior [8] onde o método de seleção dinâmica de atributos
foi proposto, eles utilizaram apenas a correlação de Spearman
como medida de similaridade. Recentemente, descritores da
Teoria da Informação, inicialmente utilizados para medir a
eficiência da transmissão de dados [4], têm sido utilizados para
quantificar informação numa variedade de problemas. Esses
descritores, tais como: Informação Mútua [5] e a Divergência
de Kullback-Leibler (Entropia Relativa) [13] podem ser utilizados como medida de similaridade, uma vez que eles podem
medir a dependência entre duas variáveis, incluindo correlações não-lineares, que são bastante comuns em situações reais.
Visando comparar a efetividade de diferentes medidas de
similaridades, usamos dois descritores do campo da Teoria da

Informação: Informação Mútua e a Divergência de KullbackLeibler (Entropia Relativa) e as comparamos com a métrica
inicialmente proposta como medida de similaridade no trabalho [8]: Correlação de Spearman. Todas as medidas são
descritas na literatura como segue:
1) Informação Mútua [4]: A medida de Informação Mútua
(MI) calcula a quantidade de informação compartilhada entre
duas variáveis aleatórias. Em outras palavras, ela dimensiona a
quantidade de informação obtida por uma variável, através de
outra variável. Sendo X e Y variáveis aleatórias e p a função
de probabilidade. Baseado nisso, a Informação Mútua pode
ser definida como:


XX
p(x, y)
(1)
I(X, Y ) =
p(x, y) log
p(x)p(y)
y∈Y x∈X

2) Divergência Kullback–Leibler (Entropia Relativa) [13]:
A Divergência de Kullback-Leibler (KD) é uma medida que
define a diferença entre duas distribuições de probabilidade.
Assim sendo, a KD pode ser vista como a quantidade de
incerteza de observar uma distribuição de probabilidade f (x)
usando outra distribuição g(x). Essa medida pode ser definida
como:
DKL (F ||G) =

X
i

f (x) log

f (x)
g(x)

(2)

3) Correlação de Spearman: A correlação de Spearman
descreve como duas variáveis de um conjunto de dados estão
relacionadas, não fazendo suposições sobre a distribuição de
frequência dos dados, podendo ser usadas para medição de
variáveis em nível ordinal [14].
B. Algoritmos de Classificação e Agrupamento
Com o objetivo de validar a performance da abordagem
explorada, utilizamos três métodos diferentes de classificação:
método baseado em busca (Árvore de Decisão), método baseado em otimização (SVM) e método baseado em distância
(k-nn). Ele estão descritos na literatura como segue:
• Árvore de Decisão: A Árvore de Decisão utiliza a
estratégia dividir para conquistar para resolver problemas de decisão. Um problema complexo é dividido em
problemas mais simples, que recursivamente utilizam a
mesma estratégia. As soluções de subproblemas podem
ser combinadas, na forma de árvore, para produzir a
solução de um problema complexo [15].
• SVM: O SVM é uma técnica de aprendizado para problemas linearmente separáveis, capaz de achar um hiperplano que maximiza a margem de separação (espaço)
entre duas classes. Para tanto, as instância de um conjunto
de dados são rotuladas como positivas e negativas, sendo
projetadas num alto-espaço dimensional, usando uma
função nomeada kernel. Esta técnica pode ser estendida
para problemas com mais de duas classes [15].
• k-NN: O k-NN é um método de aprendizado de máquina
baseado em instâncias, uma vez que o método leva em
conta os k vizinhos mais próximos da instância a ser
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classificada. No k-NN, dado um espaço definido por
atributos, onde uma instância representa um ponto num
espaço, a distância entre dois pontos é calculada através
de uma métrica de distância. Os vizinhos mais próximos
são definidos pela distância euclidiana [15].
Esses classificadores foram escolhidos visto que são amplamente utilizados pela comunidade de aprendizado de máquina
e cada um possui uma maneira distinta de achar a melhor
solução. Baseado nisso, tentamos cobrir uma grande variedade
de heurísticas de classificação para evitar tendência para uma
abordagem específica.
Por outro lado, com o propósito de realizar as tarefas
de agrupamento na abordagem avaliada, escolhemos usar o
algoritmo de agrupamento k-means, descrito na literatura
como segue:
• k-Means [16]: O k-means é um algoritmo de agrupamento baseado em distância, onde os primeiros k centroides dos dados são escolhidos aleatoriamente e cada
instância é atribuída ao grupo associado ao centro mais
próximo. Após isso, novos centroides são calculados para
cada grupo baseado na média de todas as amostras. Esse
procedimento é repetido até que não exista nos valores
dos centroides.
C. Testes Estatísticos
Afim de comparar a eficácia da abordagem explorada, dois
testes estatísticos foram aplicados: Teste de Friedman e o Teste
post-hoc Wilcoxon Rank-Sum. O segundo foi aplicado quando
o p-value do teste de Friedman foi menor que 0.05. Ambos
os testes foram utilizados com um nível de confiança de 95%
( = 0.05).
1) Teste de Friedman: O Teste de Friedman é um teste
não paramétrico usado para comparar dados de amostras
vinculadas, isso é, quando os mesmo assunto é avaliado mais
de uma vez. Esse teste é bastante útil quando se procura
afirmar a hipótese de que as observações relacionadas derivam
de uma mesma população [17].
Calculando o teste de Friedman, o p-value obtido é utilizado
para identificar se há diferenças significantes entre amostras.
2) Teste de Wilcoxon Rank-Sum: O teste de Wilcoxon
Rank-Sum, também conhecido como teste de Mann-Whiteny,
é um teste não paramétrico desenvolvido por F. Wilcoxon
em 1945. Esse teste é utilizado para comparar duas amostras
independentes de tamanhos iguais. O teste de Wilcoxon RankSum detecta diferenças entre duas populações correspondentes
ao comparar a mediana das duas amostras [18].
Portanto, é possível comparar através dos p-values obtidos,
se dois grupos não-pareados pertencem a mesma população,
verificando se há evidências para acreditar que os valores de
um grupo são maiores que os do outro grupo.
D. Conjuntos de Dados
Para realização dos experimentos selecionamos doze conjuntos de dados de naturezas diferentes. Estes conjuntos de
dados foram selecionados com o objetivo de cobrir diferentes
faixas de valor em relação ao número de instâncias, atributos

e contextos. Os conjuntos de dados estão distribuídos em
diferentes áreas do conhecimento, tais como: Bioinformática,
dados de texto, imagem facial, imagens de assinaturas e
processamento de sinais.
Os dados foram coletados de três repositórios diferentes:
UCI Machine Learning [19], Arizona State University repository [20] e Bioinformatics Research Group of Seville
repository [21].
As principais características de cada conjunto de dados estão
apresentadas na Tabela I, onde n é o número de instâncias,
C é o número de classes e d é o número de atributos
(dimensionalidade).
Tabela I
D ESCRIÇÃO DAS BASES DE DADOS .
ID
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12

Bases de Dados
LSVT[22]
Lung Cancer[23]
Breast Cancer Diagnostic[24]
Connectionist Bench[25]
Ionosphere[26]
Lymphoma[27]
USPS[28]
PCMAC[29]
Friedman[30]
Colon Cancer[31]
COIL-20[32]
Arrhythmia[33]

n
126
181
569
208
351
96
9298
1943
1000
62
1440
452

C
2
2
2
2
2
9
10
2
2
2
20
16

d
310
12533
30
60
32
4026
256
3289
100
2000
1024
279

E. Configuração do Experimento
Todos os algoritmos utilizados neste artigo foram implementados e executados no software Matlab. Nessa análise
empírica, com o propósito de obter resultados mais robustos,
a 10-fold cross-validation foi aplicada para todos os métodos
analisados. Adicionalmente, como as abordagens analisadas
são métodos não-determinísticos, todos os algoritmos foram
executados 10 vezes, fazendo um total de 100 valores de
acurácia que foram calculados para fornecer os valores usados
neste trabalho.
A divisão dos conjuntos de dados em partições de
treino/teste/validação usados no algoritmo de seleção dinâmica
de atributos é realizada da seguinte forma: Para cada conjunto
de dados, aplicamos a técnica 10-fold cross-validation para
dividir o conjunto de dados em 10 partes. Então, dividimos os
grupos obtidos em três partes, onde um fold é definido para
o conjunto de validação, um fold para o conjunto de teste e
oito folds para o conjunto de treinamento. Uma vez que os
dados são divididos, usamos o fold de validação para criar os
grupos a serem usados no algoritmo de agrupamento k-means,
descrito na seção IV-B, com o parâmetro k igual ao número
de classes do conjunto de dados correspondente em execução.
Após o processo de agrupamento, treinamos o método de
classificação usando todos os oito conjuntos de treinamento,
de acordo com os atributos selecionados pela medida de similaridade da seleção dinâmica. Finalmente, o fold remanescente
é utilizado para avaliar a performance do método proposto em
[8].
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Todas as abordagens analisadas foram executadas utilizando
três algoritmos de classificação, Árvore de Decisão, SVM e
k-NN, como descrito na seção IV-B, para cada conjunto de
dados.
V. R ESULTADOS E D ISCUSSÕES
O principal objetivo desta análise experimental é verificar
quais medidas de similaridade obtêm o melhor desempenho
do método de seleção dinâmica utilizando medidas da Teoria
da Informação.
Tendo em vista que diferentes conjuntos de dados com
diferentes níveis de acurácia estão sendo avaliados nessa
análise, o uso direto desses valores podem levar a uma
análise equivocada dos resultados. Afim de resolver essa
questão, nesse artigo, a performance dos métodos de seleção
de atributos serão avaliados levando em consideração a o
ranking médio dos resultados obtidos. Esses rankings são
baseados em seus níveis de acurácia, sempre atribuindo 1 ao
melhor valor, seguido por 2, 3 e/ou 4 em ordem crescente,
de acordo com seu desempenho. Este ranking é calculado
para cada configuração levando em consideração todos os 3
três algoritmos de classificação usados nesta análise. O score
médio é calculado para cada método e então a classificação
final é feita de acordo com o score médio para cada base de
dados.
A. Experimento - Análise das Medidas de Similaridade
Como mencionado anteriormente, essa análise visa definir a
melhor medida de similaridade a ser usada no método proposto
em [8]. Sendo assim, três medidas de serão usadas nessa
análise, sendo elas: Correlação de Spearman (SCorr) (como
usado em [8]), Informação Mútua (MI) e a Divergência de
Kullback-Leibler (KD). A Tabela II apresenta o ranking médio
do método de seleção dinâmica utilizando as três medidas
de similaridade. Nessa Tabela, as células sombreadas com
números negritos representam o melhor desempenho (menor
ranking), para cada conjunto de dados.
Tabela II
R ESULTADOS U TILIZANDO D IFERENTES M EDIDAS DE S IMILARIDADE

Abordagens
Métricas
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12

Ranking - Medidas de Similaridade
DFS-MI
DFS-KD
DFS-SCorr
Mean±Std
Mean±Std
Mean±Std
1.71±0.79
2.15±0.84
1.92±0.78
1.48±0.71
1.71±0.82
1.92±0.89
1.07±0.31
2.52±0.54
2.37±0.55
1.27±0.57
2.46±0.64
2.14±0.69
1.11±0.37
2.46±0.59
2.34±0.58
1.79±0.83
1.89±0.82
1.93±0.86
1.13±0.35
2.16±0.60
2.72±0.47
1.39±0.49
3.00±0.00
1.57±0.50
1.21±0.52
2.46±0.57
2.30±0.70
1.81±0.81
1.77±0.81
1.90±0.81
1.19±0.48
2.62±0.61
2.15±0.60
1.78±0.77
2.42±0.77
1.76±0.73

Analisando o ranking médio dos resultados, é possível
afirmar que a medida de informação mútua (MI) alcançou
o menor ranking médio (o melhor desempenho) em quase
todos os conjuntos de dados (10 de 12 conjuntos). Enquanto
as medidas KD e SCorr obtiveram o melhor desempenho em
apenas um conjunto de dados. Os resultados da Tabela II
mostram a superioridade, em termos de acurácia, da medida
de MI, quando comparada com as medidas KD e SCorr.
No intuito de validar de forma mais significativa o desempenho das medidas de similaridade usadas nesta análise
empírica, utilizamos o teste estatístico de Friedman e o teste
post-hoc Wilcoxon, uma vez que estes testes não paramétricos
são adequados para comparar o desempenho de diferentes
algoritmos de classificação. O teste de Friedman é usado
para comparar o desempenho de todas as três medidas de
similaridade. Portanto, ele é aplicado diretamente sobre os
níveis de precisão, e não sobre os resultados da classificação.
Neste teste, todas as medidas de similaridade são consideradas, com todas as 10 execuções da técnica de 10-fold
cross-validation, para os três algoritmos de classificação. Os
resultados do teste de Friedman são mostrados na Tabela III,
a primeira coluna apresenta o p-value do teste de Friedman.
As colunas restantes mostram os resultados do teste post-hoc,
comparando, em uma base dois-por-dois, o desempenho do
DFS-MI com as outras duas medidas de similaridade. No teste
post-hoc, a comparação A-B foi realizada e «"representa um
desempenho estatístico superior de A sobre B; »"representa
o oposto (desempenho estatístico significante de B sobre A),
enquanto "="afirma que não há evidência para afirmar que há
diferença de desempenho para os métodos A e B.
Tabela III
R ESULTADOS DOS T ESTES E STATISTICOS UTILIZANDO D IFERENTES
M EDIDAS DE S IMILARIDADE
Abordagens
Métricas
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12

Testes Estatisticos - Medidas de Similaridade
Friedman
DFS-MI - DFS-KD
DFS-MI - DFS-SCorr
p-value
result
result
1.23E-08
<
<
1.03E-08
<
<
8.85E-117
<
<
3.86E-66
<
<
1.09E-106
<
<
0.044
=
=
7.47E-110
<
<
1.51E-132
<
<
5.69E-87
<
<
0.220
1.65E-87
<
<
1.47E-25
<
=

Na Tabela III, as células sombreadas com números em
negrito representam os valores em que a medida de MI
obteve melhor desempenho, do ponto de vista estatístico. Em
contraste, os números seguidos por (*) representam os casos
em que a outra medida de similaridade é melhor do que a
medida MI. Para as células restantes, o desempenho de ambas
as medidas de similaridade são semelhantes do ponto de vista
estatístico.
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A partir da Tabela III, podemos observar que o desempenho
de todas as três medidas de similaridade são diferentes, de um
ponto de vista estático, em 11 conjuntos de dados (p-value <
0,05). No teste post-hoc, podemos afirmar que a medida de
MI apresentou melhor desempenho (células sombreadas com
números em negrito) do que as outras abordagens analisadas,
do ponto de vista estatístico, em 10 conjuntos de dados,
quando comparado à medida KD e em 9 conjuntos de dados,
quando comparado à medida de SCorr. Além disso, a medida
MI teve desempenho semelhante em apenas um conjunto de
dados, para a medida KD, e em dois conjuntos de dados,
para a medida SCorr. Os resultados obtidos no teste estatístico
corroboraram o bom desempenho alcançado pela medida MI.
VI. C ONSIDERAÇÕES F INAIS
Este artigo avaliou um método de seleção dinâmica de atributos com medidas de similaridade baseados em Informação
Mútua. O método DFS-MI, que é uma extensão do método
proposto em [8], usa um algoritmo de agrupamento como a
base do processo de seleção de atributos.
Para avaliar o impacto das mudanças em relação a medida
de similaridade, foi realizada uma análise empírica. Nesta
análise, aplicamos três algoritmos de classificação diferentes
(Árvore de Decisão, Naive Bayes e k-nn) e três medidas de
similaridade (Informação Mútua, Divergência de KullbackLeibler e Correlação de Spearman). O método foi avaliado
utilizando a acurácia dos modelos de classificação e testes
estatísticos (Friedman e post hoc Wilcoxon Rank Sum Test).
Através da análise empírica, pudemos observar que a medida de MI foi a métrica de similaridade que causou a maior
melhora no desempenho do método de seleção dinâmica.
Além disso, podemos afirmar que o método DFS-MI obteve
resultados competitivos, uma vez que superou o desempenho
do método seleção de características dinâmica utilizando a
Correlação de Spearman [8]. Adicionalmente, o método pode
melhorar a performance, quando comparado com os dados
originais (sem seleção de atributos), para maioria das bases
de dados.
Como trabalhos futuros, pode-se utilizar outras medidas
de similaridade para explorar o método avaliado, bem como
com a variação do tamanho dos grupos de validação, o que
pode levar a diferentes análises do impacto na construção dos
agrupamentos por parte do algoritmo de agrupamento.
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Resumo—Requisitos estão em constante mudança no projeto.
Modificá-los ou excluí-los requer a realização de uma análise de
impactos que podem ser causados, assegurando que o software
não sofrerá com inconsistências ou introdução de erros e falhas
com a nova mudança. A clareza do requisito é importante durante
uma alteração, pois através de um bom entendimento uma melhor
decisão pode ser tomada. A rastreabilidade de requisitos ajuda na
compreensão do requisito, permitindo verificação de dependências (análise de impacto), além de responsáveis e desenvolvedores.
A literatura traz diversas maneiras de apresentar informações de
rastreabilidade, por exemplo: a matriz e grafos de rastreabilidade.
Este trabalho tem o objetivo de apresentar um estudo em relação
ao uso de grafos para visualizar a rastreabilidade de requisitos.
Além disso, será brevemente discutido o uso do Neo4J para a
geração de grafo de rastreabilidade, onde no final é feita uma
comparação entre matrizes e grafos de rastreabilidade.

Palavras-chave: Visualização de Rastros, Rastreabilidade
de Requisitos, Neo4j, Grafo de Rastreabilidade, Matriz de
Rastreabilidade.
I.

I NTRODUÇÃO

Mudanças podem ocorrer durante todo o processo de
desenvolvimento de sistemas e uma atividade em projetos de
software que pode ajudar no gerenciamento dessas mudanças
está no gerenciamento de requisitos. Segundo Genvigir [15] o
gerenciamento de requisitos controla a agregação e evolução
dos requisitos através das atividades da Rastreabilidade. A
Rastreabilidade de Requisitos (RR) permite identificar artefatos que irão ser afetados quando houver uma mudança no
código (análise de impacto), analisar a evolução dos requisitos
e até mesmo de suas dependências, verificar responsáveis pelo
requisito, entre outras vantagens que minimizam o risco para
que mudanças não tragam conflitos e gerem erros ou falhas.
Para Gotel e Finkelstein [18] a Rastreabilidade de Requisito
é a capacidade de descrever e seguir a vida de um requisito em
ambas as direções, seja do início ao final ou do final ao início
de criação daquele requisito. Espinoza e Garbajosa [14] acrescentam a partir de um requisito rastreável há a possibilidade
de poder analisar as dependências de um requisito.
Apesar da RR ser uma atividade bastante útil no gerenciamento de requisitos, pesquisas como de Jacobsson [23]
mostram que a falta de informação sobre o conceito ou os
objetivos da rastreabilidade é um grande fator para a falta de
motivação do seu uso.

Grafos e matrizes de rastreabilidade são maneiras bastante
citadas na literatura como forma de apresentarem informações
para uma análise de impacto. Elas são geradas através de informações sobre os requisitos e artefatos. Neles é possível um
membro de equipe identificar quais artefatos estão fortemente
ligados com um requisito, tarefa ou teste, por exemplo. Isto
ajuda ao usuário tomar decisões sobre alterações que devem ser
realizadas, pois assim é possível observar onde essa alteração
irá afetar e o que precisará ser feito para não causar conflito.
Apesar da matriz de rastreabilidade ser de fácil compreensão para não especialistas (Cleland-Huang et al. [5]), os grafos
são adequados para navegação entre rastros (Li e Maalej [25];
Cleland-Huang et al. [5]).
Sendo essas duas opções de visualização bastante comentadas pela literatura, resolvemos gerar um grafo de rastreabilidade usando o Neo4J para descobrir as dificuldades e
facilidades, além de fazer um levantamento sobre as vantagens
e desvantagens de cada um dos tipos de visualização citadas
acima.
Portanto, o artigo se divide da seguinte forma: a seção
2 contém a Fundamentação Teórica, em que está presente
definições de termos utilizados no artigo; a seção 3 apresenta
alguns trabalhos correlatos, em que abordem a utilização de
grafos na RR ou a diferença entre grafos e matrizes para a
visualização da RR; seção 4 apresenta uma breve Discussão
com sobre a utilização do Neo4J e também a comparação
entre matriz e grafo de rastreabilidade e, por fim, a seção 5 é
composta por Conclusão e Trabalhos Futuros.
II.

F UNDAMENTAÇÃO T EÓRICA

Nesta seção será definida a Rastreabilidade de Requisitos,
mostrando seus tipos e vantagens; formas de visualização de
RR, em específico Matriz e Grafos de Rastreabilidade; e, um
pouco sobre o surgimento do Neo4J.
A. Rastreabilidade de Requisitos
Para Nuseibeh e Easterbrook [27] e Sayão e Leite [34] a RR
é uma das principais atividades no gerenciamento de requisitos
que pode prover lógica aos requisitos, além de permitir a
análise de consequências e impacto de mudança através de
geração de matrizes ou grafos de rastreabilidade (Trindade
[35]).
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Definições como Ramesh e Jarke [31], Gotel e Finkelstein
[18] e Genvigir [15] referem-se a RR como sendo a criação de vínculos entre requisitos e artefatos – podendo ser
a característica de um sistema, que permite acompanhar ou
descrever a vida de um requisito. Kotonoya e Sommerville
[24] dizem que através de um requisito rastreável, além de
poder verificar suas dependências, é possivel também descobrir
quem sugeriu o requisito e o motivo de sua existência. Neste
artigo, consideraremos tais definições, onde, resumidamente,
um requisito será rastreável quando a partir dele for possível
obter os artefatos a que ele se refere, os requisitos que são
dependentes, e também os membros da equipe responsáveis
pelo requisito, seja pela implementação, criação ou teste.
Segundo Genvigir [15] um processo de rastreabilidade
falha se não executa uma das seguintes habilidades: forward
e backward; sendo forward (rastrear para frente) a habilidade
de rastrear um requisito em direção a seus refinamentos e,
backward (rastrear para trás) a habilidade de rastrear um
refinamento até sua origem é conhecida como rastrear para
trás (Genvigir [15], Sá Neto [33], Dall’Oglio et al. [8]).

Figura 1. Pré, Inter e Pós-rastreabilidade. Fonte: Adaptado de Genvigir [15]
e Gotel [19].

Em Trindade [35] foram reconhecidas 2 classificações de
rastreabilidade bastante presentes na literatura. Estas classificações estão presentes em trabalhos como: Sá Neto [33],
Genvigir [15], Pohl e Rupp [30], Gotel e Finkelstein [18],
Pereira [29] e Dall’Oglio et al. [8]. De acordo com os trabalhos
citados acima, podemos defini-las da seguinte forma:
1)

2)

Rastreabilidade Pré, Inter e Pós-especificação (Figura
1):
a) Rastreabilidade pré-especificação de requisitos (ou simplesmente pré-rastreabilidade):
relacionamentos entre artefatos que formam
a base para o documento de requisitos e o
próprio requisito, além dos relacionamentos
de rastreabilidade entre os requisitos.
b) Rastreabilidade pós-especificação de requisitos (ou simplesmente pós-rastreabilidade):
relacionamentos entre artefatos posteriores a
especificação - como atividades do desenvolvimento, por exemplo; e o próprio requisito,
além de conter as informações de rastreabilidade entre requisitos.
c) Rastreabilidade entre requisitos (ou Rastreabilidade Inter-requisitos): relacionamentos
entre os requisitos, mostrando as dependências entre eles.
Rastreabilidade Horizontal e Vertical (Figura 2):
a) Rastreabilidade Horizontal: relacionamento
entre as diferentes versões ou variações dos
requisitos ou outros artefatos em uma dada
fase do ciclo de vida.
b) Rastreabilidade Vertical (ou Rastreabilidade
Extra-requisitos): relacionamento entre requisitos e artefatos produzidos pelo processo
de desenvolvimento durante o ciclo de vida
do projeto.

Vantagens que RR pode trazer durante o processo de
desenvolvimento do software estão presentes em trabalhos
como: Pohl e Rupp [30], Ghazarian [17] e Sayão e Leite [34].
Podemos listar algumas delas:

Figura 2. Rastreabilidade Horizontal e Vertical. Fonte: Genvigir [15] e Gotel
[19].

•

Verificabilidade: permite verificar a implementação
(ou falta dela) do requisito no sistema, verificando
sua alocação no software, assim como a identificação
dos requisitos que ainda não foram testados através da
ligação entre requisitos e testes;

•

Identificação de propriedades e requisitos desnecessários no sistema: determina se certa propriedade
colabora na implementação do requisito ou requisitos
que não cooperam nas metas do sistema e não estão
ligados a fonte;

•

Análise de impacto: ajuda investigar os efeitos causados por mudanças, através da verificação de requisitos
conflitantes;

•

Correção de defeitos: indica artefatos que deverão ser
revistos para identificar o erro;

•

Validação: mostra se a implementação atende ao conjunto de requisitos solicitados pelo cliente, permitindo
ver a consistência entre as exigências dos stakeholders
e os artefatos produzidos;
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•

Reusabilidade: ajuda a reutilizar os artefatos de requisitos em outros sistemas;

•

Manutenção: aponta a causa e o efeito de falhas;

•

Previsão de custos e prazos: ajuda na estimativa,
indicando os componentes que serão atingidos pela
solicitação;

B. Formas de Visualização da Rastreabilidade de Requisitos
Segundo Gershon et al. [16], citado por Thommazo et al.
[11], a visualização é um processo de transfomação de dados,
informações e conhecimentos em forma visual, permitindo a
capacidade visual natural dos seres humanos através de uma
interface. Para Hernandes [22] – ainda citado por Thommazo
et al. [11], interfaces visualmente eficazes permitem a interação rápida com grandes volumes de dados, possibilitando a
descoberta de características, padrões e tendências camufladas.
Visto que a rastreabilidade pode prover uma melhor compreensão do relacionamento entre requisitos e implementação
(Palmer [28], Delater et al. [10], Sayão e Leite, [34]) facilitando a tomada de decisão, além de prevenir de malentendidos e garantir a qualidade do sistema (Egyed e Grunbacher [12]); e, sabendo da importância de uma visualização
eficaz para melhor entendimento e interação rápida com os
dados (Hernandes [22]), pensasse em uma melhor maneira de
gerar uma visualização das informações que a rastreabilidade
pode fornecer.
Hoje, diversos tipos de visualização dessas informações são
vistas na literatura. Podemos citar como exemplo as referências
cruzadas (links), matrizes e grafos de rastreabilidade. A seguir,
explicamos de forma rápida apenas dois tipos, matriz de
rastreabilidade e grafos de rastreabilidade.
1)

2)

Matriz de Rastreabilidade:
Chen et al. [3] define uma matriz de rastreabilidade
como uma grade bidimensional que exibe artefatos
em linhas e colunas e representa links de rastreabilidade como marcações nas células geradas.
Para Backes [1] matrizes de rastreabilidade são geralmente usadas para exibir relacionamentos entre
a elicitação de requisitos e a representação destes
requisitos em um método particular da engenharia de
software. Ainda em sua visão, em termos de álgebra
linear, elas exibem o mapeamento entre fonte e alvo,
gerando a matriz de dependências, que representa
a relação de dependência entre estes elementos –
sendo as linhas os elementos fonte, e as colunas,
os elementos alvo. A marcação na célula da matriz
vai indicar que o elemento fonte é mapeado para o
elemento alvo e, reciprocamente, isto significa que
o elemento alvo depende do elemento fonte (Backes
[1], Berg et al. [2]).
Grafos de Rastreabilidade:
Se os artefatos são interpretados como nós e os
links de rastreabilidade como arestas, eles podem ser
visualizados como grafos, segundo Merten et al. [26].
Chen et al. [3] afirmam o que é sugerido por Merten
et al. [26], que técnicas de visualização com base
em grafos representam artefatos como nós e links
de rastreabilidade entre artefatos como arestas. Chen

et al. [3] ainda acrescenta que os gráficos podem
mostrar uma visão geral das relações de dependências
entre artefatos, além de poder ser usado para navegar
facilmente entre os links.
Para Merten et al. [26], uma matriz de rastreabilidade
pode ser interpretada como uma matriz de adjacência
de tal grafo. Heim et al. [20] afirma que gráficos
de rastreabilidade podem fornecer uma representação
intuitiva das relações entre artefatos.
C. Neo4j
O Neo4j, desenvolvido pela Neo Technology, é um banco
de dados gráfico, escalável e construído para aproveitar os
dados e seus relacionamentos, além de oferecer desempenho
constante e em tempo real1 . Segundo Vicknair et al. [36],
tirado do site, o Neo4j “é um mecanismo de persistência
Java embutido, baseado em disco, totalmente transational que
armazena dados estruturados em gráficos e não tabelas”. Eles
ainda complementam que desenvolvedores afirmam que o
Neo4j além de ser escalável, tem uma API fácil de usar e
oferecer suporte a travessias eficientes.
III.

T RABALHOS R ELACIONADOS

Por se tratar de uma pesquisa em fase inicial, foi realizada
uma busca não sistematizada na literatura por trabalhos que
também possibilitassem o uso de grafos para a representação
da rastreabilidade de requisitos, independentemente da tecnologia utilizada pelo trabalho. A seguir, alguns dos trabalhos
encontrados são comentados.
De Lucia et al. [9] apresentam em seu trabalho um sistema
de suporte a processos baseado em artefatos (ADAMS). No
ADAMS é possível a especificação de ligações entre pares de
artefatos, que são organizados em um grafo, onde nós representam os artefatos e as arestas os rastros de rastreabilidade.
Ele oferece recursos de navegação, possibilitando aos usuários
a identificação de caminhos de rastreabilidade; além disso,
também permite que os desenvolvedores assinem interesse em
certos artefatos, gerando uma notificação sobre as mudanças
que ocorrem neles. Segundo Chen et al. [3], após o usuário
selecionar um artefato de origem, o grafo é construído a partir
do artefato, encontrando todas as suas dependências de um tipo
específico que o envolve como artefato de origem ou destino.
Apesar de permitir a exibição de todos os rastros de um artefato
de origem selecionado, ainda segundo Chen et al. [3], ele não
suporta a exibição de rastros de vários artefatos.
Vieira et al. [37] propõem a geração automática de um
grafo de requisitos a partir do mapeamento do grafo de
dependências de módulos de uma aplicação e os requisitos
que por ele foram satisfeitos.
Uma visão de árvore hiperbólica com o aprimoramento de
uma abordagem “foco e contexto”, facilitando na compreensão
da rastreabilidade, foi sugerida por Zhou et al. [39]. Através
dos resultados do seu estudo empírico, conclui-se que esta
visão permite aos usuários manter a visão global de rastros,
bem como se aprofundar em um caminho de rastreabilidade
específico (Chen et al. [3]).
1 https://neo4j.com/
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Já Ramesh e Jarke [31] propõem um meta-modelo baseado
em grafo. Neste meta-modelo, os vértices representam elementos conceituais (por exemplo, requisitos), e ainda também
podem representar os interessados no sistema ou um artefato
utilizado para fins de documentação. Uma aresta representa
a relação existente entre os dois elementos ligados. Este
meta-modelo é adotado no trabalho de Egyed [13], onde ele
propõe uma construção semiautomática de grafo de requisitos,
construído através da análise dinâmica do código de uma
aplicação e do conjunto de casos de teste associados a ela.
Cleland-Huang e Habrat [4] propõem uma estrutura gráfica
hierárquica para a visualização dos rastros. Nesta estrutura,
nós de folha são representados por requisitos e títulos e
informações hierárquicas são representados como nós internos.
Segundo Cleland-Huang e Habrat [4] este tipo de gráfico
permite ao usuário explorar grupos de rastros candidatos que
ocorrem naturalmente juntos na hierarquia do documento. Alguns desafios foram encontrados por Cleland-Huang e Habrat
[4] na organização automática de nós na árvore gerada e na
criação de uma solução agradável e escalável visualmente.
Tais desafios foram tratados através de um algoritmo que não
permite a sobreposição de linhas ou nós e recursos de layout
gráfico foram desenvolvidos para permitir o usuário manipular
e melhorar o layout da árvore.
A ferramenta COCAR é criada e apresentada por Thommazzo et al. [11]. Apesar de melhorarem a visualização da
matriz de rastreabilidade de requisitos com uso de cores
para diferenciar um relacionamento forte ou fraco, segundo
Thommazzo et al. [11], a dependência multi-dimensional dos
requisitos ainda ficou difícil de ser compreendida. Portanto, foi
criada na ferramenta COCAR a visualização da rastreabilidade
de requisitos com o auxílio de grafos, onde cada requisito
se torna um nó e a ligação entre eles é feita por arestas
coloridas, com as mesmas cores utilizadas na matriz, indicando
relacionamentos fortes (vermelho) ou fracos (verde).
Técnicas que se diferenciam de grafos tradicionais estão
presentes no trabalho de Merten et al. [26]. O sunburst e
netmap são utilizadas por Merten et al. [26] para exibição
de rastros entre elementos. No sunburst os nós estão disponibilizados em um layout radial e são exibidos em anéis
adjacentes, representando a estrutura de uma árvore. Já o
netmap possui seus nós em um círculo e são segmentos de
um anel no sunburst (Chen et al. [3]). Para Chen et al. [3],
embora essa estrutura permita uma visão hierárquica, ela pode
se tornar muito grande levando a uma desordem visual quando
envolver um grande número de rastros. Cornelissen et al. [6]
apresentam uma abordagem no qual é aplicada na ferramenta
EXTRAVIS. Nela utilizam bordas hierárquicas para visualizar
as dependências que ocorrem em uma parte selecionada do
rastreamento de execução. Isto pode facilitar a visão das
informações fornecidas.
Chen et al. [3] apresenta em seu trabalho uma nova
abordagem que combina o treemap e técnicas de visualização
hierárquica de árvore, fornecendo uma estrutura global de rastros, além de uma visão detalhada de cada rastro. Segundo ele,
ambos reduzem a desordem visual e são altamente escaláveis
e interativos.
Pode-se perceber que diversos foram os trabalhos encontrados na literatura que abordam o uso de grafos na rastreabi-

lidade de requisitos. Apenas alguns deles foram comentados –
aqueles que focavam mais no uso de grafos.
IV.

D ISCUSSÃO

Para Cuddeback et al. [7], a matriz de rastreabilidade dá
suporte a muitas atividades de engenharia de software, tais
como: análise de impacto de mudanças, engenharia reversa,
testes de regressão e reuso. Apesar de citarem tais utilidades
que a matriz de rastreabilidade pode trazer, eles afirmam que
a geração de matrizes de rastreabilidade pode ser trabalhosa e
sujeita a erros, motivos pelos quais levam-a não ser atualizada.
O fato de ter uma matriz de rastreabilidade elaborada de forma
errada ou desatualizada pode compromenter drasticamente o
sucesso do projeto, pois a mesma pode servir de apoio para
que decisões sejam tomadas durante o desenvolvimento. Já
Ravensteijn [32] – segundo Chen et al. [3], afirma que a
matriz de rastreabilidade é de fácil compreensão e fornece uma
rápida visão geral das relações entre dois artefatos. Entretanto,
perde a estrutura hierárquica inerente em artefatos e torna-se
ilegível quando o conjunto de artefatos se torna grande (Voytek
e Nunez [38]). Além disso ela pode se tornar muito grande (a
depender da quantidade de artefatos) e dificultar a sua leitura.
Heim et al. [20] destacam que muitas ferramentas de gerenciamento de requisitos não fornecem uma visualização baseada
em grafos, relatando a importância desse tipo de visualização
para que possam ser observados aspectos multidimensionais do
relacionamento dos requisitos. Thommazo et al. [11] cria uma
ferramenta que tenta facilitar e detalhar mais a leitura de uma
matriz de rastreabilidade através do uso de cores que destacam
o tipo de relacionamento (forte ou fraco) entre os requisitos.
Mesmo com essa melhoria na matriz de rastreabilidade, eles
viram a necessidade de gerar grafos, onde as dependências
multidimensionais dos requisitos citadas por Heim et al. [20]
fosse vista.
Apesar dos grafos poderem fornecer uma representação
intuitiva das relações entre artefatos (Heim et al. [20]), para
Merten et al. [26], os grafos com layout padrão muitas vezes
não são tão intuitivos para usuários comuns de matrizes ou
referências simples, pois podem se tornar enormes e difíceis
de entender (Herman et al. [21]). Contudo, Merten et al. [26]
ainda sim afirma que as pessoas tendem a interpretar mais
grafos.
Neste trabalho, foi brevemente testado o uso do Neo4J
para geração dos grafos. Por ser um banco de dados o Neo4j
permite que consultas sobre determinados artefatos que se
quer obter informação sejam realizadas. Isto facilita a redução
de informações quando se quer buscar por algo específico,
trazendo um resultado mais visível e limpo para o usuário.
Outra vantagem importante está no uso do nó para guardar
informações que vão além do artefato em si. Por exemplo, é
possível a partir do nó trazer outras informações – a depender
do tipo de artefato; exemplificando temos o caso de teste, nele
podemos trazer informações como: quem executou o teste,
quem escreveu o teste e quando foi escrito e executado.
Através do uso do grafo tradicional gerado pelo Neo4J,
podemos envolver não apenas a inter-rastreabilidade, a rastreabilidade vertical e horizontal, podemos gerar também
informações especificas que são alcançadas na pré e pósrastreabilidade e não necessariamente são artefatos.
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V.

C ONCLUSÃO E T RABALHOS F UTUROS

De acordo com a pesquisa realizada, percebeu que não só
matrizes como grafos de rastreabilidade também podem trazer
desvantagens. O desafio de manter as informações consistentes
com o que está sendo produzido é independente de visualização gerada. Apesar disto, grafos torna fácil a navegação entre
dos links de rastreabilidade (Li e Maalej [25], Cleland-Huang
et al. [5]), além de oferecer uma melhor representação mais
intuitiva de relacionamentos (Heim et al. [20]). Matrizes são
vistas como cansativas e ilegíveis quando se trata de um grande
número de artefatos.
O Neo4J foi discutido com o objetivo de possibilitar a
geração desses grafos de rastreabilidade e ainda sim, permitir
ao gerente ou qualquer outro membro de equipe que, com uma
rápida consulta realizada, o grafo se resuma ao que está sendo
buscado e deixe a visualização mais limpa e compreensível.
Grafos tradicionais podem ser uma ótima forma de visualização, mas sabemos que a literatura está coberta por diversos
tipos de grafos, além de outros tipos visualização. Como trabalho futuro, estudaremos melhor outros tipos de visualização
que possam ser utilizadas para melhor verificar informações
específicas ou não que a rastreabilidade de requisitos possa
oferecer. Pensando nisso, serão geradas visualizações com o
uso da biblioteca D3 e uma análise será realizada para avaliar
os tipos mais eficazes.
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Resumo—Este trabalho descreve o desenvolvimento e a implementação de dois sistemas fuzzy aplicados ao ajuste do etano
e do i-pentano presentes na composição do gás liquefeito de
petróleo (GLP), produzido por uma unidade de processamento
de gás natural. Os sistemas serão responsáveis por gerar set
points para controladores presentes em duas colunas de destilação
de petróleo (deetanizadora e debutanizadora). Essas colunas são
encarregadas de separar o gás in natura em vários compostos,
por meio de adição ou subtração de calor. Dentre esses compostos,
o principal, do ponto de vista econômico, é o GLP, que é
produzido pela coluna debutanizadora. O sistema fuzzy, baseado
no modelo Sugeno, terão como entradas o erro e a variação
do erro, relacionados aos valores desejados para o pentano e o
etano presente no GLP. A idéia principal é manipular a geração
automática de set points fornecidos aos controladores PID’s
(camada de controle regulatório) presentes na instrumentação
original da planta, permitindo o ajuste da fração molar do ipentano e do etano. Foram utilizadas simulações para a avaliação
do desempenho do sistema.
palavra-chaves—Fuzzy,
UPGN,PID
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I NTRODUÇÃO

A lógica fuzzy é atualmente uma tecnologia bem sucedida
para o desenvolvimento de sistemas sofisticados aplicados ao
controle de processos [1], [3], [2]. Esses sistemas são chamados de controladores fuzzy e foram proposto por Mamdani
[8], baseando-se na teoria dos conjuntos fuzzy propostas por L.
Zadeh [10]. Uma grande vantagem de se utilizar a tecnologia
fuzzy, em sistemas de controle é a possibilidade de lidar com
incertezas nas definições de entrada e saída do sistema [7].
O sucesso desses controladores provém da necessidade de
atuar em áreas onde decisões devem ser tomadas a partir de
informações vagas e imprecisas. Nesse tipo de controlador são
usadas regras lógicas para descrever, através de rotinas computacionais, a experiência e intuição humana para controlar um
processo. A lógica fuzzy expressa às leis operacionais de um
sistema de controle através de termos linguísticos ao invés de
equações matemáticas, como ocorre na metodologia clássica,
sendo essa sua principal vantagem [9].
Em plantas industriais complexas, como a de processamento de Gás Natural, técnicas de controle não lineares,
como os controladores fuzzy, vem sendo introduzidas em
nível de automação entre a camada regulatória e os sistemas
supervisórios. Esse tipo de controle é comumente chamado de
controle avançado.

A planta utilizada para o desenvolvimento do presente
trabalho é parte de um processo industrial complexo, responsável pela produção do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP),
obtido através do processamento do Gás Natural (GN). Tratase especificamente de duas colunas de destilação operando em
conjunto comumente chamadas de debutanizadora e deetanizadora. A Agência Nacional de Petróleo (ANP) classifica o
GLP como um conjunto de hidrocarbonetos com três ou quatro
átomos de carbono (propano e butano), podendo apresentar-se
isoladamente ou em mistura entre si e com pequenas frações
de outros carbonetos [15]. O controle do percentual dessas
substâncias que o compõem é feito por diversos controladores
do tipo PID, que atuam sobre certas variáveis da coluna,
possibilitando que o produto final permaneça dentro das especificações estabelecidas e seja possível comercializá-lo.
Neste trabalho foram desenvolvidos dois controladores
fuzzy-multivariável avançado para gerar dinamicamente set
points para controladores PID’s presentes na instrumentação
original da planta. Por ser inviável realizar um grande número
de testes em uma unidade produtora real, utilizou-se como
ambiente de testes uma coluna simulada no Software de
Simulação de Processos Químicos (HY SY S R ), desenvolvida
e validada com base em uma coluna real, existente em uma
UPGN da Petrobrás, no polo industrial de Guamaré, RN.
A seção 2 desse artigo aborda as colunas de destilação
utilizadas para o desenvolvimento do trabalho. A seção 3
apresenta o sistema fuzzy proposto e conceitos gerais sobre
esse tipo de sistema. As seção 4 e 5 apresentam os resultados
e conclusões, respectivamente.
II.

C OLUNAS DE D ESTILAÇÃO

A coluna de destilação é a ferramenta responsável por
realizar um dos processos mais importantes da indústria, que é
o fracionamento do produto de entrada em vários produtos de
saída da coluna. A destilação é o mais importante processo de
separação utilizado na indústria química. A destilação consiste
em separar uma mistura em seus componentes, através da adição ou subtração de calor à mistura em função das diferentes
temperaturas de ebulição dos seus elementos constituintes. Em
geral, uma coluna de destilação é composta por três partes: a
coluna, um refervedor e um condensador.
•

Coluna: A coluna de destilação propriamente dita é
um grande tubo cilíndrico, possuindo diâmetro que
pode variar de alguns centímetros a alguns metros,
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sendo inteiramente preenchida por pratos ou bandejas
por onde passam e podem ficar acumulados líquidos
e vapores.
•

Condensador: O condensador funciona como trocador
de calor e é responsável por condensar o vapor que
chega ao topo da coluna, resfriando-o geralmente
com água ou ar frio. Deste modo, uma parte desse
volume condensado sai da coluna como produto final,
enquanto a outra parte pode retomar à coluna em um
processo denominado refluxo ou pode servir como
insumo na produção de gasolina comercial.

•

Refervedor: Assim como o condensador, o refervedor
funciona como trocador de calor porém, ao invés de
retirar calor da mistura presente na coluna, fornece-lhe
calor para que ela chegue à torre já em estado gasoso.
No refervedor existe também a retirada do produto de
fundo, que é constituído pela fração mais densa da
mistura presente na coluna. O refervedor situa-se na
base da coluna de destilação.

As colunas de destilação utilizadas neste trabalho são a
deetanizadora e a debutanizadora, que serão detalhadas melhor
adiante. Normalmente, elas são compostas por três partes
principais: a coluna propriamente dita, um condensador e
um refervedor [14]. As colunas foram simuladas, computacionalmente, no software de processos químicos denominado
HYSYS.

A. Coluna de Destilação Deetanizadora
O diagrama esquemático da coluna deetanizadora é mostrado na Figura 1. As linhas 27, 28, 10 e 15 fornecem a carga
de entrada da coluna, constituída essencialmente de um gás
composto de hidrocarbonetos (C1+). Na coluna deetanizadora,
uma parte do produto de fundo, conhecido como líquido de gás
natural (LGN), constituído por C3+ e uma pequena quantidade
de C2, deixa a torre e é fornecida a coluna debutanizadora.
Enquanto isso, outra parte retorna à coluna após passar pelo
processo de aquecimento no reboiler E-100. A vazão de óleo
térmico que passa por esse reboiler é regulada pela válvula
VLV-101, que por sua vez tem seu nível de abertura ajustado
pelo controlador de temperatura TIC-100, que é responsável
pela geração de setpoint para o controlador FIC-102 que atuará
diretamente na válvula. Deve-se salientar que a vazão de LGN
que flui para a coluna debutanizadora depende do nível de
líquido presente no fundo da torre deetanizadora. Este fluxo é
regulado pela válvula VLV-100 que é ajustada pelo controlador
de nível LIC-100. Por outro lado, o produto de topo da coluna
é conduzido até o vaso de condensado, V-100, tendo antes
passado pelo trocador de calor LNG-100. De acordo com o
valor de pressão registrado no topo da coluna, o controlador de
pressão PIC-100 atua regulando o nível de abertura da válvula
VLV-103, fato que determina a quantidade de gás residual
liberado para ser comercializado. A outra parte do líquido
armazenado no vaso de condensado retorna a coluna, sendo
seu refluxo regulado pela abertura da válvula VLV-102, que é
ajustada pelo controlador de fluxo FIC-100. Esse controlador
atua de acordo com o nível presente no vaso de condensado,
através do controlador de nível LIC-101.

Figura 1.

Coluna deetanizadora

B. Coluna de Destilação Debutanizadora
O diagrama esquemático da coluna debutanizadora simulada é mostrada na Figura 2. Na linha 2 observa-se o fluxo
de alimentação da torre, que é constituído essencialmente
de LGN, correspondendo ao produto de fundo da coluna
deetanizadora, cuja vazão é proveniente da linha 16-2. Na
coluna debutanizadora, uma parte do produto de fundo é
comercializada como gasolina natural, e outra parte retorna
à coluna, passando pelo processo de aquecimento no reboiler,
P-24011-2, cuja vazão de óleo térmico é controlada pelo TIC
102-2. Por outro lado, o produto de topo é conduzido até o
vaso de condensado V-24014-2, tendo uma parte passado para
o estado líquido por meio do aircooler P-24010. A quantidade
de produto de topo que passa no air-cooler é regulada pelo
nível de abertura da válvula ByPass-2, que por sua vez é
ajustada pelo controlador de pressão SPLT-100, responsável
por mensurar a pressão interna do vaso de condensado. De
acordo com a pressão interna do vaso de condensado, poderá
ocorrer a abertura da válvula VLV-100-3, para que uma parte
do gás saia para queima, processo de segurança denominado
por flare. A partir desse vaso, parte do GLP é extraído
da planta através da linha de saída (GLP-Saída-2) para ser
comercializado. Outra parte, retorna à coluna debutanizadora
através da linha de vazão de refluxo (linha 14-2). Esse processo
de refluxo é controlado pelo FIC-101-2, que gera um sinal
responsável por regular a abertura da válvula de refluxo VLV101-3, aumentando ou diminuindo a taxa de fluxo de GLP
proveniente do vaso de condensado.
III.

S ISTEMA Fuzzy

A teoria baseada na lógica fuzzy tem sido cada vez mais
usada em ambientes que utilizam informações fornecidas por
seres humanos para automatizar procedimentos lógicos, como,
por exemplo, em controle de processos, com aplicações que
vão do controle de eletrodomésticos ao controle de satélites, e
tende a crescer cada vez mais, sobretudo em sistemas híbridos,
que incorporam abordagens conexionistas e evolutivas, no que
é chamado de “computação natural”.
Com a utilização dessa teoria, requerimentos complexos
podem ser implementados em controladores simples, de fácil
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controlador é responsável por gerar set points para os controladores FIC-101-2 e TIC-102-2 com o objetivo de regular a
quantidade de i-pentano que sai no GLP. Esses controladores
foram escolhidos através da análise da coluna, percebeu-se
que as variáveis controladas por tais controladores tem maior
influência sobre a composição final do GLP.
O sistema implementado é baseado no modelo Sugeno,
tendo como entradas o erro e variação do erro relacionados
a temperatura de fundo e a vazão de refluxo no topo da
coluna. Para as variáveis de entrada foram utilizadas funções
de pertinência do tipo triangular e trapezoidal.
Figura 2.

A base de regras fuzzy é formada por proposições, da
seguinte forma:

Coluna debutanizadora

manutenção e baixo custo. O uso de sistemas construídos dessa
maneira, chamados de controladores fuzzy, é especialmente
interessante quando o modelo matemático está sujeito a imprecisões [11].
Um controlador fuzzy é um sistema à base de regras,
composto de um conjunto de regras de produção do tipo
SE <premissa> ENTÃO <conclusão>, que definem ações de
controle em função das diversas faixas de valores que as
variáveis de estado do problema podem assumir [12], [13].
Essas faixas de valores são denominadas termos linguísticos.
Formalmente, um conjunto fuzzy A do universo de discurso
Ω é definido por uma função de pertinência µA : Ω =⇒ [0, 1].
Essa função associa a cada elemento x de Ω grau de pertinência
µA (x), com o qual x pertence a A. A função de pertinência de
µA (x) indica o grau de compatibilidade entre x e o conceito
expresso por A.
Segundo Shaw [6], as funções de pertinência fuzzy representam os aspectos fundamentais de todas as ações teóricas e
práticas de sistemas fuzzy. Uma função de pertinência é uma
função numérica, gráfica ou tabulada que atribui valores de
pertinência fuzzy para valores de uma variável em seu universo
de discurso. É preciso lembrar que o universo de discurso
de uma variável representa o intervalo numérico de todos
os possíveis valores reais que uma variável específica pode
assumir.
Ao contrário dos controladores convencionais, em que o
algoritmo de controle é descrito analiticamente por equações
algébricas ou diferenciais, através de um modelo matemático,
em um controle fuzzy utilizam-se regras lógicas no algoritmo
de controle, com a intenção de descrever, em uma rotina, a
experiência humana, intuição e heurística para controlar um
processo [10].
Os controladores fuzzy podem ser do tipo Mamdani ou
Sugeno e podem ser diferenciados de acordo com o tipo
de funções que apresentam em sua saída [6]. Controladores
Mamdani possuem funções de pertinência na saída enquanto
o Sugeno possuí funções Sugeno, que podem ser lineares ou
constantes.
A. Sistema Fuzzy Proposto para a Coluna Debutanizadora
Inicialmente, desenvolveu-se um controlador fuzzy avançado para atuar na coluna de destilação debutanizadora. O

Se Erro é A1 e Variação do erro é A2 então u1 é B1 e
u2 é B2 .
Onde as variáveis linguísticas erro e variação do erro
são modeladas por conjuntos fuzzy A1 e A2 (funções de
pertinência) e u1 e u1 , são modeladas pelas funções sugeno
saída B1 e B2 .
As Tabelas I e II mostram a base de regras 3D utilizadas
no sistema de controle fuzzy. A base de regras apresenta qual
ação o controlador fuzzy deverá tomar em relação ao set point
dos controladores PID’s, em função do erro e da variação do
erro. Para melhor visualização, ela foi desmembrada em duas
camadas. A primeira camada está relacionada com o FIC-101
e a segunda está relacionada com o TIC-102.
Tabela I.

Erro

NG
Negativo
Zero
Positivo
PG

Tabela II.

Erro

NG
Negativo
Zero
Positivo
PG

1 A C AMADA DA BASE DE REGRAS 3D (FIC-101).
NG
AM
Aumentar
Aumentar
AM
AM

Variação do erro
Negativo
Zero
AP
AM
Aumentar
AP
Manter
AP
Diminuir
DP
DM
AP

Positivo
AP
Manter
Diminuir
DM
DP

PG
DP
DP
Diminuir
DM
DM

2 A C AMADA DA BASE DE REGRAS 3D (TIC-102).
NG
Diminuir
Diminuir
Diminuir
DM
DM

Variação do erro
Negativo
Zero
Diminuir
DP
Manter
DP
Manter
Manter
Diminuir
Manter
Diminuir
AP

Positivo
AP
AP
Manter
Aumentar
Aumentar

PG
Aumentar
Aumentar
Aumentar
AM
AM

As tabelas apresentadas anteriormente, foram projetadas
com base em um conhecimento prévio sobre o processo.
Então, foram propostas saídas representadas por incrementos
ou decrementos de set points em função das combinações das
variáveis linguísticas relacionadas ao erro e a variação do erro
referentes a temperatura de fundo e vazão de refluxo.
Os termos “DM” “AM”, “AP” e “DP’ apresentados nas
tabelas anteriores significam “Diminuir Muito”, “Aumentar
Muito”, “Aumentar Pouco” e “Diminuir Pouco” respectivamente e representam as funções sugeno de saída do controlador. Para o sistema desenvolvido neste trabalho as funções
sugeno foram do tipo constante.

Workshop de Pesquisa Científica 2017 - Rio Grande do Norte

51

Anais do 4o Workshop de Pesquisa Científica - WPC 2017

B. Sistema Fuzzy Proposto para a Coluna Deetanizadora

Tabela III.

130.9
130.85
130.8
130.75
130.7
130.65
130.6

0

200

400

1 C AMADA DA BASE DE REGRAS 3D (FIC-100).
A

NG
Negativo
Zero
Positivo
PG

Erro

131
130.95

Set Point

O sistema fuzzy desenvolvido para a coluna deetanizadora
possui características semelhantes ao desenvolvido para a coluna debutanizadora. Também foi desenvolvido um controlador
modelo sugeno, sendo suas entradas o erro e a variação do erro
relacionados a fração molar de Etano ao invés de pentano.
Também foi desenvolvida uma base de regras com base em
conhecimentos sobre a planta. As função de pertinências
utilizadas para as variáveis de entrada foram do tipo trapezoidal
e triangular. Para as variáveis de saída foram utilizadas funções
sugeno de saída constantes. A base de regras do sistema é
mostrada nas tabelas III e IV.

131.1
131.05

NG
DM
Diminuir
Diminuir
AM
AM

Variação do erro
Negativo
Zero
DP
DM
Diminuir
DP
Manter
DP
Aumentar
DP
DM
AP

Positivo
DP
Manter
Aumentar
DM
DP

PG
DP
AP
Aumentar
DM
DM

Figura 4.
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Set point gerado pelo sistema fuzzy para o TIC-102.
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2 A C AMADA DA BASE DE REGRAS 3D (TIC-100).

NG
Negativo
Zero
Positivo
PG

Erro

NG
Diminuir
Diminuir
Aumentar
AM
DM

Variação do erro
Negativo
Zero
Diminuir
AP
Manter
AP
Manter
Manter
Aumentar
Manter
Diminuir
AP

Positivo
AP
AP
Manter
Diminuir
Aumentar

37
Set Point

Tabela IV.

PG
Aumentar
Diminuir
Diminuir
DM
AM

36

35

34

33

IV.

R ESULTADOS

A. Sistema Fuzzy Proposto para a Coluna Debutanizadora
A fração molar do i-pentano presente na composição do
GLP depende da vazão de refluxo e temperatura de fundo da
coluna. Estas variáveis, como dito anteriormente, são controladas pelos controladores FIC-101 e TIC-102. Foi projetado um
fuzzy multiple-input and multiple-output (MIMO), tendo como
entradas o erro e variação do erro com relação a fração molar
de i-pentano, e como saídas os set points para os controladores.
A seguir são mostrados os resultados obtidos a partir do fuzzy
MIMO.
−3

1.55

x 10

1.5

i−Pentano

1.4
1.35
1.3
1.25
1.2

Figura 3.
TIC-102.
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Set point gerado pelo sistema fuzzy para o FIC-101.

A Tabela V mostra, de forma numéricas, algumas especificações de desempenho do controlador. O caso mais crítico foi
no intervalo entre 1200 a 1400 amostras.
Tabela V.

E SPECIFICAÇÕES NUMÉRICAS DO CONTROLADOR fuzzy

Overshoot
Tempo de Resposta - Subida
Tempo de Acomodação
Erro de Regime

Fuzzy – FIC-101 + TIC-102
45%
600 segundos
3060 segundos
1 × 10−6

Verifica-se que, de forma dinâmica, o sistema fuzzy projetado conseguiu ajustar bem o valor da fração molar. Na
intenção de atingir rapidamente o valor desejado para a fração
molar do i-pentano, o sistema fuzzy produz, inicialmente,
valores para os set points um pouco além dos valores de
regime, mas, em seguida, atinge esses valores, acarretando em
uma fração molar de i-pentano suficientemente próxima da
desejada.
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Figura 5.
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Para confirmar a eficiência do sistema fuzzy na geração
dinâmica de set points, foi realizado um teste com uma
sequência de valores de referências aleatórios, como pode ser
observado na Figura 6.
Verifica-se que o controlador fuzzy conseguiu ajustar bem
a fração molar do i-pentano para todas as referências.
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Figura 6.
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Figura 9.
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C ONCLUSÃO

Neste trabalho foi desenvolvido dois controladores fuzzy
multivariável (MIMO) para a determinação inteligente de set
points para os controladores de vazão de refluxo (FIC-101-2
e FIC-100), temperatura de fundo (TIC-100 e TIC-102-2) de
uma coluna de destilação debutanizadora e deetanizadora simulada. O projeto dos controladores foi concluído com sucesso e
os resultados foram satisfatórios. O sistema desenvolvido para
a coluna deetanizadora ainda encontra-se em desenvolvimento
e deve ser aprimorado e mais testes serão realizados.

131
130.9

130.7
130.6
130.5
130.4
130.3
130.2

Figura 7.

0

V.

131.1

130.1

0.139
0.138

1.25

1.15

Etano medido
Etano desejado

0

200

400

600

800
1000
Amostras

1200

1400

1600

1800

Set point gerado pelo sistema fuzzy para o TIC-102.

Como perspectiva para trabalhos futuros, pretende-se concluir o controlador fuzzy para a coluna deetanizadora e integrálo ao sistema da coluna debutanizadora, formando um só controlador fuzzy multivariável que fornecerá simultaneamente os
set points para os quatro controladores. pretende-se sintonizarlo novamente levando em consideração as interferências mútuas das malhas, fazendo um controle ainda mais otimizado.
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Abstract—Propomos uma arquitetura de rede integrando o
paradigma de Redes Definidas por Software (Software Defined
Networking - SDN) e a Internet das Coisas (Internet of Things IoT), provendo Qualidade de Serviço (Quality of Service - QoS)
por sobreaprovisionamento de largura de banda utilizando a
tecnologia MARA. Na inicialização da rede, é definido quanto
de largura de banda será reservada para cada classe de serviço,
bem como o limite máximo que essa largura poderá ser escalada.
Assim, espera-se melhorar a transmisão dos dados dos sensores
e atuadores em IoT até as aplicações que as requisitarem.
Keywords—SDN, IoT, QoS, Sobreaprovisionamento.

I.

I NTRODUÇ ÃO

Visando a troca de informações de forma mais eficiente
na Internet, propomos uma arquitetura de Internet das Coisas
sobre uma Rede Definida por Software. Assim, buscando
uma melhor qualidade nas entregas desses dados. Para isso,
utilizaremos o conceito de Serviços Diferenciados juntamente
com o Sobreaprovisionamento de largura de banda.
Esperamos prover Qualidade de Serviço (QoS) de acordo
com o tipo de fluxo (i.e. voz, vı́deo, web) sobrereservando
largura de banda já na inicialização da rede e dos dispositivos
(i.e switches e roteadores). Isso evita sobrecarga por conta de
sinalização excessiva a cada novo fluxo iniciado.
Foi desenvolvida uma arquitetura de controle de admissão,
sobrereserva de largura de banda e gerenciamento de rede. Um
controlador centralizado é responsável por todos os processos e
dispositivos que fazem parte desta rede. Ao receber o primeiro
pacote do fluxo, o controlador decide a qual classe de serviço
melhor se encaixa e atualiza a tabela de estados da largura de
banda sobrereservada. Caso a largura de banda requerida seja
maior que a já reservada, precisará de ajustes nas tabelas de
estado, e uma nova sobrereserva é feita.
Atualmente muito se fala na Internet do Futuro [14],
paradigmas e serviços para mudar a Internet como a vemos
hoje. Apesar da evolução da Internet, em termos de aplicações,
sua arquitetura em camadas e os protocolos do modelo TCP/IP
não evoluiram suficientemente nos últimos anos [19]. Com
isso, os dispositivos de rede se tornaram verdadeiras ”caixas
pretas”, isto é, equipamentos com sistemas fechados e hardwares proprietários. Isso provocou um engessamento na rede
atual tornando a mesma de difı́cil configuração e gerenciamento.
Para resolver o problema das redes de complexo gerenciamento, foi desenvolvido o conceito de Redes Definidas por

Software, retirando o plano de controle dos dispositivos e
repassando para um agente externo chamado controlador.
Outra tecnologia da Internet do Futuro é a Internet das
Coisas, onde qualquer dispositivo pode ser conectado a Internet (e.g. Roupas, Eletrodomésticos, Carros) e podem trocar
informações com outros dispositivos e aplicações.
Hoje as redes são de dificeis modificações, garantir a
qualidade na entrega da informação requerida é muitas vezes
complicada e as soluções são de complexa instalação e gerenciamento, muitas vezes complicadas de serem implementadas
em redes de grande porte. Com nosso trabalho esperamos
melhorar a transmissão dos dados em redes de computadores e
também aplicada a Internet das Coisas. Com SDN temos uma
abertura para a modificação da Internet atual e esperamos uma
significativa contribuição nas redes do futuro com a arquitetura
proposta.
Este artigo está definido da seguinte forma, na sessão II é
apresentado os conceitos necessários para o desenvolvimento
da arquitetura proposta, na sessão III é exposta as arquiteturas
que unem os paradigmas de IoT com SDN, bem como trabalhos que tratam do sobreaprovisionamento de recursos de
rede. Na sessão IV propomos a arquitetura para a garantia
da qualidade de serviço na rede que está integrada a Internet
das Coisas. Na sessão V mostraremos um exemplo de como
será a execução do nosso sistema. A sessão VI apresenta os
experimentos que serão realizados e os possı́veis resultados
esperados e na sessão VII é feita uma análise geral do trabalho
e a contribuição esperada.
II.

C ONCEITOS U TILIZADOS

A cada dia mais dispositivos estão conectados entre si,
milhares de sensores e atuadores são espalhados por cidades,
casas, entre outros ambientes, com isso a Internet das Coisas
vem crescendo e os milhares de dados transmitidos muitas
vezes não chegam de forma adequada as aplicações finais.
Utilizando-se de QoS para reservar largura de banda para
dados crı́ticos, podemos melhorar a transmissão desses dados.
Outra tecnologia que tem ganhado força na Internet do Futuro
são as Redes Definidas por Software, podendo facilitar essa
transmissão.
A. Redes Definidas por Software
Um paradigma de rede que vem ganhando destaque nos
últimos anos são as Redes Definidas por Software (Software
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Defined Networking - SDN) [8] que tem por objetivo promover
a separação entre os planos de dados e de controle, diferentemente das redes atuais que tem os dois planos acoplados no
mesmo dispositivo (i.e. roteadores e switches).
Nas redes atuais, a configuração e o gerenciamento dos
dispositivos devem ser feitos de forma individual, acessando
cada dispositivo e colocando sua configuração especı́fica. Já
em SDN o plano de controle é centralizado, facilitando a
configuração de mais de um dispositivo ao mesmo tempo.

carros, casas entre outras coisas conectadas e interagindo entre
si.
Imagine uma casa onde ao reconhecer que o dono acordou,
possa mandar comandos para a cafeteira preparar o café, que a
banheira se prepare para um banho, que as cortinas se abram.
Toda a casa se tornaria “inteligente” ajustada por seu dono.
Essa é a visão que a IoT quer passar para a comunidade
cientı́fica e para a população, ter todos os seus dispositivos
acessı́veis de onde quiser.

O plano de dados é gerenciado por um dispositivo chamado
controlador, que reside no plano de controle, sendo centralizado e tendo a visão geral da rede. Essa visão global do
controlador simplifica o desenvolvimento de funções e serviços
de rede mais sofisticados.
Com isso, os equipamentos de rede se tornam simples encaminhadores de pacotes, e todo o roteamento e gerenciamento
dos dados trafegados passa para um controlador centralizado.
O plano de controle é composta por uma interface SouthBound
e uma NorthBound (Figura 1) e entre elas se encontra um
controlador que trará as funções de rede [18]. A primeira tem
o papel de comunicar o controlador com os dispositivos de
rede (plano de dados) e a segunda é utilizada para fornecer
acesso as aplicações para monitoramento e gerenciamento da
rede.

Fig. 2.

Arquitetura IoT

A IoT se divide em vários ramos, como Smart Home (i.e
as casas inteligentes), Smart City (i.e. Cidades Inteligentes),
Smart Health (i.e. Aplicativos de monitoramento de saúde),
também se encontra em fábricas e vários outros ambientes,
os tornando mais capazes de agir sem interferência direta dos
usuários.
Fig. 1.

Arquitetura SDN

O principal protocolo utilizado para a comunicação
controlador-dispositivos (SouthBound API) é o OpenFlow
[13], um protocolo de comunicação mantido pela Open Networking Foundation (ONF) [16] que tem o objetivo de ser um
intermediário entre o plano de dados e o plano de controle em
SDN [4].
O OpenFlow teve sua primeira versão definida em 2009
com a versão 1.0, com poucas funcionalidades implementadas.
Ao passar do tempo foram introduzidas novas mensagens, o
que facilitou a adoção do OpenFlow como o protocolo mais
utilizado para comunicação dados-controle, com sua última
versão definida sendo a 1.5. Utilizaremos roteadores com a
versão 1.3.2 [21] do protocolo para avaliar a nossa solução.
B. Internet das Coisas
Internet das Coisas (Internet of Things - IoT) é um
paradigma da área de TI [6] onde o objetivo é ter milhares
de objetos (Things) conectados a internet. Eletrodomésticos,

Através de sensores e atuadores espalhados pelo ambiente,
pode-se capturar informações e, com base nelas, tomar decisões para modificar de alguma forma o ambiente ao redor.
A estrutura básica de uma arquitetura IoT é mostrada
na Figura 2, onde usa a analogia de uma árvore, onde as
raı́zes são dispositivos de vários tipos (e.g Bluetooth, RFID,
WIFI, Atuadores, ZigBee), o tronco transmite dados através
de uma estrutura definida (i.e context broker) que trata os
dados e repassa para as folhas, que são as aplicações (e.g
Supermecados, Hospitais, Coleta de Lixo).
Levando em consideração isso, foram definidas várias
arquiteturas para IoT [11], uma delas é a definida pela International Telecommunication Union (ITU), que a divide em
camadas, sendo elas:
1)
2)
3)
4)
5)

The
The
The
The
The

Sensing Layer
Access Layer
Network Layer
Middleware Layer
Application Layers
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Essa estrutura é muito parecido com a em camadas do
modelo OSI para redes de computadores.
De acordo com essa arquitetura, a camada 1) representa
as raı́zes, a 5) as folhas e o resto faria parte do tronco que
transportariam as informações.
C. Qualidade de Serviço
O termo Qualidade de Serviço (Quality of Service - QoS)
[5] designa uma área de redes de computadores que procura
fornecer garantia de comunicação em um caminho de dados,
com exigências de largura de banda e tempo de resposta.
QoS está dividido em nı́veis de serviço, que definem
como será oferecida a qualidade de serviço fim-a-fim de uma
determinada rede. Os nı́veis estão divididos em:
•

Best Effort: Nı́vel que não oferece garantia de reserva
de recurso para um fluxo, tendo que o mesmo compartilhar a largura de banda com outros fluxos normalmente.

•

Serviços Integrados (Intserv): Fornece reserva de recurso a um determinado fluxo, fim-a-fim, garantindo
uma reserva de largura de banda que será liberada
quando o fluxo tiver fim;

•

Serviços Diferenciados (Diffserv): Divide os fluxos
em classes, cada classe tem uma especificação para
fazer a reserva de largura de banda.

1) Serviços Diferenciados: Uma das abordagens de QoS
são os Serviços Diferenciados (Differentiated Services - DiffServ) [3], que tem por objetivo dividir os fluxos da rede
em Classes de Serviço (CoS), cada classe conta com uma
prioridade e os fluxos são divididos entre elas de acordo com
o tipo do fluxo.
Os roteadores são divididos entre de borda e núcleo, sendo
o primeiro os roteadores que estão mais próximos dos usuários
finais e os segundo os que estão no núcleo da rede. O diffserv é
implementado normalmente nos roteadores de borda, o campo
DS (Differentiated Service - Serviço Diferenciado) do pacote
IP é marcado para indicar esse serviço habilitado. A prioridade
e o comportamento do pacote é definida pelo PHB (Per-Hop
Behavior).
As CoS são definidas com base nas diferentes caracterı́sticas e desempenho de rede exigidos pelas aplicações ou
serviços [1].
Elas são divididas em PHB de Melhor Esforço (Best Effort
- BF), que divide a largura de banda da rede com os outros
fluxos, sem garantias de reserva (e.g Web), outra PHB é a
de Encaminhamento Assegurado (Assured Forwarding - AF),
que provê garantias de serviço limitado, assegurando que
esses fluxos tem maior prioridade que outros e em caso de
congestionamento os com prioridade menor serão descartados
e uma terceira é a de Encaminhamento Acelerado (Expedited
Forwarding - EF), é implementado para prover baixos nı́veis
de perda, latência, jitter e garantias de largura de banda.

D. Sobreaprovisionamento
Os serviços atuais de QoS geram sobrecarga excessiva de
pacotes na rede por precisar gerar sinalização a cada novo
fluxo de dados.
Uma alternativa a esse excesso de sinalização é o sobreaprovisionamento de recursos. Trata-se de Uma estratégia
de alocação de recursos iniciais e o posterior gerenciamento
desses recursos, evitando sinalizações adicionais gerados a
cada novo fluxo de rede. Entretanto a simples utilização dessa
estratégia não garante eficiencia total do mecanismo, se não for
acompanhado por um bom controle de admissão ou gerenciamento dinâmico dos recursos que foram sobreaprovisionados,
o resultado pode ser o mesmo de uma estratégia normal de
por fluxo.
III.

A RQUITETURAS I OT COM SDN

Bizanis et al. [2] apresentam o cenário atual IoT, SDN e de
Virtualização, examinando SDN e Virtualização em redes sem
fio e móveis e logo após em cenários IoT. A pesquisa mostra
muitas arquiteturas como: 1) Controlador SDN para cálculo de
rede que otimiza o fluxo fim-a-fim (levando em consideração
requisitos de atraso, perda de pacotes); 2) Virtualização de
rede com nuvem de telecomunicações, virtualizando o hardware fı́sico dos sensores e criando uma nuvem IoT e APIs
Northbound são apresentadas para ser utilizada em aplicações
IoT; 3) Virtualização de rede orquestrada por SDN para a
criação de slicings para rede doméstica, cada slicing tendo
seus próprios atributos de CPU, largura de banda entre outros,
mas tudo ainda no papel de como o controlador agiria em cada
caso.
Visando um melhor controle de dados proveniente de sensores e atuadores na estrutura de IoT, Martinez-Julia [12] apresenta uma arquitetura de controlador IoT sobre um controlador
SDN que trabalham em conjunto para prover os recursos da
melhor forma possı́vel. O controlador IoT recebe solicitações
das aplicações, informações dos Agentes IoT que estarão nos
nós finais, e assim recupera o caminho no gráfico de rede,
calcula o roteamento e constroi as regras de acordo com os
protocolos dos objetos e passa essas regras ao controlador
SDN que encontra o melhor caminho para a recuperação da
informação de acordo com os requisitos especificados pelo
controle IoT.
O framework SDIoT [12] utiliza a arquitetura anterior
considerando questões de escalabilidade, gerenciamento e
segurança, mas levando em consideração apenas o cenário
de sensores e não levando em consideração que existem
muitos outros ativos que podem se utilizar dessa tecnologia.
Salman [20] também faz um levantamento sobre trabalhos
visando a utilização do conceito de SDN aplicada a redes
de sistemas IoT, como smart homes, nuvens IoT-SDN entre
outros e apresenta uma arquitetura IoT em camadas onde
utiliza gateways com SDN para prover funcionalidades como
Qualidade de serviço (QoS), e na camada de controle teria
um controlador para calcular as melhores rotas, configurar
regras de segurança e através de API northbound a camada
de aplicação se comunicaria com a de controle.
Existem varios artigos abordando aplicações especı́ficas
de IoT com soluções SDN, em um deles Lee at al. [9]
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apresentam uma solução para nuvem doméstica com controle
SDN para auto-configuração de dispositivos, a rede se adapta
as necessidades de cada dispositivo da casa e se configura
de forma autônoma através de seu controlador sem adição
de gateways e novos equipamentos, barateando o custo de
implementação.
As pesquisas levantadas sobre IoT com controle SDN
atacam problemas pontuais de Internet das Coisas, não se
preocupando em prover a integração entre si de muitas tecnologias e também entre muitos dispositivos diferentes. Pensando
nisso, Qin et al. [17] propõem uma arquitetura de controle para
multi-redes e divide em módulos, um módulo é responsável
por coletar informações acerca da rede e dos dispositivos
dentro da mesma, armazenando as informações em banco de
dados; um módulo de gerenciamento do usuário, onde ele pode
definir suas polı́ticas de rede; um módulo de Tarefas/Serviços,
que é responsável por tratar as informações recebidas dos
dispositivos de acordo com a requisição da aplicação, bem
como quais dispositı́vos serão necessários acessar para atender
a solicitação (dados recuperados da base de dados); por fim
tem o módulo de rede e fluxos, esse módulo se encontra entre
os dois módulos anteriores e é responsável por decidir qual
melhor rede deve ser usada para recuperar a informação do
dispositivo e qual rota usar dentro da rede.
Na área de sobreaprovisionamento, Neto [15] propõe o
Multi-user Aggregated Resource Allocation (MARA), um sistema que utiliza CoS para sobrereservar a largura de banda
por classe na inicialização do sistema e ajustar essa reserva a
medida que a largura pré-reservada for chegando ao limite já
reservado, tomando algumas precauções para que uma classe
não acabe tomando toda a largura de banda do link.
Foi constatado que o MARA tinha uma grande limitação,
apenas 1 nó poderia servir de entrada de dados, se mais de
um houvesse poderia gerar falha nas reservas cadastradas em
cada roteador. Para resolver esse problema, Jardim [7] propôs
o Multi-user Aggregated Resource Allocation - Multi Ingress
(MARA-MI).
Logota [10] apresenta o Advanced Class-based resource
Over-Reservation (ACOR) uma proposta de melhoria para o
algoritmo de sobrereserva de largura de banda, aumentando o
desempenho e eficiência do Mara.
Analisando as tecnologias apresentadas vemos que existem muitas propostas de arquitetura, mas para ambientes
especı́ficos e que não tratam da qualidade da entrega desses dados a aplicação final. Para isso propomos uma arquitetura SDN
com IoT com garantia de QoS por sobreaprovisionamento de
largura de banda.
IV.

Fig. 3.

Arquitetura IoT-SDN

controla em qual sensor se encontra a informação necessária
para uma determinada aplicação.
Na inicialização do sistema, o IoT GE armazena dados
referentes a cada nó IoT, como localização e o tipo do dado
(i.e. temperatura, pressão, umidade) e quando uma aplicação
requisita essa informação ele se integra ao controlador para
fazer o transporte desse dado através da rede.
O controlador SDN é responsável por gerenciar e prover o
melhor caminho para o transporte do dado requisitado através
da rede.
Na inicialização da rede SDN, o controlador calcula e
armazena a topologia da rede, bem como os caminhos existentes entre cada nó utilizando o algoritmo Dijkstra para
calculo de menor caminho e também caminhos multicast para
um melhor gerenciamento de recursos quando duas ou mais
aplicações requisitam o mesmo dado. Logo após é inicializada
a tabela de sobrereserva de largura de banda para cada caminho
encontrado e cada CoS (Figura 4).

P ROPOSTA

Buscando o melhor do estado da arte para integração das
tecnologias SDN e IoT, propomos uma arquitetura de controle
que torne o transporte dos dados mais eficientes, dos sensores
e atuadores até as aplicações.
Nossa arquitetura é composta de um GE IoT, uma Base de
Dados e o controlador SDN sobre uma rede habilitada para
uso do protocolo OpenFlow (Figura 3).
O GE IoT é responsável pelo gerenciamento das aplicações
que se sobrescrevem para receber informações dos nós IoT. Ela

Fig. 4.

Tabela de sobreprovisionamento de largura de banda por CoS

Essa tabela guarda a largura de banda reservada inicialmente (Brv), a largura de banda sendo utilizada no momento
(Bu), o limite máximo de largura de banda da classe (MRth),
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e um limiar de largura de banda (CRth), que serve para o
caso de haver reajustes de largura, esse será o limite mı́nimo
reservado a uma classe, evitando que uma única CoS acabe
tomando toda a largura de banda do link de dados.
Quando um novo fluxo chega a rede, o controlador analisa
o pacote para descobrir o tipo do dado e assim poder definir
qual a CoS que melhor se encaixa. Ao ser definido, a tabela de
reserva de largura é consultada para saber se existe capacidade
de receber esse novo fluxo, caso tenha, o fluxo passa e a
largura de banda utilizada é atualizada. Caso a largura de banda
necessária seja maior que a já reservada, o controlador irá
calcular através da equação 1 uma nova reserva até o limite
máximo de resesrva (MRth).

Bov(i) =

Bu(i)
∗ (M Rth(i) − Bu(i) − Brq(i))
M Rth(i)

(1)

Onde Brq(i) é a largura de banda requisitada para o novo
fluxo.
Se Bov(i) > 0, existe espaço para aumentar a reserva
de largura de banda, senão, o controlador ”pede” reserva
disponı́vel de outra CoS, lembrando que uma largura de banda
reservada a uma CoS não pode ficar menor que seu limiar
(CRth).

Fig. 5.

Ilustração do processo de sobreaprovisionamento

VI.

AVALIAÇ ÃO

Buscamos avaliar o método proposto em comparação com
o MARA e saber se há melhoria com o novo método. Serão
utilizados roteadores Mikrotiks no núcleo da rede e TPLinks nas bordas configurados com OpenFlow e o controlador
centralizado para gerencia da rede.

No protocolo OpenFlow existe uma mensagem que pode
ser utilizada para geração de estatı́sticas. Com essa mensagem
podemos saber dados sobre os roteadores e de cada link. Assim
podemos monitorar a rede e descobrir caminhos com alta perda
de pacotes e delay médio, podendo então mudar caminhos de
fluxos que necessitam de baixo delay e perda, e então promover
um balanceamento de carga.
Com a arquitetura esperamos resolver a necessidade que
muitas aplicações têm, que é a de QoS e também QoE
(Qualidade de Experiência).
V.

F LUXO DE E XECUÇ ÃO

Apresentaremos um exemplo simples de como o sistema
se comportará, desde a inicialização até a chegada do primeiro
fluxo na rede. Logo quando o sistema se inicia, já faz os
cálculos apresentados anteriormente (i.e. montagem da topologia, cálculo de rotas, entre outros).
A Figura 5 apresenta um exemplo de como o controlador
se comporta ao receber um novo fluxo e consulta a tabela
para saber se tem limite ou terá que ajustar a largura de banda
reservada.
Um fluxo é definido para a CoS AF requerendo 2MB de
largura de banda até o nó E1, ao testar a tabela, o controlador
constata não haver largura de banda suficiente (Brv = 6MB,
Bu = 5MB). Após o cálculo, Bov = 3.5, assim a tabela é
atualizada e o novo fluxo pode ser liberado (Brv = 11.5MB,
Bu = 7MB). Caso a largura de banda reservada de uma certa
classe chegue ao limite máximo (MRth), o controlador tentará
ajustar o MRth realocando limites das outras classes até o
máximo do CRth ou a largura de banda já reservada para a
classe, o que for maior.

Fig. 6.

TestBed utilizado

Injetanto fluxos diversos em um nó de entrada e analisando
os dados produzidos no nó de saı́da poderemos comparar e
averiguar a eficácia do nosso modelo.
Ao fim, esperamos comprovar que nossa arquitetura supera
os métodos atuais de QoS e agiliza a entrega dos dados IoT.
VII.

C ONCLUS ÃO

Foi apresentado uma arquitetura de controle centralizado
utilizando SDN com OpenFlow sobre a tecnologia de IoT,
visando uma melhor qualidade de transmissão dos dados
através dessa rede. Utilizando-se do sobreaprovisionamento de
recursos, provemos uma reserva de largura de banda dividida
por Classes de Serviço, garantindo QoS na rede.
Assim, fluxos especiais não mais disputarão largura de
banda com fluxos que não necessitam de certa qualidade. Essa
proposta aumenta a garantia de que dados que precisam de
baixa latência e delay sejam entregues da forma mais rápida
possı́vel.
Para trabalhos futuros, implementaremos essa arquitetura
utilizando controlador Floodlight e testes em um ambiente real
já preparado.

Workshop de Pesquisa Científica 2017 - Rio Grande do Norte

59

Anais do 4o Workshop de Pesquisa Científica - WPC 2017

R EFERENCES
[1]

Jozef Babiarz, Kwok Chan, and Fred Baker. Configuration guidelines
for diffserv service classes. Technical report, 2006.

[2]

Nikos Bizanis and Fernando A Kuipers. Sdn and virtualization solutions
for the internet of things: A survey. IEEE Access, 4:5591–5606, 2016.

[3]

Steven Blake, David Black, Mark Carlson, Elwyn Davies, Zheng Wang,
and Walter Weiss. An architecture for differentiated services. Technical
report, 1998.

[4]

Wolfgang Braun and Michael Menth. Software-defined networking
using openflow: Protocols, applications and architectural design choices.
Future Internet, 6(2):302–336, 2014.

[5]

Cisco.
Quality of service (qos).
http://www.cisco.com/c/en/us/products/ios-nx-os-software/quality-of-service-qos/index.html.
Acessed: 01/05/2017.

[6]

Jayavardhana Gubbi, Rajkumar Buyya, Slaven Marusic, and Marimuthu
Palaniswami. Internet of things (iot): A vision, architectural elements,
and future directions. Future generation computer systems, 29(7):1645–
1660, 2013.

[7]

Sandino Jardim, Augusto Neto, J Castillo Lema, Eduardo Cerqueira,
and F Silva. Over-provisioning centric network resource control in
future internet systems. In Computers and Communications (ISCC),
2013 IEEE Symposium on, pages 000213–000218. IEEE, 2013.

[8]

Diego Kreutz, Fernando MV Ramos, Paulo Esteves Verissimo, Christian Esteve Rothenberg, Siamak Azodolmolky, and Steve Uhlig.
Software-defined networking: A comprehensive survey. Proceedings
of the IEEE, 103(1):14–76, 2015.

[9]

Minseok Lee, Younggi Kim, and Younghee Lee. A home cloud-based
home network auto-configuration using sdn. In Networking, Sensing
and Control (ICNSC), 2015 IEEE 12th International Conference on,
pages 444–449. IEEE, 2015.

[10]

Evariste Logota, Carlos Campos, Susana Sargento, and Augusto Neto.
Advanced multicast class-based bandwidth over-provisioning. Computer Networks, 57(9):2075–2092, 2013.

[11]

Somayya Madakam, R Ramaswamy, and Siddharth Tripathi. Internet
of things (iot): A literature review. Journal of Computer and Communications, 3(05):164, 2015.

[12]

Pedro Martinez-Julia and Antonio F Skarmeta. Empowering the internet
of things with software defined networking. FP7 European research
project on the future Internet of Things.

[13]

Nick McKeown, Tom Anderson, Hari Balakrishnan, Guru Parulkar,
Larry Peterson, Jennifer Rexford, Scott Shenker, and Jonathan Turner.
Openflow: enabling innovation in campus networks. ACM SIGCOMM
Computer Communication Review, 38(2):69–74, 2008.

[14]

Marcelo DD Moreira, Natalia C Fernandes, LHMK Costa, and OCMB
Duarte. Internet do futuro: Um novo horizonte. Minicursos do Simpósio
Brasileiro de Redes de Computadores-SBRC, 2009:1–59, 2009.

[15]

Augusto Neto, Eduardo Cerqueira, Marı́lia Curado, Paulo Mendes,
and Edmundo Monteiro. Scalable multimedia group communications
through the over-provisioning of network resources. In IFIP/IEEE
International Conference on Management of Multimedia Networks and
Services, pages 52–63. Springer, 2008.

[16]

ONF.
Openflow.
https://www.opennetworking.org/sdnresources/openflow. Acessed: 01/05/2017.

[17]

Zhijing Qin, Grit Denker, Carlo Giannelli, Paolo Bellavista, and Nalini
Venkatasubramanian. A software defined networking architecture for
the internet-of-things. In Network Operations and Management Symposium (NOMS), 2014 IEEE, pages 1–9. IEEE, 2014.

[18]

Fernando MV Ramos, Diego Kreutz, and Paulo Verissimo. Softwaredefined networks: On the road to the softwarization of networking.
Cutter IT journal, 2015.

[19]

Christian Esteve Rothenberg, Marcelo Ribeiro Nascimento, Marcos Rogério Salvador, and Maurı́cio Ferreira Magalhães. Openflow e
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Desempenho do sistema OFDM em canais
submarinos com desvanecimento de larga e pequena
escalas
Daniel R. de Luna, Vicente A. S. Junior
Departamento de Engenharia de Comunicações
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Natal, Brasil
Email: daniel.gppcom@gmail.com

Resumo— Cerca de 70% da superfı́cie da terra é coberta
por água do mar, uma área ainda pouco explorada para
fins de comunicação. Desde aplicações comerciais a aplicações
militares (envolvendo também a obtenção e preservação de
recursos naturais), explorar comunicações submarinas pode ser
estratégico e uma vantagem competitiva para paı́ses com costa
extensa, como o Brasil. Este trabalho tem como objetivo avaliar
por meio de protótipos em software o desempenho de uma
comunicação através de um canal acústico submarino sujeito a
desvanecimento. A modelagem do canal submarino é comparada
a um modelo clássico de canal sem fio por onda eletromagnética,
apresentando efeitos similares em relação ao espalhamento em
temporal e em frequência. Assim, a análise se baseia em um
sistema OFDM, o qual é capaz de combater os efeitos de
desvanecimento em um canal sem fio tradicional. Após apresentar
a modelagem do canal submarino e os trabalhos relacionados a
proposta deste artigo, é evidenciado a diferença de desempenho
do OFDM nos canais analisados, evidenciando a hostilidade do
canal submarino em termos de propagação.
Abstract— About 70% of earth surface is covered with sea
water, an area that is very few exploited in communication.
From commercial applications to military applications (involving
preservation and exploitation of natural resources), exploit
submarine communications can be strategic and competitive
advantage to countries with long coast, as Brazil. This work aims
at evaluating through prototypes in software the performance of
a communication over submarine acoustic channel subject to
fading. The submarine channel modeling is then compared to
a classic wireless channel with electromagnetic wave, showing
similar effects concerning temporal and frequency scattering.
Thus, the analysis is based on OFDM system, in which it can
mitigate the traditional wireless channel fading. After presenting
the submarine channel model and the works related to this paper
proposal, it is clear the difference of OFDM performance in both
traditional and submarine channel, highlighting the hostility of
submarine channel in terms of propagation.

Channel - UWA) é muito limitada, de forma que os
equipamentos de comunicação operam em uma faixa de
frequência de poucas dezenas de kHz. Ou seja, a frequência
da portadora é da ordem de grandeza da largura de banda
do canal, de modo que o sistema é considerado como
sendo de banda larga [2]. Por essa razão, as comunicações
acústicas submarinas apresentam vulnerabilidades quanto aos
multipercursos e ao efeito Doppler, sendo este último causado
principalmente pela baixa velocidade do som na água, em
torno de 1500 m/s. A Fig. 1 mostra como seria a operação de
uma rede de sensores em um ambiente subaquático. Assim, um
candidato natural para combater esses problemas é a técnica
de OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing),
pois procura utilizar a limitada banda de modo eficiente,
particionando-a por meio de subportadoras, transformando um
sistema de banda larga em múltiplos sistemas de banda estreita
(sujeitos a desvanecimento plano ao invés de seletivo).
Há uma gama de trabalhos envolvendo o OFDM ou
um esquema de múltiplas portadoras em canais acústicos
submarinos. Alguns focam na estimação dos parâmetros
do canal [3]–[7], enquanto que outros grupos de pesquisa
se dedicam a investigar sincronização e a numerologia do
OFDM [8]–[14]. De um modo geral, o ZP-OFDM (Zero
Padding - OFDM) é o escolhido nos trabalhos citados para
evitar um alto consumo de potência, e, por isso, não se
tem analisado em detalhes a influência do intervalo de
guarda utilizando o Prefixo Cı́clico, nem da variação das
subportadoras na BER (Bit Error Rate).

Este trabalho visa fazer uma análise do CP-OFDM (Cyclic
Prefix-OFDM) em um canal sem fio TDL (Tapped Delay
Line) e comparar seu desempenho em canais submarinos,
sendo organizado como a seguir. Na seção II, o canal
submarino é modelado, detalhando os efeitos de larga e
I. I NTRODUÇ ÃO
pequena escalas. A seção III traz um levantamento de trabalhos
Os canais de transmissão submarinos são considerados um relacionados a proposta deste artigo. A modelagem do sistema
dos meios mais difı́ceis de comunicação e a utilização de CP-OFDM é apresentada na seção IV. A seção V traz a análise
sinais acústicos, em comparação com sinais eletromagnéticos, de desempenho do CP-OFDM nos canais sem fio TDL e
é tida como a melhor forma de transmissão nesse meio, submarino. O canal sem fio TDL foi escolhido por apresentar
para boa parte das aplicações
[1]. Contudo,
a largura
de 2017
certa
similaridade
modelagem com o canal61submarino. Por
Workshop
de Pesquisa
Científica
- Rio
Grande dodeNorte
banda do canal acústico submarino (Underwater Acoustic fim, na seção VI estão as conclusões e comentários finais.
Palavras-Chave— Canal Submarino, OFDM, 16 − QAM ,
simulação, TDL, Doppler, Multipercurso.
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1 e k = 2. O termo a(f ) é chamado de coeficiente de absorção,
medido em dB/km, e obtido pela equação de Thorp’s [17]:

10log a (f ) = 0, 11

f2
f2
+ 44
2
1+f
4100 + f 2
+ 2.75 · 10−4 f 2 + 0, 003. (3)

Ainda na Equação (1), o coeficiente de reflexão acumulativo
Γp é calculado como:
Γp = γs nsp γb nbp (θ) ,

(4)

em que γs é o coeficiente de reflexão na superfı́cie (γs = −1,
no caso ideal); e γb é o coeficiente de reflexão no fundo do
oceano, sendo função do ângulo de incidência da onda θ, e
pode ser modelado por:

Fig. 1.

γb =

Exemplo de operação de uma rede submarina

II. M ODELAGEM DO CANAL SUBMARINO
Nesta seção será discutido a modelagem do canal acústico
submarino considerando os efeitos de larga e pequena escala.
Para este tipo de canal, os efeitos de larga escala compreendem
o multipercurso, o atraso de propagação e a incerteza da
geometria do sistema [15], enquanto que os efeitos de
pequena escala englobam um refinamento do espalhamento
por multipercursos e o efeito Doppler [16].





q
ρb sin(θ)−ρ cc −cos2 (θ)
q b
,
ρb sin(θ)+ρ cc −cos2 (θ)
b

1,

se cos(θ) ≤

c
cb

,

(5)

caso contrário

em que ρ e c são a densidade e velocidade do som na
superfı́cie da água, respectivamente, enquanto que ρb e cb são
a densidade da água e a velocidade da água no fundo do mar,
1500m
respectivamente ρ = 1000g
, ρb = 1800g
m3 , c =
s
m3 e
1300m
cb =
são
os
valores
usualmente
utilizados
)
[16].
A
s
Fig. 2 ilustra o modelo de larga escala do canal submarino,
mostrando diferentes percursos partindo do transmissor e
chegando ao receptor com um número de reflexões e ângulos
de chegada diferentes.

A. Efeitos de Larga Escala
De acordo com [16], os efeitos de larga escala de um
sinal acústico são aqueles responsáveis pelas variações dos
percursos causados pela incerteza exata da geometria do
sistema, tais como distância entre os transceptores, alturas das
marés, etc. Por esse razão, diferentemente, dos canais sem fio
tradicionais, o multipercurso para canais acústicos submarinos
é modelado nos efeitos de larga escala.
Seja a função de transferência de cada percurso p dada por
[16]:
Γp
Hp (f ) = p
,
A (lp , f )

(1)

em que A(lp , f ) é a atenuação do percurso p devido a
separação lp entre transmissor e receptor, a qual depende
da frequência f da portadora. Γp é o coeficiente de
reflexão acumulativo determinado pelo número de reflexões
na superfı́cie nsp e no fundo do mar nbp .
Na Equação (1), a atenuação do percurso é dada por:
l

A (l, f ) = Ao lk a(f ) ,

(2)

Fig. 2.

Ilustração dos multipercursos da onda acústica (adaptado de [15]).

De um modo geral, a função transferência de cada percurso
p pode ser modelada com base na função de transferência de
um percurso de referência p0 , ponderada, porém, com ganhos
diferentes [16]. Assim, a função transferência normalizada em
relação ao percurso de referência pode ser escrita como:
Γp
Hp (f ) = r 
Ho (f ) ,
k
lp
lp −lo
a (f )
lo

na qual, ao se atribuir
em que Ao é uma constante escalar e k é o fator
Γp
de espalhamento geométrico, cujos valores dependem da
hp = r 
,
k
geometria de propagação considerada,
variando
entre
1
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lp −lo
a
(f
)
lo
(cilı́ndrica) e 2 (esférica). Neste trabalho, será atribuı́do Ao =

(6)

(7)
62

Anais do 4o Workshop de Pesquisa Científica - WPC 2017

pode-se reescrever a equação (6) como:
(8)

Hp (f ) = hp Ho (f ),
em que Ho (f ) = √

1
A(lo ,f )

e lo são, respectivamente, a função

de transferência e a distância percorrida no percurso p0 ; com
hp sendo o ganho correspondente ao percurso p.
No canal submarino não se tem certeza exata das
posições dos transceptores devido aos movimentos das marés,
dificultando a modelagem do canal. Contudo, foi proposto
em [16] modelar tal incerteza refinando o ganho hp ,
obtendo-se assim:
hp ≈ hp e−

εp ∆lp
2

(9)

,

em que εp = ao − 1 + lkp e a variação ∆lp é tratada como
aleatória, representando a incerteza da geometria espacial do
canal.
Finalmente, inserindo a influência do atraso de propagação
de cada percurso, a função transferência considerando os
efeitos de larga escala é dada por [16]:
X
H(f ) = Ho (f )
hp e−i2πf τp ,
(10)
p

sendo τp o atraso de propagação do percurso p (τp =
e to = lco ).

lp
c

− to

B. Efeitos de Pequena Escala
Há dois principais efeitos de pequena escala a considerar
na modelagem do canal acústico submarino: o espalhamento
em torno de cada multipercurso (micropercursos) e o efeito
Doppler [16]. Assim, o modelo de canal consiste em refinar o
modelo proposto para os efeitos de larga escala adicionando
a influência dos efeitos de pequena escala. Deste modo, a
nova função de transferência pode ser obtida alterando a
Equação (10) para [16]:
XX
hp γi (f )e−j2πf τpd (t) ,
(11)
H(f ) = Ho (f )
p

i

em que se introduz o espalhamento em cada percurso com o
novo somatório, e o efeito Doppler pelo termo τpd (t).
O termo γi (f ) é uma variável aleatória que representa os
ganhos dos micropercursos i de cada percurso p. Pelo teorema
do limite central, quando houver um número suficientemente
grande de micropercursos, pode-se aproximar o somatório dos
γi (f ) a uma variável complexa gaussiana de média γp (f ) e
variância 2σ 2 (f ), ou seja:

sendo:

γp (f ) = µpo + µp Sp ρp (f ),

(12)

2σ 2 (f ) = µ2p Sp[1 − ρ2p (f )],

(13)

2

ρp (f ) = e−(2πf )
e
2
σ∂p
=

2
σ∂p
2

,

(14)

A média γp (f ) é composta pela média das amplitudes
dos micropercursos, considerando o percurso de referência
p0 , adicionado com termo que diferencia a média de cada
percurso, µp Sp ρp (f ). Esse termo é formado pela média das
amplitudes dos micropercursos do percurso p (µp ), pelo
número de micropercursos (Sp ), e pela distribuição gaussiana
dos atrasos de propagação (ρp (f )), todos mostrados na
Equação (12) e na Equação (13).
A variável ρp (f ), mostrada na Equação (14), é a distribuição
gaussiana dos atrasos de propagação dos micropercursos, de
2
média zero e variância σ∂p
dada pela Equação (15), na qual
2
2
σs e σb são as variâncias do número de reflexões ao longo
do percurso na superfı́cie (nsp ), e no fundo do oceano (nbp ),
respectivamente.
O efeito Doppler é modelado a partir do atraso de
propagação τpd (t) = τp − ad t, em que ad é o fator
escalar Doppler [16], que é influenciado por ao menos três
tipos de movimentos: o deslocamento não-intencional dos
transmissores/receptores (adp ), o deslocamento intencional
veicular (avp ) e o movimento das ondas do mar que afetam
tanto o transmissor quanto o receptor (asp ).
Assim:
vvp
vsp
vdp
+
+
c
c
c
O deslocamento não-intencional (vdp ) é dado por:
ad = adp + avp + asp =

(16)

vdp = vtd cos(θp − θtd ) − vrd cos(θp − θrd )

(17)

em que vtd e vrd são as velocidades do transmissor e receptor,
respectivamente; θp é o ângulo de incidência da onda acústica
no receptor; e θtd e θrd são os ângulos das direções de vtd e
vrd , respectivamente.
Para o deslocamento intencional veicular, as velocidades
do transmissor e receptor e os ângulos das direções
correspondentes são referenciadas, respectivamente, pelas
variáveis vtv , vrv , θtv e θrv . θo é o ângulo de incidência da
onda, considerando o percurso de referência p0 . Desta forma,
a Equação (18) mostra como vvp é caracterizado.





θp − θo − 2θtv
θp − θo
vvp = vtv · −2sin
sin
2
2





θp − θo + 2θrv
θp − θo
+ vrv · −2sin
sin
]
2
2
(18)
E por fim, a caracterização do vsp é dada fazendo
algumas considerações: o movimento das ondas que afetam os
transceptores é vertical, criando assim um deslocamento que
varia senoidalmente no tempo com amplitude Aw e frequência
fw . Além disso, considera-se que a j-ésima reflexão ao longo
do percurso p contribui para alterar a fase do sinal, φp,j ,
influenciada por tal movimento. Assim, a caraterização do
fator Doppler para o movimento das ondas nos transceptores
pode ser escrita como [16]:

vspGrande
= 4πfwdo
AwNorte
sin(θp )
1
Workshop
de Pesquisa Científica 2017 - Rio
2
[2sin (θp )] [nsp σs2 + nbp σb2 ],
(15)
c2

nsp
X
j

sin(2πfw t +
63φp,j )

(19)
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III. T RABALHO RELACIONADOS
Esta seção apresenta um levantamento de trabalhos em
OFDM com o canal apresentado na Seção II-A.1 A maioria
dos trabalhos exploram o tema estimação de canal [18]–[21].
Os autores de [18] introduzem o canal definido em [16],
o referenciando como SACM (Statistical Acoustic Channel
Model), e apresentam uma representação discreta e variante
no tempo de um canal esparso, baseada numa simplificação
do SACM. É proposta uma técnica de estimação de canal
com um número reduzido de pilotos através de sensoriamento
comprimido. Outros dois métodos de estimação de canal
são apresentados em [19] e [20], entretanto, a modelagem
do canal utilizada é diferente da encontrada em [16]. Para
fins ilustrativos, foram utilizadas 128 e 256 subportadores,
com banda de 5 kHz, frequência mı́nima de 10.5 kHz
e modulação QPSK. Já os autores de [21] propõe dois
algoritmos iterativos para realizar a estimação de um canal
Multi-Scale Multi-Lag (MSML) utilizando OFDM. O canal
submarino é citado somente para justificar a escolha de
alguns parâmetros utilizados na modelagem de canal, mas se
desenvolve um canal distinto daquele exposto neste trabalho.
Em [22], se propõe uma maneira energeticamente eficiente
de realizar agregação de portadoras em um sistema de
comunicação submarina com OFDM. Foram utilizadas 1024
subportadoras no OFDM e foi indicado que experimentos
estão sendo conduzidos para confirmar os resultados obtidos
na simulação. Os autores de [23] analisam a SINR para
sistemas OFDM através de um modelo de canal proposto
que leva em conta a geometria do ambiente submarino.
O trabalho [16] é citado para justificar uma das equações
utilizadas. Outro trabalho que disponibiliza seu próprio modelo
de canal é o [24], apresentando muitas semelhanças com o que
fora descrito em [16].
O trabalho [25] tem participação de uma das autoras de [16]
e se propõe a investigar vários temas, entres eles: alocação
de potência, capacidade do canal acústico, imperfeições no
conhecimento do canal e modelagem de fenômenos inerentes
ao canal submarino, como o ruı́do colorido.
Em suma, o levantamento de estado da arte conduzido pelos
autores deste artigo aponta que não existem trabalhos que
exploram a análise parametrizada da taxa de erro de bit (BER)
do OFDM no canal acústico submarino descrito em [16],
nem tampouco fazendo o paralelo com o desempenho de um
canal sem fio tradicional que apresente similaridades em sua
modelagem.

multipercursos. Os parâmetros de simulação do canal TDL são
apresentados na Tabela I [26], para as simulações foi utilizado
o 16 − QAM OFDM. As simulações foram realizadas no
Matlab.
TABELA I
Parâmetros canal TDL
Banda
20 MHz
PDP
[ 0 -8 -17 -21 -25] dB
Delay
[0 150 250 300 400] ns
Tempo de Amostragem (Ts ) 50 ns

B. Canal sem fio Submarino
Os parâmetros utilizados para o canal acústico submarino
estão em nossas simulações são apresentados na Tabela II. Foi
utilizado o canal submarino com apenas os efeitos de larga
escala em nossas simulações.
TABELA II
Parâmetros do canal
Frequência Central
Banda
Ts
Distância Tx e Rx

submarino
15 kHz
10 kHz
0.1 ms
500 m

V. R ESULTADOS
As Figuras 3 e 4 mostram a BER para diferentes números
de subportadoras e valores entre 0 e 35 dB de SNR para o
canal TDL. É possı́vel verificar que com o aumento do prefixo
cı́clico, os resultados da BER convergem para o que seria o
canal plano Rayleigh.
As Figuras 5 e 6 mostram a BER para diferentes nı́veis
de SNR, é possı́vel verificar que para 0% de prefixo cı́clico,
as curvas das diferentes subportadoras se assemelham com os
valores para o canal TDL na Figura 3. Por outro lado para 25%
de prefixo cı́clico as subportadoras 128, 256 e 512 convergem
para um mesmo valor, porém para a curva de 64 subportadoras
esse comportamento é diferente. Isso ocorre pois o tempo de
sı́mbolo para 64 subportadoras é menor ou igual ao tempo de
coerência do canal, nesse caso o canal deixa de ser seletivo
no tempo e na frequência, condição não vista para os outros
casos.

VI. C ONCLUS ÕES E C OMENT ÁRIOS F INAIS
Em um canal submarino, devido à severidade dos efeitos
de multipercurso e Doppler, é possı́vel perceber que o
desempenho do sistema OFDM não converge para o que seria
IV. M ODELAGEM DO S ISTEMA
esperado de um canal plano (Rayleigh), nem mesmo a alta
Conforme descrito na Seção I, o objetivo deste trabalho é
a quantidade de subportadoras e o conhecimento completo
comparar a aplicação da técnica OFDM em canais um canal
do canal são suficientes para melhorar o desempenho do
sem fio tradicional e no canal acústico submarino.
sistema. Por outro lado, em um canal sem fio tradicional, ao
utilizar os corretos parâmetros do OFDM, o canal torna-se
A. Canal sem fio tradicional
plano. Em futuros trabalhos, espera-se um a aprofundamento
Foi utilizado o modelo Tapped Delay Line (TDL) para na implementação, adicionando os efeitos de pequena escala
modelar um canal sem fio tradicional com desvanecimento por de um canal submarino (espalhamento do multipercurso e
Doppler), assim serão analisados a seletividade do canal na
1 Considerando o banco de dados da IEEE Xplore Digital Library no mês
frequência
noGrande
tempo do
e seu
impacto na taxa de 64
erro e no
de abril de 2017, somente oito artigos relacionam
OFDMdea Pesquisa
modelagem Científica
de
Workshop
2017 - eRio
Norte
sistema OFDM.
canal apresentada em [16] e usada neste trabalho.
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Fig. 3. Simulação 16 − QAM OFDM para canal TDL com 0% de Prefixo
Cı́clico

Fig. 5. Simulação 16 − QAM OFDM para canal submarino com 0% de
Prefixo Cı́clico

Fig. 4. Simulação 16 − QAM OFDM para canal TDL com 25% de Prefixo
Cı́clico

Fig. 6. Simulação 16 − QAM OFDM para canal submarino com 25% de
Prefixo Cı́clico
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Resumo—O presente trabalho propõe uma análise das
arquiteturas de Anemômetros a Temperatura Constante
em Ponte de Wheatstone (WB-CTA) e Linearização por
Realimentação de Tensão (VFLA) quando usadas para medição
do escoamento de fluidos. É investigado os parâmetros de
projeto como sensibilidade, tempo de resposta e consumo de
energia para cada arquitetura, detalhando e discutindo cada
resultado. Por fim é feito uma comparativa entre as arquiteturas
através dos resultados obtidos.
Palavras-chave - Anemômetro, Sensibilidade, Sensor termoresistivo, Tempo de resposta, Consumo de energia

I. I NTRODUÇ ÃO
Técnicas para medição do escoamento de fluidos são
bastante exploradas na literatura [1]–[3]. Normalmente, elas
empregam sensores termo-resistivos de forma a explorar a
dependência que esse dispositivos possuem da temperatura.
Esse componentes podem ser classificados como sendo de
Coeficiente de Temperatura Negativo (NTC) ou Coeficiente
de Temperatura Positivo (PTC).
Os aspectos primordiais em sistemas medição referemse as caracterı́sticas estáticas e dinâmicas dos circuitos. Em
muitos casos, isso está inerentemente relacionado a natureza
fı́sica dos componentes. No caso da configuração CTA, nãolinearidades existentes no modelo exigem técnicas demasiadamente complexas para análise. No entanto, alguns estudos
têm investigado soluções para essas dificuldades [4], [5]. O
comportamento estático é avaliado, em grande maioria das
vezes, considerando o sistema em regime permanente. A partir
disso, pode-se extrair informações relevantes como limites
operacionais e propagação de erro devido a incertezas de
parâmetros do circuito.
Outras arquiteturas também exploram as caracterı́sticas desses sensores, como a proposta por Araújo [3]. Nesse trabalho
o autor propõe uma nova arquitetura para anemômetros e o
projeto de um controlador. A principal vantagem apresentada
por essa configuração é a linearidade obtida entre os sinais de
entrada e saı́da do sistema. Isso permite ao projetista maior
liberdade na escolha de uma técnica de controle que melhore
o desempenho do circuito.
Todas as arquiteturas apresentadas são objetos de
investigação na literatura, porém nenhum estudo até então

propõe uma análise comparativa entre elas. Uma avaliação
detalhada do desempenho dessas configurações apresenta-se
bastante relevante, uma vez que aspectos de desempenho
permitem ao projetista definir adequadamente uma ou outra
arquitetura para determinada aplicação.
Neste trabalho, é proposta uma análise de desempenho
para as arquiteturas de anemômetros a temperatura constante
e linearização por realimentação de tensão. Para isso, é
considerado o tempo de resposta, sensibilidade e consumo de
energia de ambas e ao final é realizado um comparativo. A
fim de ter boa concordância para o resultados, é usado nas
simulações um modelo SPICE do sensor termo-resistivo.
II. R EVIS ÃO TE ÓRICA
Sensores termo-resistivos são caracterizados pela dependência que possuem com a temperatura, podendo ter o
Coeficiente de Temperatura Negativo (NTC) ou Coeficiente
de Temperatura Positivo (PTC). O comportamento do PTC é
bem representado pela equação proposta por Dusen [6]

Rs = Ro 1 + β1 Ts + β2 Ts 2 + ... .

(1)

onde Rs , Ro e β1 , β2 são a resistência do dispositivo em uma
dada temperatura, coeficiente determinado quando a temperatura é 0 ◦ C e uma escalar que dependem do tipo de material
usado para construção do componente, respectivamente. Para
alguns elementos como, por exemplo, platina, o primeiro
termo de (1) já garante boa aproximação e os de ordem
superior podem ser desprezados, como segue
(2)

Rs = Ro (1 + β1 Ts ) .

No caso do elemento termo-resistivo NTC, a equação que
descreve o comportamento da resistência como função da
temperatura é dada pela relação proposta por Hart [7]
1
= a + b ln(Rs ) + c(ln(Rs ))3 .
Ts

(3)

Uma boa aproximação para (3) é obtida desprezando os
termos de alta ordem, como segue
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B

(4)

Rs ≈ R∞ e Ts ,

onde Rs , R∞ , B e Ts são a resistência do sensor, coeficiente determinado quando a temperatura tende ao infinito, um
escalar e temperatura do sensor.
A CTA é normalmente usada com sensor termo-resistivo
disposto em um dos braços de um ponte de Wheatstone. O
dispositivo é aquecido e mantido a uma temperatura constante
através de uma realimentação provida por uma amplificador
operacional (AMP-OP), conforme proposta de Freire [8].
Quando o sensor entra em contanto com mensurando, ocorre
perda de energia e a ponte tende a trona-se desbalanceada.
A partir disso, o amp-op gera um tensão proporcional as
diferenças de tensões medidas entre os braços de forma a
leva a ponte ao equilı́brio novamente. A Figura 1 mostra a
arquitetura WB-CTA.

R1

R2

Vs
Vo
NTC

V
Rs

R3

Figura 1. Esquema da arquitetura WB-CTA.

Quando em regime permanente, a potência elétrica entregue
ao sensor é descrita por
Vs2
.
(5)
Rs
A partir da Figura 1, considerando a tensão de entrada de
offset como Vos e A o ganho de malha aberta, a tensão de
saı́da do amplificador é dada por

em que a, b e n são valores constantes obtidos
experimentalmente, enquanto que ϑf é a velocidade do fluido.
A fim de obter uma simplificação para tensão de saı́da do
amp-op, a constante K é definida em função das resistências
da ponte
K=

AK
Vo =
A+K

q


p
Rs S(a + b ϑf )(Ts − Ta ) + Vos . (10)

Uma expressão simplificada para (10) é definida quando Vos
≈ 0 e A é muito maior que a constante K
q
p
Vo = K Rs S(a + b ϑf )(Ts − Ta ).
(11)

A arquitetura com linearização por realimentação de tensão
foi proposta inicialmente por Moreira [10] para caracterização
de sensores termo-resistivos. No trabalho de Araújo [3], a arquitetura é empregada para medição de velocidade de fluidos.
Essa configuração possui um sensor termo-resistivo na malha
de realimentação de um amplificador de transresistência, conforme Figura 2. A tensão sobre o componente é utilizado tanto
para estimar a temperatura quanto a velocidade do fluido. As
equações que descrevem o modelo matemático da arquitetura
são semelhantes as apresentadas para configuração CTA, exceto pela constante K. A Figura 2 mostra o esquemático da
arquitetura apresentada.
Rs

dTs
+ hS(Ts − Ta ),
(7)
dt
em que Is , m, c, Ts e S são corrente conduzida através do sensor, massa, calor especı́fico, temperatura e área da superfı́cie
do sensor, respectivamente. Ta é temperatura ambiente e h
coeficiente de transferência de calor [9] definido por
Is2 Rs = mc

p
h = a + b ϑf ,

NTC

R
Vin
Vo

(6)

O modelo dinâmico do sensor é embasado na primeira
lei da termodinâmica. Ele leva em consideração a energia
recebida pelo sensor devido a radiação incidente, potência
elétrica entregue ao dispositivo, energia térmica armazenada
e anergia perdida para fluido por convenção forçada. Assim,
o modelo é bem representada por

(8)

(9)

A equação de tensão de saı́da do amplificador é obtida a
partir de (7), (9) e (6), considerando o sistema em regime
permanente

Ps = Is2 Rs =

Vo = A(Vs + Vos − V − ).

R3 + R2
.
R3

Figura 2. Arquitetura linearização por realimentação de tensão.

A realimentação da tensão de saı́da do amp-op é realizada
por um microcontrolador. Isso permite obter uma relação
linear entre a potência entregue ao circuito e a temperatura
do sensor.
III. A N ÁLISE DA ARQUITETURA WB-CTA
A. Potência da arquitetura WB-CTA
A potência elétrica entregue ao circuito é representada
por duas parcelas, uma referente aos elementos da ponte de
Wheatstone e outro devido ao amplificador operacional. Em
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É possı́vel observar que o primeiro termo da equação (12)
é proveniente do braço da ponte com sensor e o outro está
relacionado as resistências fixas. Sempre que a relação entre
1/(R2 + R3 )  1/(R1 + Rs ) for respeitada, a potência
entregue ao braço de resistência fixas pode ser desprezada,
uma vez que a energia consumida por esses elementos não
é responsável pelo aquecimento do sensor. Desta forma, a
equação (12) pode ser reescrita como
p
PW B = KS(Ts − Ta )(a + b ϑf ).

(13)

A Tabela I mostra os parâmetros comerciais de um sensor
tipo NTC usado nas simulações e a temperatura ambiente de
referência.

1.5
Ts = 45 °C
Ts = 55 °C
Ts = 65 °C
Ts = 75 °C
1

0

0

5

10

15
ϑ (m/s)

20

25

30

Figura 3. Potência como função da velocidade para arquitetura WB-CTA
tomando vários pontos de operação e K = 1.5.

Ademais, é importante notar que variações próximas ao ponto
de máxima sensibilidade não tem reduções significativas.

35

Valores
0.67 mΩ
12 mW/K.s
3550 K
2375 W/m2 .K
976 W.s0.5 /m2.5 .K
2.30 µm2
0.5
30 ◦ C

B. Sensibilidade da arquitetura WB-CTA

Sensibilidade (mV.s/m)

30

Escolhendo K = 1.5, é possı́vel obter a potência consumida
pelo circuito para algumas condições operativas. A Figura
3 mostra a simulação da potência solicitada pelo circuito
para várias temperaturas do sensor. É possı́vel observar que
a potência entregue varia pouco quando o sensor opera em
baixas temperaturas.

25

20

15

10

5

40

50

60
70
Temperatura (°C)

80

90

100

Figura 4. Sensibilidade da tensão saı́da AMP-OP para ϑf = 30 m/s e K=1.5.

A sensibilidade da tensão de saı́da com relação a velocidade
φ é obtida a partir de (11)
p
0.25Kb SRs (Ts − Ta )
∂Vo
φ=
=
.
(14)
p q
p
∂ϑf
ϑ
a+b ϑ
f

Ts = 95 °C

0.5

Tabela I
PAR ÂMETROS DE SIMULAÇ ÃO
Parâmetros
Rinf
Cth
B
a
b
S
n
Ta

Ts = 85 °C

P(W)

termos do consumo de energia, o termo referente ao amp-op
não é levado em consideração nessa análise. Sendo assim, a
potência fornecida é devido apenas as resistências fixas da
ponte e ramo com sensor


1
1
2
PW B = V o
+
.
(12)
R1 + Rs
R2 + R3

f

Nota-se em (13) e (14) a mesma dependência de K, porém
a sensibilidade em (14) cresce com a raiz da diferença entre
temperaturas vezes a exponencial da temperatura de operação.
Também é possı́vel observar em (14) que a sensibilidade
diminui para altas velocidades.
A Figura 4 mostra como a sensibilidade evolui em função
da temperatura de operação. Nota-se que a melhor condição
ocorre em aproximadamente Ts = 60 ◦ e deteriora-se rapidamente para temperatura do sensor próxima a ambiente.

C. Análise dinâmica da arquitetura WB-CTA
As não-linearidades presentes no modelo da arquitetura
WB-CTA impossibilitam aplicação de técnicas de sistemas
lineares para caracterização do comportamento dinâmico do
sensor. Por outro lado, ferramentas computacionais tornam
factı́vel esse estudo desde que se tenha uma boa representação
para o sistema. Diante disso, opta-se pela escolha do modelo
proposto por Araújo [11] para representação de sensores
termo-resistivos do tipo NTC.
Uma vez que o sistema é não-linear, o tempo de resposta
(ST) não pode ser avaliado através do conceito de constante
de tempo. No entanto, é possı́vel considerar o tempo de
acomodação levando em conta o critério de 2% do valor final.
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Para os parâmetros do amp-op, é escolhido a tensão de offset
como sendo 800 µV e ganho de malha aberta 0.1 MV/V.
A fim de avaliar a melhor condição de projeto para arquitetura, é considerado o ponto de operação que forneça o
menor consumo de energia sem comprometer a sensibilidade
do circuito. A Figura 4 mostra que uma boa escolha ocorre
em Ts entre 50 ◦ C e 80 ◦ C. É possı́vel observar a partir da
Figura 5 que o tempo de resposta tem poucas variações para
condições impostas.
5

entregue a essa arquitetura é dada por


1
2
PLT = Vo
.
R + Rs

A tensão sobre o sensor é definida por (11), desconsiderando
K. Como a corrente através do dispositivo também percorre
o resistor R, é interessante que a energia dissipada por este
elemento seja a menor possı́vel. Isso pode ser garantido pela
escolha adequada das resistências, por exemplo, Rs  R.
A partir de (11) e (15), chega-se a seguinte expressão para
potência
p
PLV = S(Ts − Ta )(a + b ϑf ).

4.8
4.6

Ts = 60 ºC

4.2

Ts = 80 ºC

4

Ts = 70 ºC
Ts = 50 ºC

3.8

(16)

A Figura 6 mostra potência entregue ao circuito para alguns
pontos de operação. Nota-se a partir de (16) que a potência é
reduzida K vezes quando comparado a (13) e também aumenta
com elevação da temperatura de operação. Da mesma forma
que WB-CTA, a potência entregue ao circuito varia pouco
quando o sistema está operando em baixas temperaturas.

4.4

Vo (V)

(15)

3.6
3.4

1.4

3.2
3

Ts=45°C
0.2

0.3

0.4

0.5
0.6
Tempo (s)

0.7

0.8

0.9

1

1.2

Tabela II
T EMPERATURA DE OPERAÇ ÃO , P OT ÊNCIA , SENSIBILIDADE E TEMPO DE

Ts=65°C

1

Figura 5. Tensão de saı́da do amp-op para um degrau de velocidade 0 a 10
m/s aplicado em t = 0, 5 s e K = 1, 5.

Ts=75°C
0.8

Ts=85°C

P(W)

É importante avaliar também como o ponto de operação,
potência, sensibilidade e tempo de resposta estão relacionados
e como eles podem ser escolhidos de forma a ter a melhor
condição para parâmetros de projeto. A TABELA II mostra
que embora a sensibilidade reduz apenas 3.5% do máximo
valor, a potência entregue ao circuito é 37.5% menor, para
temperatura mais baixa de operação. O sistema apresentase mais lento a baixas temperaturas, porém também não
demostra aumento considerável do ST quando operando a
temperaturas mais elevadas.

Ts=55°C

Ts=95°C

0.6

0.4

0.2

0

0

5

10

15
ν (m/s)

20

25

30

Figura 6. Potência como função da velocidade para da arquitetura VFLA
tomando vários pontos de operação e Ta = 30 ◦ C.

RESPOSTA

Ts
50
60
70
80

(◦ C)

PW B (W)
0.5
0.8
1.1
1.3

φ (mV.s/m )
32.6
33.8
33.4
32.2

ST (ms)
2.4
1.2
1.2
1.0

IV. A N ÁLISE DA ARQUITETURA DE ANEM ÔMETRO
USANDO LINEARIZAÇ ÃO POR REALIMENTAÇ ÃO DE TENS ÃO
A. Potência da arquitetura de linearização por realimentação
de tensão
A arquitetura possui apenas dois elementos dissipadores de
energia, conforme mostra Figura 2. Desta forma, a potência

B. Sensibilidade da arquitetura
realimentação de tensão

de

linearização

por

A sensibilidade da tensão de saı́da com relação a velocidade
φ00 para arquitetura VFLA é obtida a partir de (11)
p
0.25b SRs (Ts − Ta )
∂Vo
00
φ =
= p q
.
(17)
p
∂ϑf
ϑ
a+b ϑ
f

f

É possı́vel observar em (17) a inexistência do termo K,
como ocorre em (15). Isso impossibilita qualquer ajuste
da sensibilidade sem interferir diretamente temperatura de
operação, uma vez que K pode ser escolhido arbitrariamente
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operação. É possı́vel observar que o tempo de resposta é pouco
sensı́vel a temperatura de operação e com pequenas variações
para temperaturas mais elevadas. Além disso, a sensibilidade
têm poucas variações para a faixa de temperatura analisada.
A TABELA IV mostra comparativo entre as arquiteturas

24
22

Sensibilidade (mV.s/m)

20
18
16

Tabela III
T EMPERATURA DE OPERAÇ ÃO , P OT ÊNCIA , SENSIBILIDADE E TEMPO DE

14

RESPOSTA

12

Ts
50
60
70
80

10
8
6
4

40

50

60
70
Temperatura(°C)

80

90

100

Figura 7. Sensibilidade da tensão saı́da AMP-OP para ϑf = 30 m/s e Ta =
30 ◦ C .

dentre uma faixa permitida. Ademais, nota-se que essa arquitetura apresenta sensibilidade K vezes menor.
A Figura 7 mostra a curva de sensibilidade da tensão de
saı́da em relação a velocidade para arquitetura de linearização
por realimentação de tensão.
C. Análise dinâmica da arquitetura de linearização por
realimentação de tensão
A análise dinâmica da arquitetura é realizada através de
simulações do modelo SPICE do sensor.
Já que a temperatura de operação está diretamente
relacionada tanto a potência do circuito quanto a sensibilidade,
são escolhidos diferentes condições para esse parâmetro de
forma a verificar o desempenho dinâmico da arquitetura. A
Figura 8 mostra a tensão de saı́da para diferentes temperaturas.
A TABELA III esboça o resultado para quatro pontos de

3.5

3
Ts = 50 ºC
Vo (V)

Ts = 80 ºC

(◦ C)

PW B (W)
0.4
0.5
0.7
0.9

φ (mV.s/m )
21.7
22.5
22.3
21.5

ST (ms)
44.2
44.5
44.2
42.8

levando em consideração os parâmetros de projeto já
apresentados. Nota-se desempenho superior da arquitetura
WB-CTA em termos da potência e sensibilidade, no entanto
apresenta um tempo de resposta bem inferior. A Tabela IV
mostra a relação entre essas grandezas em termos percentuais.
Tabela IV
D ESEMPENHO DA ARQUITETURA WB-CTA QUANDO COMPARADA COM
LV
Ts (◦ C)
50
60
70
80

PW B = α(%)PLV
125%
160%
157%
144%

φ = α(%)φ00
150%
150%
150%
150%

STW B = α(%)STLV
5%
3%
3%
2%

V. C ONCLUS ÃO
A análise desenvolvida para arquiteturas WB-CTA e
linearização por realimentação de tensão considera os
parâmetros de projeto tais como potência, sensibilidade e
tempo de resposta. Para tal, são desenvolvidas as equações
dinâmicas que governam o comportamento de cada arquitetura
e é analisado o desempenho para uma faixa operativa. Cada
condição é definida como melhor escolha de projeto de forma
a ter o uso otimizado da configuração.
A análise desenvolvida mostrou que a configuração WBCTA apresenta maior consumo de energia e sensibilidade,
enquanto que a VFLA tem um menor tempo de resposta.
Portanto, as arquiteturas apresentam algumas diferenças de
desempenho e a escolha de uma outra está condicionada aos
requisitos exigidos pela aplicação.

Ts = 70 ºC
Ts = 60 ºC
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Resumo—Neste trabalho realizamos um estudo de viabilidade
de um sistema de comunicação sem fio para ser aplicado em uma
rede de sensores de uma planta de elevação artificial de petróleo.
Avaliamos as tecnologias disponíveis, elegemos um kit de
desenvolvimento e propomos o sistema. Realizamos ensaios em
uma gama de situações, envolvendo distâncias, obstáculos, e níveis
de potência. Obtivemos resultados satisfatórios para as distâncias
consideradas, potências de transmissão e níveis de perda de
pacotes. Os resultados se mostraram coerentes com a escolha de
rede feita, e satisfatórios do que diz respeito a sua implantação
para o propósito estudado.
Palavras-chave — Tecnologia Sem Fio, IEEE 802.15.4, SMAC,
Zigbee, Elevação Artificial, wireless.

I. INTRODUÇÃO
Com o advento do avanço tecnológico vem a melhoria da
qualidade de vida, seja ela dos usuários ou de sistemas que são
beneficiados com melhorias em sua implementação. Neste
âmbito, um meio de comunicação mais flexível, móvel, e ainda
assim robusto é um atrativo na indústria do petróleo, em que a
comunicação entre sensores no campo é feita prioritariamente
por meio de cabos condutores de sinais de energia e/ou
informação. A tecnologia de comunicação sem fio apresenta
vantagens em relação ao modo de comunicação físico [6].
A comunicação sem fio é onipresente nas vidas das pessoas
atualmente, seja ela através da comunicação celular, protocolos
Wi-Fi, ou Bluetooth em automóveis ou headsets. Esta presença
não se limita ao âmbito pessoal. Automação de casas, e a
promissora Internet das Coisas são alguns outros exemplos. Na
indústria a comunicação sem fio pode ser encontrada na forma
de uma implementação de uma rede de sensores.
O objetivo deste trabalho é a avaliação do padrão LR-WPAN
IEEE 802.15.4 como uma alternativa sem fio a redes de
sensores cabeados utilizados em unidades de elevação artificial
de petróleo, e propor um protótipo de instrumentação ligado ao
sistema de comunicação.
Segundo [1] o padrão IEEE 802.15.4 e o Zigbee foram
implementados visando suprir a crescente necessidade de redes
de sensores sem fio aplicadas à indústria e às residências.

Algumas vantagens destacadas por Baker [1] em relação ao
padrão escolhido são: alta escalabilidade, alcance de 100 m a
300 m, alta flexibilidade, baixo consumo de energia, baixa
latência, e bandas de frequência que não necessitam de licença
para utilização.
A indústria do petróleo se encaixa perfeitamente como uma
beneficiária da mudança pontual da camada física das suas
redes de sensores. Especialmente em regiões de remoto acesso,
como é o caso das unidades de bombeio mecânico, que se
encontram dispersas em uma grande área territorial, cobrindo
os diversos pontos de extração de petróleo, a implantação de
uma rede cabeada dos sensores envolvidos é dispendiosa
econômica e energeticamente.
O artigo está estruturado da seguinte forma: Seção II trata das
informações gerais sobre elevação artificial de petróleo,
bombeio mecânico, redes de sensores e comunicação sem fio.
Na Seção III apresentamos as tecnologias estudadas como
candidatas para implementação, assim como trabalhos que
auxiliaram este artigo. Na Seção IV propomos um sistema de
comunicação sem fio para ser testado e aplicado em campo. Na
Seção V apresentamos a metodologia dos ensaios realizados
assim como os resultados encontrados. Na Seção VI
apresentamos os argumentos finais.
II. EMBASAMENTO TEÓRICO
A. Bombeio Mecânico
A extração do petróleo é feita em um primeiro momento
utilizando-se a pressão interna do reservatório. O diferencial de
pressão com a superfície é suficientemente grande para carregar
o conteúdo de um reservatório até o ponto onde os
equipamentos estão instalados. Porém com o passar o tempo, a
pressão interna decai naturalmente devido a perda do líquido ali
contido. A partir deste momento se faz necessária a intervenção
no poço para extração de uma porcentagem economicamente
viável ainda residente no reservatório. Esta intervenção tem o
nome de elevação artificial.
Dentre os métodos de elevação artificial, um dos mais
antigos, e o mais difundido no mundo é o Bombeio Mecânico
(BM). Este método possui diversas vantagens que justificam
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sua difusão, são elas: baixo custo de implantação e manutenção,
larga faixa de vazão e profundidade, boa eficiência energética e
a possibilidade de trabalhar com fluidos diversos numa faixa
larga de temperatura [4][14].
O Bombeio Mecânico consiste no movimento ascendente e
descendente de uma coluna de hastes que conectam a unidade
de bombeio à bomba de subsuperfície. O movimento da
unidade de bombeio é propiciado por um motor elétrico ou de
combustão interna. Um esquemático é mostrado na Fig. 1.

Fig. 2. Esquemático da bomba de subsuperfície de uma unidade de bombeio,
com seu funcionamento básico nos estágios ascendente e descendente.

proporcionam o usuário ou administrador a habilidade de
observar e reagir a eventos ou fenômenos em determinado
ambiente [24].
Existem quatro tipos básicos de redes de sensores:
1)
2)
3)
4)
Fig. 1. Esquemático de uma unidade de bombeio mecânico com detalhamento
dos equipamentos envolvidos.

A extração do petróleo contido no reservatório é feita através
do ciclo de bombeio da bomba de subsuperfície, ilustrada pela
Fig. 2. Em súmula, no movimento ascendente das hastes, a
camisa da bomba é preenchida de fluido através de um
gradiente de pressão local criado pelo movimento da mesma.
No movimento descendente das hastes a coluna de produção é
preenchida com o fluido advindo do diferencial de pressão do
movimento anterior. Desta forma, o fluido do reservatório é
gradativamente elevado até a superfície, por onde será passado
por um separador, decantador e demais equipamentos
envolvidos no processo [21].
Existem diversos outros métodos de elevação artificial, como
o Gás Lift, Bombeio por Cavidades Progressivas, e Plunger
Lift. Cada método tem sua particularidade em questão de
funcionamento e propósito de aplicação. A utilização de um
sistema de comunicação é válida para todos eles. Para o
propósito deste trabalho, o Bombeio Mecânico é um exemplo
ideal para análise, pois é o método mais difundido em terra, e
dessa forma é o candidato mais adequado para aplicação do
sistema de comunicação sem fio que aqui será proposto.
B. Redes de Sensores
Uma rede de sensores é uma infraestrutura formada de
elementos sensoriais, computacionais e de comunicação que

Conjunto distribuído ou localizado de sensores;
Rede interconectada;
Ponto central de agrupamento de informação;
Conjunto central de elementos computacionais que lidam
com correlação de dados, tendências de eventos,
verificação de status e mineração de dados.

Dos quatro tipos básicos, os dois primeiros são de nosso
interesse, pois a disposição dos sensores numa planta de
elevação artificial de petróleo é de forma distribuída, e
dependendo da extensão da planta, uma rede interconectada
pode ser implementada para aumento do alcance da rede de
sensores como um todo.
C. Comunicação Sem Fio
As redes de comunicação sem fio existem em diversas
formas e protocolos. Elas são geralmente agrupadas por
aplicação, alcance da rede, e taxa de transmissão dos dados.
Quatro grandes grupos podem ser exemplificados:
1) WPAN (Wireless Personal Area Network): baixo alcance
e baixa transmissão de dados. Trata-se de uma rede para
dispositivos que utilizam pequenos pacotes de informação;
2) WLAN (Wireless Local Area Network): intermediário
alcance e taxa de transmissão de dados. Trata-se de uma
rede para consumo moderado de dados, seja ele pessoal ou
empresarial;
3) WMAN (Wireless Metropolitan Area Network): largo
alcance e altas taxas de transmissão. Trata-se de rede para
atender a áreas metropolitanas, e um conjunto massivo de
indivíduos ou dispositivos;
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4) WWAN (Wireless Wide Area Network): maior alcance e
taxas de transmissão. São utilizadas nas redes de
telecomunicação a longa distância, atendendo cidades
inteiras e serviços de dados, voz, vídeo e demais.

7) Detecção de Energia;
8) Indicação da qualidade do canal – LQI;
9) 16 canais na faixa de frequência de 2450 MHz, 10 canais
na banda de 915 MHz e 1 canal na banda de 868 MHz.

Para o intuito de nosso trabalho, focamos a WPAN, pois
estamos tratando de baixas taxas de transmissão de dados
(pequenos pacotes de bytes por vez), curtas a médias distâncias
no caso de redes interconectadas (máximo de 300 m) e baixa
potência.
A potência é um fator muito importante na escolha da
tecnologia, pelo fato de sensores poderem estar localizados em
áreas classificadas. Tais áreas têm restrições críticas em relação
ao nível de potência utilizada sem proteção contra centelha,
pois gases inflamáveis podem estar presentes na ocasião de um
vazamento de óleo ou gás.
No que diz respeito ao protocolo estudado para o corrente
trabalho, apresentamos o padrão IEEE 802.15.4, proposto pelo
Institute of Electrical and Electronic Engineers sob proposta de
um estudo promovido pela Motorola em meados de 2001. O
padrão IEEE 802.15.4 define as camadas de controle de acesso
de mídia (MAC) e física (PHY) de uma rede Low Rate Wireless
Personal Area Network (LR-WPAN). Algumas características
dessa rede são as taxas variantes de 20 a 250 kbps [24].

Alguns trabalhos relacionados foram relevantes para o
entendimento da tecnologia e a forma de aplicação.
Gutierrez e Derocher [9] realizaram um estudo sobre a
utilização do padrão IEEE 802.15.4 numa rede de sensores sem
fio aplicada na indústria de celulose, porém sem resultados
apresentados de desempenho da rede.
Pekhteryev et al [16] destacaram certas limitações no uso de
redes Zigbee para transmissão de imagens. No trabalho houve
implementação das camadas de rede, enlace e física dos
dispositivos de forma a suportar transferência de imagens.
Ramakrishnan et al [17] estudaram o impacto no
desempenho do protocolo MAC causado por latências
diferentes de dispositivos conectados a rede.
Misic et al [13] estudaram limitações da camada MAC das
redes LR-WPAN 802.15.4, assim como modificações foram
sugeridas nas funções de coordenador, permitindo incremento
na taxa de transmissão.

III. ESTADO DA ARTE
Nas redes de sensores sem fio algumas características são
desejadas em sua implementação. A rede não necessita de alta
taxa de transmissão, pois os dados trafegados vão de dados
numéricos referentes a leituras em sensores, a comandos para
dispositivos de controle como chaves e relés, que igualmente
podem ser feitos através de simples caracteres [12]. A rede
precisa ser de baixa potência, pela limitação de potência
eletromagnética imposta pela área classificada à qual poderá ser
inserida, e finalmente a rede não precisa de alcance elevado,
pois os sensores estão espalhados numa faixa de distância curta.
Diante do exposto, uma comparação entre tecnologias pode
ser feita através da Fig. 3.

Fig. 3. Resumo das características desejadas para uma rede de sensores,
disposto por tecnologia analisada.

Levando em consideração as tecnologias disponíveis, e os
requisitos do sistema, o sistema escolhido para implementação
foi o padrão LR-WPAN 802.15.4.
Algumas características do padrão escolhido são [20]:
1) Taxa de transmissão de 250 Kbps, 40 Kbps, 20 Kbps;
2) Topologia de rede estrela ou ponto a ponto;
3) Endereços de 16 ou 64 bits (Estendidos);
4) Tempo de Alocação de Slot garantidos - GTS;
5) Protocolo CSMA-CA;
6) Baixo consumo de energia;

IV. SISTEMA PROPOSTO
De uma maneira geral, a instrumentação envolvida numa
unidade de bombeio mecânico pode ser resumida de acordo
com o seguinte diagrama de blocos.

Fig. 4. Diagrama de Blocos básico representando os equipamentos envolvidos
numa unidade de bombeio. Envidência dada no conjunto de sensores e sua
conexão com a UTR.

O processo físico é o funcionamento mecânico da unidade de
bombeio, o qual é monitorado pelos sensores a ela conectados.
Os sinais dos sensores são então enviados a Unidade de
Transmissão Remota (UTR), que é responsável pelo envio e
recebimento de comandos e informações entre a unidade e a
base da empresa dona da unidade.
Uma UTR trabalha com diversas unidades de bombeio
mecânico em um raio de alcance. A distância da UTR para as
unidades de bombeio que engloba não ultrapassa os 50 metros
de distância, livres de obstáculos, segundo [14].
O sistema proposto irá residir entre os sensores e a UTR.
A Fig. 5 resume o sistema proposto.
Utilizamos um kit de desenvolvimento da Freescale, o
MC13193EVK, formado pela unidade microprocessadora
HCS08 e o transciever MC13192, além de circuitos auxiliares,
como hardware de comunicação sem fio. Implementamos um
software baseado no protocolo Simple MAC (SMAC) para o
tratamento dos dados, utilização do microprocessador, e do
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transciever, de modo a viabilizar a comunicação sem fio dos
módulos componentes do kit de desenvolvimento.

O sistema foi testado de três diferentes formas: ambiente
externo sem obstáculos, ambiente externo com obstáculos, e
ambiente interno com obstáculos. Avaliamos as perdas de
pacotes e decaimento de potência de sinal.
A. Ambiente Externo sem Obstáculos
Os ensaios em ambiente externo sem obstáculos foram
realizados a distâncias variantes de 50 m a 250 m entre as placas
mestra e escrava, e visada direta.

Fig. 5. Detalhamento dos módulos presentes nas placas utilizadas no sistema
proposto, seus relacionamentos e fonte de energia.

Detalhando um pouco a Fig. 5, temos que os dados de um
determinado sensor são enviados à placa escrava (13192 –
EVB) através de um cabo. Os dados são então digitalizados pelo
conversor analógico/digital. Uma vez digitalizados, o
microprocessador HCS08 aplica modulação nos dados,
seleciona o canal para transmissão, ativa o transciever, o
prepara para envio, envia os dados já preparados para o
transciever, manda comando de envio. O transciever por sua
vez, envia os dados através da conexão de antena para a placa
mestra.
Na placa mestra (13192 - SARD), o processamento é reverso.
O transciever da placa mestra recebe todos os dados captados
pela antena e os passam para o microprocessador. O HCS08 por
sua vez filtra os dados que são destinados à sua unidade,
remonta o trem de bits, demodula a informação, a repassa para
a porta serial. Da porta serial os dados são enviados ao
supervisório, que para fins deste trabalho foi implementado no
ambiente de programação visual LabView.
A alimentação do sistema é feita através de placas solares e
um conjunto de baterias para os períodos noturnos.
Os detalhes de funcionamento dos algoritmos,
processamento dos dados, modulação aplicada, frequência
escolhida, diretivas de protocolo, estrutura do trem de bits, e
demais informações mais detalhadas fogem ao propósito deste
trabalho, por isto não estão aqui apresentados.
V. ENSAIOS E RESULTADOS
Para os ensaios desenvolvemos uma arquitetura ponto-aponto entre uma placa escrava (13192 – EVB) e uma placa
mestra (13192 – SARD), que por sua vez foi conectada ao
supervisório por cabo. O padrão utilizado foi o SMAC V4.1a.
A transmissão dos dados foi feita em modo broadcast. Os dados
foram enviados pelo canal “0”, na frequência 2405 MHz, na
potência nominal de transmissão.
Para avaliar o desempenho do sistema verificamos a taxa de
erro de bits (Bit Error Rate – BER) e a taxa de erro de pacotes
(Packet Error Rate – PER). Fizemos a avaliação destas taxas
pelo supervisório, comparando a quantidade de bits ou pacotes
enviados, e posteriormente comparando com a quantidade
recebida.

Fig. 6. Resultados obtidos no ensaio em ambiente externo sem obstáculos.
Gráfico evidencia perda de pacotes e atenuação da potência verificada na placa
mestra.

Segundo [1], a confiabilidade da comunicação, em ambiente
externo pode chegar até trezentos metros. Nos ensaios práticos
notamos uma crescente perda na quantidade de pacotes a partir
dos 200 m de distância entre as placas, e atenuação do sinal
recebido pela placa mestra, ilustrado na Fig 6. Este resultado já
era esperado.
Fizemos mais alguns ensaios para a distância de 250 m, de
forma a se ter um melhor entendimento na taxa de variação dos
pacotes perdidos. Dos resultados foi calculado o desvio padrão
de 25,48%, que uma vez aliado a média de pacotes perdidos
torna inapropriada a distância de 250 m nas configurações
utilizadas.
B. Ambiente Externo com Obstáculos
Os ensaios em ambiente externo com obstáculos foram feitos
ao redor da área do LAMP – Laboratório de Avaliação de
Medição em Petróleo – e seus equipamentos.
O primeiro ensaio foi feito com a placa escrava atrás de um
tanque de água, a 21 m de distância da placa mestra. No
segundo ensaio, a placa escrava foi mantida dentro da casa do
compressor, a 23 m de distância. Fizemos o terceiro ensaio com
variação da distância entre as placas, entre 20 m e 50 m com
obstáculos metálicos e líquidos entre as placas. Em nenhum dos
ensaios as placas estavam em visada direta.
As figuras 7 e 8 representam os resultados obtidos com esses
ensaios. Fica clara a influência de obstáculos nos níveis de
perdas de pacote em distâncias relativamente menores, se
comparados com os resultados sem obstáculos. O material dos
obstáculos é de especial importância, uma vez que o metal tende
a afetar sinais eletromagnéticos com maior intensidade, se
comparado a outros materiais sólidos.
A influência do metal também pode ser vista no decaimento
da potência do sinal recebido na placa mestra.
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Fig. 7. Resultados dos ensaios feitos a 21 m e 23 m da placa escrava para a
placa mestra em ambiente externo com obstáculos. Gráfico evidencia perdas
de pacotes.

Fig. 8. Resultado obtido no terceiro ensaio em ambiente externo com
obstáculos. Gráfico evidencia perda de pacotes e atenuação da potência do
sinal recebido na placa mestra.

C. Ambiente Interno
Os ensaios em ambiente interno foram feitos com o intuito
de avaliar a resposta do sistema quando há obstáculos móveis
no percurso do sinal, assim como obstáculos maciços como
paredes, portas, computadores, e diversos outros obstáculos.

Fig. 10. Resultados obtidos nas medições a 10 m em ambiente interno com
obstáculos.

Fig. 11. Resultados obtidos nas medições a 15m em ambiente interno com
obstáculos.

[15] afirmam que o alcance em ambiente interno pode variar
entre dez e setenta e cinco metros. Entretanto, [16] afirmam que
a distância máxima em ambiente interno fica em torno de 30 m.
Certamente o layout do ambiente deve influenciar
consideravelmente nos resultados. A espessura das paredes,
vidros, vedação, presença ou não de água no caminho da
transmissão, todos estes exemplos são fontes de atenuação de
um sinal eletromagnético.
VI. CONCLUSÃO

Fig. 9. Resultados obtidos para medições a 5 m em ambiente interno com
obstáculos. Gráfico evidencia perda de pacotes e atenuação da potência do
sinal.

Neste trabalho propusemos um sistema de comunicação sem
fio para ser aplicado em unidades de exploração de petróleo
terrestre, baseado no padrão IEEE 802.15.4 e suas definições.
Necessidades deste sistema foram a baixa potência consumida,
alcance consistente com as distâncias encontradas no campo, e
o estudo da viabilidade de tal sistema para o propósito que foi
criado.
Realizamos diversos ensaios a distâncias e níveis de
obstáculos variados. Verificamos que a porcentagem de perdas
de pacotes e decaimento de potência, para as distâncias entre
ponto de medição e sistema de comunicação, normalmente
encontradas em campo, são baixas o suficiente para
concluirmos que o sistema é de aplicação viável. Entretanto,
outros cenários necessitam ser simulados, como por exemplo a
presença de uma ou mais redes ao alcance para verificação da
robustez do protocolo de comunicação empregado, assim como
avaliar o nível de interferência de outras fontes de ondas
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eletromagnéticas operando na mesma frequência, e de
dispositivos que não façam parte da rede testada.
Com o sistema sem fio proposto, uma redução nos custos de
operação de uma unidade de bombeio pode ser alcançado, ao
ser retirada a necessidade de cabos, infraestrutura para os cabos,
velocidade na instalação, e existência de fonte de energia mais
robusta para todos os sensores ligados por cabo a ela.
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Resumo—A análise quı́mica dos componentes do GLP (Gás
Liquefeito de Petróleo) feita por cromatógrafos é lenta, logo
essa restrição não permite que técnicas de controle melhorem
o desempenho do sistema. Nesse trabalho, é realizado o estudo
de um sistema de inferência, utilizando redes neurais artificias,
com o objetivo de inferir a fração molar de pentano nos
subprodutos de uma UPGN (Unidade de Processamento de Gás
Natural). Dessa forma, seria possı́vel estimar a fração molar dessa
impureza do GLP de maneira mais rápida que a tradicional
por cromatógrafos. Os resultados obtidos são promissores para
aplicação real e, assim, pode habilitar que técnicas de controle
avançado sejam usadas para garantir a qualidade do GLP e,
consequentemente, reduzir os custos operacionais, como por
exemplo, GLP fora de especificação.
Palavras-Chave—Redes Neurais Artificiais, Sistemas de Inferência, GLP, Pentano, Gás Natural.

I.

I NTRODUÇ ÃO

Para que estratégias de controle sejam satisfatórias, a
medição das variáveis primárias (VP) do processo deve ser
a mais exata possı́vel. Entretanto, há processos os quais não
é possı́vel medir com exatidão as VP ou os instrumentos de
medição apresentam elevados intervalos de medição. Linhares
[1] diz que as colunas de destilação, onde o gás natural é
processado, são exemplo de sistema no qual a composição
quı́mica das VP é de difı́cil e lenta mensuração. Nessas colunas, utiliza-se cromatógrafos a gás e analisadores NIR (NearInfraRed) como equipamentos de medição. Ambos possuem
custos elevados e levam intervalos de tempo significativos
para completar as medições das VP [2], limitando o uso
de estratégias de controle. Diante dessa limitação, surge a
necessidade de sistemas de inferência.
Segundo [3], sistemas de inferência são formas atrativas
de lidar com o problema de medição de VP de um processo, principalmente quando os sensores fı́sicos são limitados.
Nesse tipo de sistema, utiliza-se variáveis secundárias (VS)
de fácil medição, como: temperatura, vazão, nı́veis, pressão,
entre outras, para inferir as VP. Basicamente, há três tipos
de abordagens que podem ser utilizados no desenvolvimento
de um sistema de inferência: métodos estatı́sticos, modelagem fenomenológica e modelagem a partir de técnicas de
inteligência artificial. Sendo essa última a empregada neste
trabalho.

É proposto aqui o desenvolvimento de um sistema de
inferência baseado na técnica de inteligência artificial denominada redes neurais artificiais (RNA). De acordo com [4], as
RNAs são capazes de representar dinâmicas não-lineares entre
variáveis secundárias e primárias de um processo de forma
satisfatória. O objetivo principal é inferir VP de uma unidade
de processamento de gás natural (UPGN), que apresenta
dinâmica não-linear nas colunas de destilação, a partir de
VS e comparar os resultados simulados, da inferência, com
os resultados esperados afim de se obter um sensor virtual
eficiente. A VP que se deseja inferir, é a fração molar de
pentano, que é uma impureza presente no GLP, produto de
maior valor econômico de uma UPGN. Portanto, esse sistema
de inferência apresenta aplicação efetiva na redução de custos
operacionais.
Na realização deste trabalho, utiliza-se um sistema simulado, implementado no software HYSYS, baseado na unidade
de processamento da Petrobrás UPGN-II GMR (Guamaré/RN).
II.

F UNDAMENTAÇ ÃO T E ÓRICA

A. Redes Neurais Artificiais
De acordo com [5], uma rede neural artificial pode ser
definida como uma estrutura maciçamente paralela, distribuı́da
e formada em sua totalidade por unidades simples de processamento: os neurônios. São capazes de adquirir conhecimento
através de determinado processo de aprendizagem, a partir
do ambiente, armazená-lo nas conexões sinápticas entre os
neurônicos, e disponibilizar o conhecimento adquirido para
uso.
Ainda de acordo com [5], as principais propriedades de
uma rede neural artificial são: capacidade de generalização,
adaptabilidade, robustez, não-linearidade intrı́nseca, mapeamento entrada-saı́da. A partir dessas caracterı́sticas, justifica-se
a aplicabilidade das redes neurais artificiais na identificação de
sistemas dinâmicos.
Há diversas arquiteturas de redes neurais artificiais. A
forma como os neurônios da rede estão estruturados é intrinsecamente ligada ao algoritmo de aprendizado utilizado no
treinamento da rede. Uma vez que apresentou resultados satisfatórios em sistemas de inferências, como de [6], a arquitetura
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utilizada neste trabalho será a perceptron de múltiplas camadas
(PMC). Ver exemplo na Figura 3.2 de [1].

camadas ocultas. Uma vez que redes com mais de uma camada
oculta apresentam tempo de treinamento longo, para minimizar
a complexidade da rede, pode-se utilizar redes com apenas uma
camada oculta. Tal escolha costuma ser uma satisfatória [11].
Na etapa de treinamento, o algoritmo escolhido ajustará
os parâmetros adaptáveis da rede. O treinamento será interrompido quando o erro for minimizado ao valor desejado e a
capacidade de generalização da rede seja satisfatória.
Por fim, a etapa de validação. Um novo conjunto de dados
é coletado, preferencialmente dados que não foram utilizados
na etapa de treinamento. Esses dados serão passados a rede
para validar seu aprendizado e generalização.
B. Identificação de Sistemas

Inferir o comportamento de um sistema, é representar a
dinâmica do mesmo de forma satisfatória por alguma técnica.
De acordo com [9], há várias técnicas de modelar a dinâmica
É possı́vel sintetizar o funcionamento de uma rede PMC de
de um sistema. Basicamente, deve-se considerar o conheciduas camadas matematicamente através da seguinte equação:
mento que se tem sobre o sistema que se deseja inferir. Assim,
classifica-se as técnicas em: caixa branca, caixa preta e caixa
!
! cinza.
nϕ
n
h
X
X
δi (t) = gi (ϕ, θ) = Fi
wj,l ϕl + wj,0 + Wi,0
Wi,j fi
Em casos de sistemas complexos e não-lineares, como
i=1
l=1
as colunas de destilação [1], onde um modelo matemático
(1)
é de difı́cil mensuração, a técnica caixa preta surge como
alternativa para identificá-lo [9]. Essa técnica, baseie-se apenas
Sendo θ um vetor dos parâmetros ajustáveis: biases e pesos
em dados coletados do sistema e assumindo que nenhum ou
sinápticos (wj,0 ,Wi,j ). nh e nϕ são respectivamente o número
pouquı́ssimo conhecimento sobre o sistema é usado. Além
de neurônios na camada oculta e o número de entradas da rede.
disso, a realização da identificação de um sistema caixa preta
Por fim, tem-se fi e Fi que são as funções de ativação dos
assemelha-se as etapas do projeto de redes neurais. logo, a
neurônios nas camadas oculta e de saı́da, respectivamente
identificação de sistemas complexos tem sido feita por RNAs
De acordo com [5], uma das mais importantes propriedades
que conseguem representar a dinâmica de forma satisfatória
de uma rede neural artificial é sua capacidade de aprender. Esse
e relativamente simples. Sendo assim, afirma-se que neste
aprendizado deve-se aos ajustes dos parâmetros a cada iteração
trabalho utiliza-se a técnica de caixa preta.
do processo de aprendizagem. Dentre os variados métodos de
A Figura 2 esquematiza os passos básicos para
aprendizagem, cita-se o supervisionado que será o utilizado
identificação de sistema no método caixa preta:
neste trabalho. As regras estabelecidas para lidar com esse
problema de aprendizagem, isto é, o ajuste iterativo citado
acima, é denominado algoritmo de aprendizagem ou de treinamento. O algoritmo mais usual no processo de aprendizagem
supervisionado de redes PMC é o de retropropagação de erros
ou, do inglês, backpropagation, que é o algoritmo utilizado
para treinamento da rede proposta.
Fig. 1.

PML interconectada de duas camadas com dois neurônios.

Na implementação de projetos que utilizem redes PMC
para solução de problemas, é preciso seguir alguns passos básicos. A coleta de dados, o pré-processamento, a
configuração dos parâmetros da rede, o treinamento, a
validação e por fim aplicação/testes são os passos básicos.
A coleta de dados sobre o problema que se deseja solucionar, é essencial. A partir desses dados torna-se possı́vel o
treinamento e a validação da rede. De acordo com [7] os dados
da coleta devem cobrir todo o escopo do problema.

Fig. 2.

Em seguida vem a configuração dos parâmetros da rede,
dentre outros, a escolha do número de camadas ocultas e o
número de neurônios em cada uma delas, caso haja mais de
uma. Essa etapa torna-se difı́cil uma vez que não há regras
precisas, bem definidas, sobre como escolher tais valores.
Normalmente, essa etapa é definida através de testes. De
acordo com [8], há um direcionamento quanto à quantidade de

Na primeira etapa, a coleta de dados, é preciso obter um
conjunto que represente de forma satisfatória o comportamento
do sistema em torno do seu ponto de operação. Para que isso
seja possı́vel, é preciso gerar pertubações no sistema, isto é,
variar as entradas, para analisar a influência dessas variações na
saı́da do sistema. Sobre a escolha da estrutura de modelagem,

Identificação de sistema caixa preta.
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[10], considera que a seleção de uma estrutra de modelagem
deve ser selecionando um grupo ou ”famı́lia” de estruturas
que sejam apropriadas para modelar o sistema proposto, por
exemplo, redes PMC, em caso de sistema não-linear, que é o
caso deste trabalho. Deve-se escolher um modelo especı́fico
da estrutura de modelagem selecionada de acordo com algum
critério, como o EMQ - erro médio quadrático - que melhor
represente o sistema. Essa etapa é dita estimação do modelo.
Por fim, a validação. Essa etapa tem por objetivo avaliar se o
modelo representa satisfatoriamente o sistema.

de variáveis estimadas compõem a própria entrada. Segue a
Figura 4 que ilustra a estrutura NNOE.

De acordo com [10], as estruturas de modelagem com
base em RNAs, com caracterı́sticas para identificar sistemas
não lineares, são generalizações das que são utilizadas na
modelagem linear. São exemplos de estruturas de modelagem
linear: modelo ARX (AutoRegressive eXogenous input), ARMAX (AutoRegressive, Moving Avegare, eXogenous input), OE
(Output Error). Esses modelos são caracterizados por um vetor
que é constituı́do dos valores passados das variáveis utilizadas
na estimativa da saı́da.
No modelo NNARX, o vetor de regressão, além de armazenar os valores passados das variáveis utilizadas na estimativa da saı́da, também guarda os valores passados das variáveis
de saı́da do processo. De acordo com [10], esse modelo é
estável uma vez que apresenta relações puramente algébricas
entre suas variáveis. Devido a isso, a estrutura de modelagem
neural escolhida como base a ser utilizada no treinamento da
rede, que compõe o sistema de inferência aqui proposto, é o
modelo NNARX ilustrada na Figura 3.

Fig. 4.

Estrutura de modelagem NNOE.

onde ŷ é a saı́da da planta estimada pela rede, f a função
não-linear que representa o mapeamento realizado pela rede,
d o atraso de transporte, m a ordem das saı́das e, por fim, n
representa a ordem das entradas. A estrutra NNOE presente
na Figura 4 pode ser descrita pela função:
ŷ(t) = f (ŷ(t − 1), ..., ŷ(t − m), u(t − a), ..., u(t − a − n)) (3)
III.

METODOLOGIA DE PESQUISA

Apresenta-se o sistema de inferência proposto neste trabalho, descrevendo-se as estruturas das RNAs utilizadas. O objetivo é estimar a fração molar de pentano no GLP, estimando
e somando as frações molares do i-pentano e do n-pentano
em uma UPGN simulada, utilizando-se para isso redes neurais
perceptron de múltiplas camadas.
A. Módulo RNA
No módulo RNA apresenta-se a descrição das entradas e
saı́das escolhidas para compor o sistema proposto. Também
descreve-se a estrutura escolhida para o modelo.

Fig. 3.

Estrutura de modelagem NNARX.

Nesta estrutura ŷ é a saı́da da rede, isto é, a estimativa da
saı́da do sistema. O d é o atraso de transporte, n é a ordem
de entrada, m é a ordem de saı́da, y é a saı́da e u a entrada
do sistema. A estrutra NNARX presente na Figura 3 pode ser
descrita pela função:
y(t) = f (y(t − 1), ..., y(t − m), u(t − a), ..., u(t − a − n)) (2)
Após treinamento, utiliza-se neste trabalho os valores passados estimados pelo próprio modelo na entrada da rede. Criase então uma realimentação a partir de saı́das estimadas. Dá-se
o nome de modelo NNOE (Neural Netowrk Output Error) a
uma NNARX modificada de tal forma que valores passados

A seleção das entradas, ou variáveis secundárias que
servirão de instrumento para a inferência das variáveis de processo, é importante, uma vez que a quantidade dessas variáveis
vai influenciar no grau de qualidade e na complexidade do
sistema de inferência. De acordo com [1], em colunas de
destilação, comumente, podem ser variáveis secundárias: temperaturas dos diferentes pratos perfurados, vazão de refluxo,
pressão de coluna e temperaturas do refervedor e condensador.
No sistema simulado é possı́vel obter o valor de de determinadas variáveis, em qualquer momento. As limitações quanto
à instrumentação são uma caracterı́stica da planta real, que
foram modeladas e replicadas no modelo simulado. Como a
simulação busca manter caracterı́sticas reais da planta UPGNII GMR, a limitação é válida. Sendo assim, deve-se levar em
consideração que variáveis secundárias podem ser medidas a
partir de sensores reais na planta. Portanto, pode-se encontrar
um eficiente sistema de inferência sem a necessidade de
alterações na planta real.
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Neste trabalho, utiliza-se como variáveis secundárias: Temperatura do estágio 16 (V S1 ) e Vazão de Refluxo (V S2 ).
A escolha foi feita com intuito de minimizar a complexidade
do sistema proposto. Essas variáveis secundárias constituem
o vetor de regressão que é a entrada do módulo neural do
sistema proposto. Além delas, também fazem parte do vetor
de regressão, os valores passados da saı́da da rede: i-pentano
e n-pentano.
Como dito, as saı́das do modelo neural proposto são:
Fração Molar do i-pentano (V P1 ) e Fração Molar do npentano (V P2 ) inferidas. Logo, para inferirmos a fração molar
do pentano, soma-se as frações molares estimadas pelo sistema
de inferência aqui proposto. Portanto a Fração Molar do
pentano (V P ) é dada de acordo com a equação:
V P (pentano) = V P1 (ipentano) + V P2 (npentano)

(4)

Mapear as relações dinâmicas entre variáveis primárias e
variáveis secundárias do processo em estudo, é o objetivo da
rede neural do sistema de inferência proposto. A arquitetura a
ser utilizada é a perceptron de múltiplas camadas. A estrutura
de modelagem utilizada é a NNARX para o treinamento da
rede, ou seja, será realimentada pelos valores de saı́da da
planta. A estrutura de modelagem NNOE será utilizada para
a validação e testes da rede neural do sistema, isto é, será
realimentada por suas próprias estimativas dos valores das
frações molares do i-pentano e n-pentano.

Fig. 5.

Estrutura de modelagem NNARX proposta.

A Figura 5, ilustra o modelo RNA adotado para treinamento. V S1 e V S2 são respectivamente as variáveis secundárias Temperatura no estágio 16 e Vazão de Refluxo. V P1
e V P2 são respectivamente as variáveis primárias do processo
i-pentano e n-pentano. A ordem das variáveis secundárias é n
e a ordem das variáveis primárias é m. ˜V P1 e ˜V P2 são os
valores inferidos de i-pentano e n-pentano pelo modelo RNA.
Na Figura 6, na página 4, ilustra-se o modelo adotado para
validação das redes treinadas. Nesse caso, V P1 e V P2 são
respectivamente as variáveis primárias i-pentano e n-pentano
já inferidas anteriormente pelo modelo e, agora, constituem a
entrada.
O sistema de inferência proposto receberá como entrada
os vetores de regressão de V S1 e V S2 . O módulo RNA,
responsável pelo mapeamento das variáveis primárias a partir

Fig. 6.

Estrutura de modelagem NNOE proposta.

das secundárias, recebe as entradas e gera as respectivas saı́das,
V P1 e V P2 . Somando-se V P1 e V P2 obtem-se o valor da
fração molar do pentano V Ppent . A Figura 4 que ilustra o
sistema de inferência proposto. Nela, VS e VP são vetores
contendo V S1 e V S2 no caso do VS, e V P1 e V P2 no caso
do VP. Atrasa-se os valores estimados das variáveis primárias
para serem entradas do módulo RNA. No modelo proposto, a
ordem m do vetor de regressão das variáveis primárias é igual
a ordem n do vetor de regressão das variáveis secundárias. Um
somador soma V P1 e V P2 no instante k, gerando assim, uma
estimativa do total de pentano, representado pelo V Ppent .

Fig. 7.

Esquemático do sistema de inferência proposto.

B. Implementação
Descreve-se de forma resumida a metodologia que foi
utilizada no desenvolvimento da proposta deste trabalho.
Apresenta-se as etapas realizadas para implementação do sistema de inferência e, consequentemente, para obter resultados.
1)

Coleta de Dados: Nessa etapa, obtem-se todos os dados necessários para treinamento e validação da rede
neural do modelo proposto. Na planta simulada em
software HYSYS, há dois controladores responsáveis
pelo controle e leitura das variáveis de Temperatura
no estágio 16 e Vazão de Refluxo que são TIC102 e
FIC102 respectivamente. Assim, varia-se os setpoints
dos controladores TIC102 e FIC102, para obtenção
de dados.
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2)

3)

Estrutura de inferência RNA: Uma vez que os dados foram coletados, realiza-se a análise para diversas
configurações de estruturas neurais. Treina-se a rede
neural de acordo com a configuração em avaliação:
estruturas de inferência de segunda, terceira e quarta
ordem com diversos valores de neurônios na camada
oculta.
Validação e Testes: Para avaliar as estruturas obtidas, utiliza-se os dados coletados para validação. As
estruturas de rede neural que apresentam o melhor
resultado, são as escolhidas para compor o sistema
de inferência do pentano.
IV.

R ESULTADOS

Descreve-se mais detalhadamente o processo de coleta de
dados e o treinamento das estruturas neurais. Em seguida, é
feita a análise comparativa entre as estruturas de inferência obtidas. Após análise, indica-se a melhor estrutura modelada para
constituir o sistema de inferência proposto, isto é, fornecer de
forma satisfatória as frações molares do pentano.

Tabela I.

B. Ordem do Modelo de Inferência
Neste tarabalho, a escolha foi de iniciar a ordem igual a
dois, e aumentá-la para quatro. De acordo com os esquemáticos
das estruturas NNARX (Figura 4) e NNOE (Figura 5), observase que ambas permitem valores de ordem distintos tanto
para as variáveis primárias como para as secundárias. Para
reduzir a complexidade e quantidade de testes, simplificou-se
o processo, empregando mesma ordem tanto para as variáveis
primárias como para as secundárias.

Ordem

Redes

Treinamentos

Validações

Tt

Tv

2
4

4
4

2
2

2
2

8
8

16
16

16

32

Total

D. Análise das Estruturas Neurais
Apresenta-se os resultados obtidos de cada uma das estruturas de acordo com suas respectivas ordens e número de
neurônios. O objetivo é analisar que estrutura obteve melhor
desempenho de acordo com o seu EMQ. Assim, torna-se
possı́vel selecionar a melhor estrutura e indicá-la a compor
o sistema de inferência abrindo a possibilidade de controle
avançado.
Tabela II.

A. Coleta de Dados
Para treinamento das redes e validações posteriores, foram
coletadas quatro conjuntos de dados que abragem adequadamente a faixa de operação da planta simulada em software
HYSYS.

E STAT ÍSTICAS DE TREINAMENTOS E VALIDAÇ ÕES .

E STAT ÍSTICAS DE TREINAMENTOS E VALIDAÇ ÕES .

Ordem

NN E

EMQ pentano CV1

EMQ pentano CV2

2
2
2
2

8
16
20
24

3.858e-8
6.225e-8
1.32e-9
1.24e-8

4.186e-8
2.872e-8
1.99e-9
2.589e-8

4
4
4
4

16
32
42
48

8.37e-8
1.012e-7
9.71e-9
6.543e-8

7.452e-8
1.517e-7
7.995e-9
7.087e-8

Na Tabela II, exibe-se as médias dos EMQs obtidos a partir
das duas validações as quais submeteu-se as melhores redes
onde NN E representa o número de neurônios da camada oculta
e CV1 e CV2 os conjuntos de validação 1 e 2 respectivamente.
A partir da análise dessa tabela, as melhores redes obtidas
de acordo com a ordem são: Para ordem n = 2, a melhor
rede é composta por 20 neurônios na camada oculta. Ordem
n = 4, a melhor rede apresenta 42 neurônios. Como foram
utilizados 2 conjuntos de validações, gerando-se vários gráficos
de resultados, optou-se por exibir apenas os resultados das
validações da melhor rede, isto é, a de segunda ordem com 20
neurônios na camada oculta.

C. Treinamento e Validação das RNAs de Inferência
Os treinamentos das RNAs foram realizados utilizando se
o nntool, o toolbox de redes neurais artificiais do software
MATLAB. As redes foram treinadas utilizando-se o algoritmo
de treinamento: gradiente conjugado escalonado, e aplicandose a validação cruzada e parada antecipada. De acordo com
[11], o algoritmo de gradiente conjugado esclonado funciona
de forma eficiente em conjunto com a validação cruzada,
justificando-se assim, sua escolha.

Fig. 8.

Gráfico com valores esperados e estimados pela rede.

Fig. 9.

Gráfico com valores esperados e estimados pela rede.

Logo depois de cada treinamento, submeteu-se a rede
neural obtida à 2 conjuntos de dados de validação, objetivandose analisar sua capacidade de generaliazção.
Neste trabalho, fixou-se o número de camadas ocultas em
um e realizou-se vários treinamentos para diversos valores de
neurônios na camada oculta e para ordens 2 e 4.
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A partir dos resultados obtidos acima pode-se afirmar que
o aumento de neurônios, em geral, melhorou o sistema de
inferência. Atrelado ao aumento significativo de neurônios,
aumentou-se também a ordem do modelo. A piora observada,
certamente, deve-se ao fato de que ao aumentarmos a ordem
do modelo, e consequentemente o número de neurônios na
camada oculta, aumenta-se também o número de entradas
da rede, tendo-se um prejuı́zo computacional intrı́nseco, e
piorando-se os resultados.
De acordo com a Tabela II, entre as melhores estruturas
por ordem n, tem-se a de ordem n = 2 e número de neurônios
(NN E ) = 20 já que o critério de avaliação é o EMQ. Devido
a isso, indica-se essa estrutura para compor o sistema de
inferência proposto uma vez que a intenção é obter uma
estimativa o mais equivalente possı́vel aos valores reais
V.
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C ONCLUS ÃO

Diante dos conhecimentos teóricos obtidos e fundamentados, pode-se propor modelos neurais de inferência que
pudessem mapear o sistema, realizando o sistema de inferência
proposto. Coletou-se o cojunto de dados que serviram para
treinamento da rede e mais três conjuntos utilizados para
validação. Utilizando-se o toolbox nntool do software MATLAB para configurar, treinar e validar diversos modelos de
rede, obteve-se resultados significativos. De acordo com os
resultados expostos, pode-se concluir que obter um sistema de
inferências que seja eficiente é totalmente possı́vel. Pode-se
estimar frações molares do petano com excelente aproximação.
Na melhor configuração de rede indicada, o EMS relativo
a fração molar do pentano foi de . Ainda considerando o
pior modelo de rede, o EMS foi de , que também mostrou
erro mı́nimo. Sendo assim, pode- se concluir que é possı́vel
inferir as frações molares do pentano, e assim sendo, utilizar
essa informação para realização de um determinado controle
avançado na produção do GLP.
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[1]

[2]

[3]

[4]

[5]
[6]

[7]

L. L. da Silva Linhares, “Sistema hı́brido de inferência baseado em
análise de componentes principais e redes neurais artificiais aplicado a
plantas de processamento de gás natural,” Master’s thesis, Universidade
Federal do Rio Grande do Norte, PPgEEC, Natal/RN - Brasil, 2010.
M. Kano, K. Miyazaki, S. Hasebe, and I. Hashimoto, “Inferential control
system fo distillation compositions using dynamic partial least squares
regression,” in Journal of Process Control, Aug. 2000, pp. 156–166.
E. Zamprogna, M. Barolo, and D. Seborg, “Optimal selection of soft
sensor inputs for batch distillation columns using principal component
analysis,” in Journal of Process Control, Aug. 2005, pp. 39–52.
D. Wang, R. Srinivasa, J. Liu, P. N. S. Guru, and K. M. Leong, “Datadriven soft sensor approach for quality prediction in a refinery process,”
in 2006 IEEE International Conference on Industrial informatics, Aug.
2006, pp. 230–235.
S. Haykin, Redes Neurais: Princı́pios e Prática, 2nd ed.
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Resumo—A evolução dos sistemas de geração de energia
elétrica a partir de fontes renováveis tem sido o foco dos atuais
trabalhos na área de eletrônica de potência. Em comparação
com os atuais sistemas de geração de energia elétrica, as fonte
renováveis são instáveis a oscilações, dessa forma a inserção de
sistemas renováveis, se em grande escala, pode acarretar em
instabilidade no sistema mediante um transitório de carga ou
uma falha na rede. As fonte renováveis mais utilizadas são a
solar e a eólica, e varições do ponto de operação nestes sistemas
são casos que ocorrem com uma certa frequência, e com isso
novos métodos de otimização estão sendo implementados afim
de mitigar este problema. Um método particular, que utiliza um
esquema de inserção de componentes para mudar a dinâmica
de determinado sistema vem sendo objeto de estudo quando
tratando-se de fontes renováveis. Com isso, este artigo apresenta
um esquema de inércia virtual para resolver problemas de
variação de tensão e também armazenamento de energia. O
esquema proposto neste trabalho visa alterar o modelo de um
capacitor, alterando assim a dinâmica do sistema. O modelo do
capacitor apresentado será o modelo que é via de conexão entre
um conversor boost e um inversor. A fonte renovável a ser tratada
neste artigo é fotovoltaica.

Palavras chaves – Inercia virtual, Máquina Virtual,
Geração distribuída.

I. INTRODUÇÃO

G

ERAÇÃO eólica e fotovoltaica são os sistemas de energias renováveis mais promissores e contribuem significantemente para a produção de energia em escala global [1].
Nas últimas décadas, as tecnologias nos sistemas de geração
de energia foram melhoras para solucionar problemas com
baixa e alta potência, com isso, as fontes renováveis estão
sendo fabricadas em grande escala e sendo também utilizadas
em estabelecimentos de pequeno e grande porte. No entanto,
a inserção de fontes de potência não-despachável, como os
sistemas fotovoltaicos e sistemas eólicos, por exemplo, nos
sistemas de distribuição de baixa tensão, dá origem à sobretensões e oscilações na rede elétrica [2]. Isto se deve ao fato
de que a potência incidente na rede não depende do consumo
das cargas conectadas ao alimentador, mas da potência da fonte
renovável instalada.
Evandro A. F. Nunes, pesquisador no Laboratório de Eletrônica Industrial
e Energias Renováveis-LEIER: (http://www.leier.ct.ufrn.br). Departamento de
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Um fator que impede o crescimento das gerações renováveis
acima das existentes é sua instabilidade. Uma usina Hidrelétrica de alta potência, é formada principalmente por uma
Máquina elétrica de grande proporção que, a partir do seu
principio de funcionamento, utiliza a forças das correntezas
de rios ou mares para gerar energia elétrica [3]. Uma das
grandes vantagens desse tipo de geração é sua inércia, ou seja,
devido ao porte dos geradores instalados nas hidrelétricas o
sistema de alimentação torna-se um barramento infinito que
é capaz de absorver as oscilações provenientes de falhas na
rede de subtransmissão ou distribuição[4]. Se a potência das
fontes renováveis instaladas ultrapassar as fontes existentes
todo o sistema fica sujeito a instabilidade, isto acontece porque
uma fonte renovável não tem um sistema de inércia, e esta
característica faz com que um pequena falha na rede cause uma
oscilação e esta se multiplique entre os sistemas renováveis
existentes, que por sua vez, ao perceberem esta oscilação irão
se comportar de forma similar.
Oscilações são distúrbios transitórios e consistem numa
tensão ou corrente cujo valor instantâneo muda rapidamente de
polaridade e são caracterizadas por suas magnitudes, durações
e conteúdo espectral (predominantemente frequencial). Tais
oscilações, quando relacionadas as frequências primárias, se
dividem em alta, média e baixa frequência. As oscilações de
baixa frequência são frequentemente encontradas em sistemas
de subtransmissão e sistemas de distribuição e são causadas
por diversos tipos de eventos, principalmente a energização de
bancos de capacitores. A energização de bancos de capacitores
resulta em oscilação transitória de tensão com uma frequência
primária entre 300 Hz e 900 Hz [5].
As oscilações podem levar um sistema a colapsar devido a
instabilidade que podem causar, como por exemplo, a perda
de sincronismo de geradores síncronos conectados à mesma
rede elétrica. Uma condição de perda de sincronismo em um
gerador em operação, embora rara, é uma preocupação elétrica
e mecânica do gerador e do motor primário. Danos graves
podem resultar a partir desta condição[6].
Com o objetivo de evitar oscilações, muitos conceitos estão
sendo utilizados [7], dentre os quais, os que mais se destacam
são os conceitos de Maquina Síncrona Virtual e Sistemas
de Armazenamento. Mediante isso, este artigo tem como
objetivo aprimorar a entrega de potência a rede de maneira
que esta não seja instantaneamente entregue e dessa forma, a
oscilação causada será lenta e de baixa frequência fazendo
com que o sistema fotovoltaico se estabilize antes mesmo
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de gerar algum agravante para o sistema o qual encontra-se
conectado.
Este artigo está organizado da seguinte forma. A seção
II apresenta uma descrição do sistema implementado junto
com sua estrutura simplificada de controle. A seção III
apresenta a metodologia abordada neste artigo, descrevendo
o capacitor do barramento CC (corrente continua), mostrando
seu equacionamento e sua influência na dinâmica do sistema.
A seção IV apresenta os resultados de simulação para uma
variação de carga, detalhando os resultados antes e depois
da variação com e sem a inserção do esquema de inercia
proposto pelo artigo. A seção V apresenta a conclusão do
artigo e objetiva os resultado obtidos apresentando também
melhorias e trabalhos futuros.
II. DESCRIÇÃO DO SISTEMA
A Figura 1 apresenta o diagrama unifilar do sistema fotovoltaico conectado à rede elétrica, juntamente com o diagrama
de blocos simplificado da estrutura de controle. O sistema é
composto por um painel fotovoltaico conectado diretamente
a um conversor Boost, no qual o controle desse conversor
é responsável tanto pela elevação da tensão de saída quanto
pela a implementação do MPPT(Rastreio do Ponto de Máxima
Potência) [8][9]. O barramento CC realiza a conexão entre a
saída do conversor Boost e a entrada do inversor de tensão.
A saída do inversor é composta por um filtro de conexão do
tipo LCL, responsável pela eliminação dos harmônicos de alta
frequência, decorrentes do chaveamento do inversor. O sistema
de controle implementado neste diagrama é o método de
controle indireto, onde é medido isabc e Vpacabc passando por
uma transformação de coordenadas e então gerando as tensões
referências para o inversor trifásico. O controle se baseia
também no balanço de energia do barramento CC, em que
este gera a corrente de referência para o controle da rede. Para
este artigo o objeto alvo é o balanço de energia no barramento
CC da figura 1. As impedâncias ZLCL e Zabc na figura 1
representam o filtro LCL e a impedância característica da
rede de alimentação respectivamente. O modulo Fotovoltaico
instalado tem potência de 8kVA e a frequência de chaveamento
do inversor é 10KHz.
Módulos
FV

Z
VSI

lcl

PAC

Z

abc

Rede

III. MODELO DO BARRAMENTO CC
A conexão com a rede de um sistema de geração fotovoltaico é feita através um inversor fonte de tensão (VSI)
e um conversor boost respectivamente. Devido a intensidade
de irradiância incidente no painel a corrente gerada por este
varia de acordo com esta intensidade, com isso faz-se uso
de um conversor boost. Este conversor pode ser utilizados
para regular tensão e corrente, sendo utilizado também para
controlar o fluxo de potência em sistemas conectados à rede,
e principalmente para rastrear o ponto de potência máxima do
Painel Fotovoltaico instalado [8].O capacitor deste conversor
é o mesmo capacitor do barramento CC e este serve para
reduzir as oscilações de tensão devido a variação de potência
do painel [8]. O painel fotovoltaico se comporta como uma
fonte de corrente, inserindo corrente na rede de acordo com a
incidência de irradiância. A figura 2 representa o barramento
CC em seu modelo próximo do real, em que o capacitor deste
barramento, C, pode ser modelado mediante as equações 1- 3.
As variáveis ipv , icc , iRc e ic são respectivamente a corrente
gerada pelo painel fotovoltaico, a corrente entregue ao inversor
trifásico, a corrente no resistor intrínseco ao capacitor e a
corrente do capacitor.

ipv

icc
ic

iRc

C

Rc

Rede

Figura 2. Modelo do capacitor do barramento CC

dV c V c
+
(1)
dt
Rc
Rescrevendo a equação 1 utilizando a transformada de Laplace:
ipv − icc

I(s)

=

C

= CsV (s) +

Vc (s)
I(s)

=

Gc (s)

=

1
V c(s)
Rc

(2)

1
C

(3)

s + R1c C
Vc (s)
I(s)

(4)

A função de transferência da equação 3 modela o capacitor
do barramento e sua constante de tempo pode ser dada por:

Conversor
Boost

(5)

t C = Rc C
s
Sistema de
Controle

O modelo da equação 3 é uma equação de primeira ordem
e sua dinâmica para o tempo de acomodação [10] e cálculo
de um controlador pode ser dada por:

pac
Figura 1. Representação do Sistema PV

(6)

tC = 4(Rc C)
Workshop de Pesquisa Científica 2017 - Rio Grande do Norte

86

Anais do 4o Workshop de Pesquisa Científica - WPC 2017

A. Modelo de inércia para o barramento CC
Inserir uma inércia em um sistema consiste em atrasar o
tempo de estabilização do mesmo, elementos como indutor
e e capacitor tem um comportamento de carga e descarga,
fazendo com este comportamento caracterize o desempenho e
a eficiência do sistema. Tomando como base este conceito, um
sistema de inércia pode ser modelado a partir da equação mecânica de uma máquina elétrica [11]. O modelo que descreve
o comportamento do rotor de uma máquina elétrica [7] [12] é
dado pela equação 7. A referência para o modelo elétrico[11]
da máquina é dada pelo filtro LCL de conexão com a rede,
não sendo objetivo de estudo neste artigo. As variáveis Te ,
Tm ,Wr , J e F são o conjugado elétrico, conjugado mecânico,
velocidade do rotor, inercia e atrito respectivamente.
dWr
+ F Wr
(7)
dt
Observando a equação 7 e a equação 1 é possível inferir
um comportamento similar destas equações, no qual pode ser
modelado pela dinâmica de um capacitor e a inércia de uma
Máquina elétrica, o resistor inerente ao capacitor e o atrito
inerente de uma máquina elétrica. A correlação entre eles pode
ser dada da seguinte forma:
Te − Tm

J
F

= J

⇐⇒ C

⇐⇒ Rc

Assim, fica claro que o modelo do barramento CC pode ter
a dinâmica da equação mecânica de uma máquina elétrica.
Esta dinâmica pode ser modelada a partir de resistores e
capacitores adicionados no sistema para alterar o tempo de
acomodação descrito na equação 5. A adição de componentes
caracteriza o desempenho do sistema, estes componentes, por
não serem físico, podem ser inseridos virtualmente na equação
de controle, com isso pode-se dizer que a nova dinâmica do
sistema, será uma dinâmica virtual [13].

Como im é a corrente da interação de novos elementos
podemos escrever Gm como:
im
(9)
Vc
Ou seja, a equação 9 tem a tensão do Barramento CC, Vc , e
corrente adicional, im , como entrada e saída respectivamente.
No modelo do sistema, figura 1, esta interação será adicionada
ao controle, inserindo uma corrente proporcional a variação
de tensão do Barramento CC. Se consideramos apenas um
elemento resistivo, Ri , a ser adicionado ao sistema, podemos
escrever Gm da seguinte foma:
Gm =

1
(10)
Ri
Se em conjunto com o elemento resistivo for adicionado
também um elemento capacitivo, Gm será similar a equação 3,
sendo modelada pelo inverso desta.
Gm =

Gm =

ipv

A simulação foi realizada fazendo-se uma variação de carga
no PAC(ponto de acoplamento), figura 4. A variação da
carga no ponto de acoplamento é de aproximadamente 64% da
carga nominal. O barramento CC opera com 450V em regime
permanente e a potência fornecida pelo Painel Fotovoltaico é
de aproximadamente 8kVA, figura 5. A tensão de operação no
ponto de acoplamento é de 220V de linha e 127rms por fase,
figura 6. Na figura 4, Z1 é a carga preliminar do sistema e
Z2 é a variação de carga imposta, esta variação é dada pela
mudança de estado da chave S, inicialmente S está no modo
on.
Módulos
FV

iRc

im

C

Rc

Gm

+

Rede

Z

abc

C
Z2

S

Z1
s

Figura 4. Sistema com Variação de Carga

Rede

A partir da figura 3, a equação 1 pode ser reescrita como:
dV c

Conversor
Boost

VSI

PAC

lcl

pac

Figura 3. Barramento CC com modificação

Ipv − icc −im = Cdc

Z

Vc

Sistema de
Controle

icc
ic

(11)

IV. RESULTADOS DE SIMULAÇÃO

B. Modelo virtual para o Capacitor
A partir da correlação entre as equações 7 e 1 podemos
rescrever a equação 1 adicionando ao sistema uma função de
transferência que alterará a inércia do barramento[14][15], figura 3. Em que Gm é a função de transferência que representa
os elementos adicionados ao barramento CC e im é a corrente
proporcional a inserção destes elementos.

1
Gc (s)

1

Vc

(8)

A potência Fornecida pelo painel fotovoltaico varia com
a busca pelo ponto de máxima potência, esta variação ocorre
mediante o passo de procura dado, por este motivo, a potência
do painel tem pequenas mudanças, a figura 5 mostra essas
variações com pequenas oscilações em torno do seu valor
médio. O ponto de procura é responsável também pelo ciclo
de trabalho do conversor, para que não ocorra estas varições
de potência, este ciclo deve ser mantido constante [8].

dt de R
Workshop
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Para os resultados de simulação, Is é a corrente demandada
pela fonte e Iinv é a corrente que está sendo injetada na rede,
para efeitos de prática, a corrente direta inserida na rede, Icc ,
é dada por uma constante, esta constante é determinada pelo
ciclo de trabalho do inversor. Para análise das correntes foi
utilizado apenas as correntes da fase a, não sendo necessário
as correntes da fase b e c.
O comportamento da corrente da rede e da corrente sintetizada
pelo inversor da figura 1, pode ser visto na figura 8, estas
correntes são uma relação de proporcionalidade com o
balanço de energia do sistema, ou seja, a corrente que sai
do barramento, Icc, é a referência para as correntes da rede,
isso faz com que a rede forneça apenas potência ativa para o
sistema fazendo com o que o reativo seja compensado pela
fonte renovável. A defasagem entre a corrente do inversor e a
corrente da rede é de 180°, figura 8, esta defasagem garante
que o painel fotovoltaico está inserindo potência no sistema.
A corrente de carga teve um valor eficaz de aproximadamente
4.24A em condições ideais e no momento da variação a
corrente reduz para aproximadamente 2.67A, figura 10.

Potência (kVA)

10

5

0
0

1

2

3

4

5

Tempo(s)
Figura 5. Potência do Painel Fotovoltaico

Tensão (V)

200
100
0

40

-200

0

0.5
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Corrente(A)

-100

20
0
-20

Figura 6. Tensão das fases a,b e c do PAC.

-40

A. Sistema ideal sem alterar o estado do barramento CC

500
450

Tempo(s)
Figura 8. Correntes da rede e do inversor em condições ideais.

40

350

Is
Iinv

20
0
-20
-40
2.8

400

3

2

1

0

Corrente(A)

Nesta etapa os resultados gerados apresentam a resposta
dinâmica do sistema com suas características preservadas.
Dessa forma, o valor do capacitor é de 4.7mF, e na partida
do sistema a tensão do barramento oscila entre 375 e 475V.
A Figura 7 descreve este comportamento com o sistema ideal,
em regime o tempo de resposta do sistema é pequeno, isto se
deve o projeto do controle do barramento, no qual o tempo
de estabilização em malha fechada pode ser previamente
escolhido[10].

Tensão(V)

Is
Iinv

3

3.2
Tempo(s)

3.4

3.6

Figura 9. Is,corrente da rede. Iinv, corrente gerada pelo painel fotovoltaico

300
0

0.5

1

Tempo(s)
Figura 7. Tensão do barramento CC em regime.

1.5

2

Aplicando uma variação de carga com cerca de 0.4s, o
comportamento da tensão do barramento CC e das correntes
é mostrado na figura 9 e 12, pode-se perceber que existe uma
oscilação ao ocorrer esta variação, e a corrente injetada na
rede, se em grande escala, poderá gerar uma oscilação em
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470

V1
V2

Tensão(V)

I carga (A)

5
0
-5
2.9

2.95

3

3.05

3.1

Figura 10. Corrente na fase a da carga trifásica no momento a variação de
carga.

outras fontes conectadas a rede de distribuição[2].

B. Aplicando a inércia ao Sistema Fotovoltaico
Aplicando apenas um ganho R, foi possível manter o fluxo
de aceitável no decorrer de uma variação de carga fazendo com
que a rede assuma a variação e mantenha o sistema operante,
figura 11. Para uma variação de carga mais longa torna-se
necessário aplicação de um conjunto com resistor e capacitor.
O tempo da transição de carga é um fator muito importante,
pois depende do capacitor real que está na configuração do
sistema. Nesta aplicação considerou-se apenas o capacitor já
existente no sistema fotovoltaico descrito nas seções anteriores.

Corrente(A)

Is
Iinv

20
0
-20
-40
2.8

3

3.2

3.4

450
440
430
2.8

Tempo(s)

40

460

3.6

Tempo(s)
Figura 11. Corrente de saída do inversor, Iinv, e corrente da rede, Is, no
modelo do barramento CC com a adição de um resistor.

A tensão do barramento CC, ao aplicar apenas um resistor,
se comporta com oscilação mais lenta, isso é característica da
mudança submetida ao barramento CC. Todavia, adicionar um
resistor não garante fielmente que o sistema se comporte ou
se mantenha com um atraso por uma grande quantidade de
tempo. Um fator para ser analisado é a relação que o resistor
oferece ao barramento, este serve apenas como um atrito dada
alguma variação de tensão no PAC ou oscilação proveniente
de outros fatores.
A figura 12 evidência a mudança de tensão do barramento,
nesta figura V1 representa a tensão no seu modelo ideal,

3

3.2

3.4 3.6
Tempo(s)

3.8

4

Figura 12. Tensão do barramento CC com a adição de um resistor, V2. Tensão
no Barramento CC sem a diação de um resistor, V1.

com o capacitor característico do sistema e V2 representa
o comportamento da tensão adicionando-se um resistor em
paralelo ao capacitor. Ao ocorrer uma variação de carga de
64% da carga nominal, a tensão V2 apresenta uma menor
oscilação, ou seja, o que está atuando no sistema é apenas o
atrito causado pelo resistor em paralelo. Ao contrário disto,
a tensão V1, durante a mudança de carga e logo após a
carga voltar ao seu valor nominal, apresenta uma oscilação já
que não existe nenhuma dinâmica adicional inserida no seu
comportamento.
V. CONCLUSÃO
Foi possível observar no decorrer das seções a importância
e o modelo matemático simples para alterar a inércia de
um sistema com um capacitor inserido. Esta dinâmica
virtual não é única, e outros métodos podem ser emulados
para obter resultados com um maior grau de eficiência,
um método interessante é o controle por decaimento ,
que vem se tornando uma aplicação muito estudada na
literatura [16] [17], pois esta trata diretamente da variação de
tensão no ponto de acoplamento. Ainda é possível modelar o
sistema tomando como base uma variação de frequência no
PAC. Neste artigo, os resultados obtidos com a inserção do
resistor foram satisfatórios desde que a variação de carga não
se torne muito prolongada. Para trabalhos futuros pode ser
feito uma implementação com uma inércia virtual variável,
ou seja, valores de capacitor ou resistor que se adequem
ao sistema fazendo também uma análise da eficiência do
método à variações mais acentuadas de carga. Ainda nesta
etapa pode ser aplicado também sistemas de armazenamento
para compensar a potência armazenada pelo barramento. A
variação do ponto de operação do sistema, não se aplica
somente a sistemas renováveis, a inercia virtual é um fator
que pode ser empregado independente da aplicação, desde
que esta utilize um inversor.
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Pedro André∗ , Fábio Meneghetti∗ , Marcos Allyson† , Edney Rafael†
∗ Departamento

de Computação e Automação
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Rio Grande do Norte
Email: pedroandrensovale@hotmail.com, meneghet@dca.ufrn.br
† Departamento de Engenharia de Petróleo, Natal, Brasil
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Resumo—Um dos métodos de recuperação avançada de
petróleo que é recomendado para extração de óleo pesado é o
método de injeção de vapor, que por ser um método térmico,
consiste em fornecer calor para causar a diminuição da viscosidade do óleo, diminuindo assim a resistência ao escoamento. O
objetivo desse trabalho é estudar o modelo analı́tico de injeção
cı́clica de vapor de J. E. Gontijo e K. Aziz para prever a produção
de um reservatório tı́pico do nordeste brasileiro, e comparar
os resultados obtidos com o simulador comercial STARS do
grupo CMG. A ferramenta utilizada no trabalho foi o VBA
(Visual Basic for Applications) do Microsoft Excel 2010, para
implementação das equações do modelo. O modelo de Gontijo
apresentou uma boa resposta em relação ao simulador numérico,
tendo um resultado convergente.
Palavras-chave—Injeção Cı́clica de Vapor, Modelo Analı́tico de
Gontijo e Aziz, Simulação Numérica.

I.

I NTRODUÇ ÃO

No nordeste brasileiro, no estado do Rio Grande do Norte,
o maior produtor de petróleo terrestre do Paı́s, a maior parte do
petróleo produzido é de baixo grau API, isto é, óleo pesado.
Assim métodos convencionais de recuperação de petróleo apresentam baixa eficiência, tornando-se necessário a utilização
de métodos de recuperação avançada de petróleo [7].
Um dos métodos de recuperação avançada de petróleo que
é recomendado para extração de óleo pesado são os métodos
térmicos. Neste trabalho, utiliza-se o método da injeção cı́clica
de vapor que vem se destacando, em meio a tantos outros
métodos de recuperação, devido ao seu bom custo-benefı́cio
quando comparado aos demais. A injeção cı́clica de vapor
por ser um método térmico, consiste em fornecer calor para
causar a diminuição da viscosidade do óleo, diminuindo assim
a resistência ao escoamento, melhorando a razão de mobilidade
do óleo no meio poroso [14].
O método de injeção cı́clica de vapor, diferentemente da
injeção contı́nua de vapor, utiliza um único poço tanto para
injetar quanto para produzir e é composto por três etapas. A
primeira é a injeção de vapor pelo poço e esta etapa pode durar
de dias a semanas. A segunda é conhecida por soak period, é
a etapa em que fecha o poço, essa pode durar de 3 a 14 dias e
tem como finalidade dá tempo para o vapor injetado transferir
calor para os fluidos contidos no reservatório. A terceira etapa
é a de produção, abertura do poço produtor, que pode durar de

meses a anos, o ciclo pode ser repetido até alcançar o limite
econômico do projeto [1].
A simulação numérica de reservatórios é uma estratégia utilizada para realizar o planejamento e a análise da implantação
de um método de recuperação. Com uma modelagem adequada
o simulador poderá avaliar o comportamento do reservatório e
prever as produções dos fluı́dos.
Como alternativa a simulação numérica existe a utilização
de modelos analı́ticos. Neste artigo, é analisada a eficiência do
modelo analı́tico de Gontijo e Aziz [9] para obtenção da taxa
de vazão num reservatório tı́pico do nordeste brasileiro, são
feitas comparações com os resultados obtidos com a simulação
numérica, no qual foi utilizado o simulador comercial STARS
do grupo CMG. As equações do modelo analı́tico de Gontijo são as mais simples possı́veis e também é incorporada
correlações para minimizar os requisitos de dados. O modelo
estima a geometria da zona aquecida, propriedades dos fluidos,
permeabilidades relativas, também considera perda de calor
para a rocha sobrejacente, para a equação de fluxo é considerado o diferencial de pressão e a força gravitacional como
forças motrizes. O modelo foi desenvolvido para reservatórios
depletados.
II.

F UNDAMENTAÇ ÃO T E ÓRICA

É fundamental ter a ciência de algumas propriedades
importantes de engenharia de reservatório.
A. Propriedades das Rochas
Conhecer as propriedades das rochas é de extrema importância, pois é com as propriedades das rochas é que se
faz estimativas do volume de fluido contido no reservatório,
se a rocha permite o movimento dos fluidos no seu interior, e
quanto se pode extrair os fluidos.
1) Porosidade Efetiva: Porosidade efetiva é a razão entre
todos os espaços interconectados e o volume total da rocha, a
porosidade efetiva é a porosidade que realmente importa, pois
só os fluidos que estão nos espaços interconectados conseguem
se movimentar no interior da rocha.
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2) Compressibilidade Efetiva da Formação: Compressibilidade efetiva da formação é a relação entre variação fracionária
dos volumes dos poros e a variação de pressão.
Os poros de uma rocha-reservatório estão cheios de fluidos
que exercem pressão sobre as paredes, da mesma maneira que
o ar exerce uma pressão de dentro para fora em um balão de
soprar. Assim, como o tamanho do balão depende da pressão
interna, isto é, da quantidade de ar contida no seu interior, o
volume dos poros é uma função da sua pressão interna. Ao ser
retirada uma certa quantidade de fluidos do interior da rocha,
a pressão cai e os poros têm os seus volumes reduzidos [16].
3) Saturação: É a relação de um volume de uma certa fase
pelo volume total dos fluidos. Como os fluidos se encontram
nos poros, logo o volume total dos fluidos é o mesmo do
volume poroso. Assim, saturação de um certo fluido é igual
ao volume do mesmo fluido dividido pelo volume poroso [7].
B. Viscosidade
Viscosidade é o atrito interno das moléculas do fluido, isto
é, é a resistência de um fluido a escoar. Logo, quanto maior a
viscosidade, maior a dificuldade de fluxo. A viscosidade dos
lı́quidos é inversamente proporcional à temperatura, quanto
maior a temperatura, menor será a viscosidade. A variação
da viscosidade com a temperatura não é linear [6].
Segundo Dutra [8] a viscosidade do óleo se comporta
conforme a eq. (1).
log(log(µ + 1, 05)) = a.log(T ) + b

(1)

T : Temperatura (R);
µ: Viscosidade (cP);
a e b: constantes dependentes do óleo.
C. Parâmetros de Produção
1) Fator Volume de Formação: O fator volume de
formação é a relação de um volume em uma condição de
pressão e temperatura quaisquer pelo volume nas condições
de superfı́cie [12].
2) Fator de Recuperação: Fator de recuperação é a
percentagem da razão da produção acumulada de um fluido
nas condições padrão até o abandono do poço pelo o volume
do mesmo fluido inicialmente, antes de qualquer produção,
nas condições padrão[7]. O Fator de recuperação do óleo é
dado por (2):
FR =

NP
V OIP

(2)

FR: Fator de recuperação do óleo;
NP= Produção acumulada de óleo nas condições padrão;
VOIP= Volume original de óleo in place, volume original
nas condições de superfı́cie.

3) Mecanismos de Produção: É a energia contida no
próprio reservatório que exerce força para vencer as forças
capilares e viscosas, causando o fluxo dos fluidos para o poço
produtor, a produção é devido a dois fatores: um deles é a
descompressão, isto é, expansão dos fluidos e contração do
volume poroso; e o outro fator é o deslocamento do óleo
causado por outro fluido [7].
Os mecanismos de produção mais comuns são o gás em
solução, capa de gás, influxo de água, ou uma combinação
dessas.
D. Métodos de Recuperação
Com o passar dos anos a sociedade passou a consumir mais
e mais os derivados do petróleo, assim passou a ser necessário
produzir mais petróleo, de forma a conseguir suprir à demanda.
Por causa disso, tornou-se necessário a criação de métodos de
recuperação, com o objetivo de produzir mais óleo, do que
quando se utilizava apenas da energia natural do reservatório.
Reservatórios que são fortes candidatos à implementação
de um método de recuperação são aqueles que não têm energia
suficiente para produzir por um longo tempo de vida.
1) Método de Recuperação Primária : Método de
recuperação primária é o método que utiliza a energia natural
do reservatório para produzir, ou seja, depende exclusivamente
dos mecanismos de produção, seja ele, gás em solução, capa
de gás, influxo de água, mecanismo combinado ou segregação
gravitacional, esse método por utilizar apenas a energia natural
do reservatório, é o método com o menor custo possı́vel.
Com o passar do tempo à produção sempre tenderá a ter uma
queda, isso se deve a depleção da pressão no reservatório. Para
prolongar a vida produtiva e produzir volumes adicionais de
óleo passa a ser necessário a implementação de algum método
de recuperação secundária.
2) Métodos de Recuperação Avançada : Os métodos
de recuperação avançada são bem mais complexos do que
o convencional, e também com maior custo inicial, é utilizado quando o método convencional não atingiu as metas
esperadas ou utilizado também após o método convencional,
pra incrementar ainda mais a produção de óleo [6]. Os
métodos de recuperação avançada são utilizados em casos
que as forças resistivas ao fluxo no interior do reservatório
são maiores, casos como óleo de alta viscosidade, que a
injeção de água ou gás imiscı́vel tem uma alta razão de
mobilidade assim tendo uma baixa eficiência. Para melhorar
a razão de mobilidade e/ou diminuir as forças resistivas ao
fluxo no reservatório, utiliza-se os métodos avançados. Alguns
exemplos de métodos avançados são os métodos térmicos, os
quı́micos e os miscı́veis.
3) Injeção Cı́clica de Vapor: O uso de injeção cı́clica
de vapor para incrementar o fluxo de óleo em reservatórios
de óleo pesado tem provado ser uma técnica efetiva [6]. A
injeção cı́clica de vapor consiste na utilização de um único
poço tanto para injeção quanto para a produção, a injeção
cı́clica é composta por três fases, são elas: injeção, soaking
e produção. A fase de injeção consiste na injeção de vapor,
essa pode durar de dias a semanas. A fase de soaking é a
em que o poço permanece fechado, dando tempo do vapor
injetado possa transferir calor para o óleo da formação, essa
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pode durar de 3 a 14 dias. A fase de produção acontece depois
do soaking, é quando abre-se o poço e o coloca em produção,
inicialmente, irá produzir rapidamente a água que foi injetada
na forma de vapor e, posteriormente, será produzido o óleo
aquecido, essa fase pode durar de meses a anos.

gravitacional como forças motrizes. A equação de fluxo baseiase no desenvolvimento de uma zona de vapor cônica mostrada
conforme a Fig. 1.

O ciclo pode ser repetido até se alcançar o limite
econômico do projeto, importante saber que os ciclos posteriores perdem gradativamente a eficiência. A injeção cı́clica
é também útil para retirar o dano próximo ao poço, assim
causando uma melhora na injetividade do poço. Vale lembrar,
o que causará o deslocamento do óleo para o poço é a
energia natural do reservatório, logo a depleção do reservatório
também causará uma diminuição na eficiência da injeção
cı́clica.
E. Importância dos Modelos Analı́ticos
Para buscar a otimização da injeção cı́clica geralmente
utiliza-se a simulação numérica, na qual é utilizada para
acompanhar a vida produtiva do poço e do reservatório, e fazer
estimativas de produção. Só que muitas vezes para se obter
resultados confiáveis é necessário abastecer o simulador com
muitas informações, assim tornando o processo lento. Uma
alternativa à simulação, é a utilização de modelos analı́ticos
que conseguem dar boas estimativas utilizando uma quantidade
menor de informações.
1) Modelos Analı́ticos Para Injeção Cı́clica de Vapor:
Diversos estudiosos desenvolveram modelos analı́ticos preditivos para injeção cı́clica, cada um fazendo ponderações
e considerações indispensáveis para o desenvolvimento do
modelo analı́tico que foi utilizado neste trabalho. Tanto Owens
[11] como Boberg [2], assumiram que a injeção cı́clica de
vapor tinha o mesmo efeito de raio crescente do poço. No
trabalho de Boberg [2] foi apresentado uma forma de como
determinar a temperatura da zona quente em função do tempo,
temperatura no qual é influenciada pelas perdas de calor para
as formações adjacentes e pelo fluido quente produzido. Seba
e Perry [13] desenvolveram um modelo analı́tico para analisar
o comportamento de injeção cı́clica de vapor em reservatórios
com drenagem gravitacional, Van Lookeren [17] desenvolveu
equações analı́ticas para descrever a forma aproximada da zona
de vapor para o fluxo linear e radial em formações horizontais.
Sylvester [15], Jones [10] e Gontijo [9], apresentaram rigorosos modelos baseados nas equações de fluxo radial, a fim de
quantificar as taxas de produção em reservatórios depletados.
2) Modelo Analı́tico de Gontijo e Aziz: No modelo de
Gontijo o fluxo de óleo é influenciado pela viscosidade do óleo,
permeabilidade efetiva ao óleo na zona aquecida, porosidade,
saturação de óleo móvel e difusividade térmica do reservatório.
São consideradas mudanças no reservatório devido a ciclos
anteriores, as equações do modelo foram mantidas as mais
simples possı́veis e quando foi adequado, teve incorporação de
correlações para minimizar os requisitos de dados. Em 1980 e
1981, Butler, apresentou uma série de três artigos relacionados
a drenagem gravitacional em reservatórios de óleo pesado
sujeito a injeção de vapor [5], [4], [3]. No entanto, o trabalho
de Butler foi direcionado a fluxo radial em poços horizontais.
No trabalho de Gontijo uma abordagem semelhante é utilizada,
porém, para fluxo radial em poços verticais. Na equação de
fluxo é considerado tanto diferencial de pressão quanto força

Fig. 1.

Zona de Vapor

Fonte: Gontijo e Aziz [9]

As seguintes suposições foram feitas para o desenvolvimento das equações:
1) Inicialmente, o reservatório está saturado com óleo e
água;
2) Após o perı́odo de injeção o vapor ocupa um volume
cônico;
3) Não há nenhuma transferência de calor do vapor durante
a injeção, assim a temperatura média da zona aquecida durante
a injeção é a temperatura do vapor;
4) O óleo mobilizado pelo vapor está em uma fina camada
abaixo da interface vapor-óleo;
5) O calor é transmitido da zona de vapor para a zona de
óleo por condução;
6) Um estado de fluxo pseudo-permanente é assumido
dentro da zona aquecida;
7) Como o óleo é produzido a zona de vapor expande
lentamente para baixo;
8) O potencial que faz com que o óleo flua para o poço
é uma combinação de força gravitacional e diferencial de
pressão;
9) A queda de pressão baseia-se na pressão de vapor e na
temperatura média da zona aquecida.
III.

M ETODOLOGIA

As ferramentas utilizadas foram o Excel do pacote Office
para a implementação das equações do modelo de Gontijo e
Aziz, e foi utilizado o software STARS do grupo CMG, para
realizar as simulações.
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TABLE IV.

Foram realizados 27 casos, no qual houve variação dos
parâmetros de vazão de injeção, temperatura do vapor e do
tı́tulo do vapor, como é mostrado na Tabela I e na Tabela II.
TABLE I.
i
-1
0
1

Qinj (m /d)
100
200
300

TABLE II.
Caso
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Temp (o C)
177
232
288

Tı́tulo
0,5
0,65
0,8

C ASOS ESTUDADOS

Vazão de injeção
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Temperatura
-1
-1
-1
0
0
0
1
1
1
-1
-1
-1
0
0
0
1
1
1
-1
-1
-1
0
0
0
1
1
1

Tı́tulo
-1
0
1
-1
0
1
-1
0
1
-1
0
1
-1
0
1
-1
0
1
-1
0
1
-1
0
1
-1
0
1

A. Dados de Entrada para o Modelo Analı́tico
Os dados de entrada são as informações do reservatório
e da operação que foram utilizados para abastecer o modelo
analı́tico. A Tabela III mostra os dados de reservatório mais o
passo de tempo, dt, para realizar as estimativas, e a Tabela IV
mostra os dados de operação. Foi realizado 5 ciclos.
TABLE III.

Vazão de Injeção
Tempo de Injeção
Tı́tulo
Temperatura do Vapor
Tempo de Produção
Tempo de Soak
Pressao de Fluxo no fundo do Poço

PAR ÂMETROS ESTUDADOS
3

0,3
100,4 o F
60 o F
0,3
59,86 lb/f t3
82 ft
0,7
0,05
0,3
1 Darcy
0,1 Darcy
0,7 f t2 /dia
24 Btu/ ft.dia.o F
216421,26 f t2
1 dia
0,0000171
10198,35
0,282 ft

630 bpd
20 dias
0,65
450 o F
702 dias
8 dias
28,4 Psia

1) Funções para Determinação das Propriedades dos Fluidos: As principais propriedades dos fluidos a ser determinada
são a viscosidade do óleo e a massa especı́fica do óleo, que são
determinadas utilizando as equações (1) e (3), respectivamente.
(3)

ρo = ρostd − (Tavg − Tstd )
ρo : massa especı́fica do óleo (lb/f t3 );
ρostd : massa especı́fica do óleo na superfı́cie (lb/f t3 );
Tavg : temperatura média na zona aquecida (o F );
Tstd : temperatura na superfı́cie (o F ).

Uma das pressões mais importantes a se conhecer é a
pressão do vapor injetado no fundo do poço que é determinado
por (4)
Ts
Ps = ( 115,95
)4,4543
(4)
Ps : pressão do vapor no fundo do poço (Psia);
Ts : temperatura do vapor no fundo do poço (o F).
2) Funções para Determinação da Geometria da Zona
Aquecida: O que se busca determinar nesta subseção é o raio
da zona aquecida e a espessura da zona de vapor, no qual se
obtém utilizando as equações a seguir.
Rh =

DADOS DE R ESERVAT ÓRIO

Porosidade
Temperatura do Reservatório
Temperatura na Superfı́cie
Saturação Inicial de Água
Massa Espécifica do Óleo Std
Espessura do Reservatório
Saturação Inicial de Óleo
Saturação Residual do Óleo ao Vapor
Saturação Residual do Óleo à Água
Permeabilidade
Permeabilidade Efetiva ao Vapor
Difusividade do Reservatório
Condutividade do Reservatório
Área do Reservatório
dt (passo de tempo)
a
b
Raio do poço

DADOS DE O PERAÇ ÃO

q

(5)

3.Vs
π.hst

(6)

hst = 0, 5.ht .ARD

ARD =

q

50400.Qs .µst
19,86992.(ρo −ρst ).h2st .Kst .ρst

(7)

Onde:
hst : espessura da zona de vapor (ft);
ht : espessura do reservatório (ft);
ARD : fator adimensional para fluxo radial;
Qs : vazão de injeção (bpd);
Vs : volume da zona de vapor (f t3 );
ρst : massa especı́fica do vapor (lb/f t3 );

B. Funções Implementadas
Será apresentado as principais funções implementadas no
VBA do Excel do modelo analı́tico.

µst : viscosidade do vapor (cP);
Kst = permeabilidade efetiva ao vapor (Darcy).
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3) Funções para Determinação do Calor Fornecido:
Um dos fatores mais importantes é saber quantificar o calor
fornecido na injeção cı́clica ao reservatório.
Qmax = Hinj + Hlast − Hlost

(8)

Hinj = 350.Qi .Qs .tinj

(9)

Hlost = π.(Rh )2 .KR .(TS − TR ).
Onde:
KR :
Condutividade
(Btu/f t.d.o F );

térmica

q

Tsoak
π.α

do

(10)

reservatório

Hinj : Quantidade de calor injetado durante o ciclo (Btu);

Kro = −0, 9416 +

1,0808
S˙w

−

0,13858
2
S˙w

Krw = −0, 002167.S˙w + 0, 024167S˙w

(14)

2

(15)

Kro : Permeabilidade relativa ao óleo;
Krw : Permeabilidade relativa à água.
5) Funções para o Cálculo da Vazão de óleo: Será apresentado as funções necessárias para o cálculo da vazão de
óleo.
r
qo = 1, 87.Rx . m

Ko .α.ψ.4So 4φ
Rx
o .νoavg .(ln rw −0,5)

(16)

µo
ρo /62,4

(17)

Rh2 + h2t

(18)

+ 4h. sin(θ)

(19)

νoavg =

Tsoak : Tempo de soak (dias);
α = Difusividade térmica do reservatório (f t /d);
2

TR : Temperatura do reservatório (o F);

Rx =

HLast : Calor remanescente no reservatório, devido ao ciclo
anterior (Btu);
Qmax : Calor máximo fornecido ao reservatório (Btu);
Qi : Quantidade de calor injetado por unidade de massa
(Btu/lb);

4φ =

HLost : Perda de calor para a rocha sobrejacente durante o
tempo de soak (Btu).
4) Funções para Determinar as Propriedades das Rochas:
Nesta subseção será mostrada as equações utilizadas para a
determinação das saturações e permeabilidades.
(11)

Sw = 1 − Sorw
W

p
Sw = Sw − (Sw − Swi ). WIP

S˙w =

Sw −Swi
1−Swi −Sorw

Sw : Saturação de água ao redor do poço;
Swi : Saturação de água inicial;
Sorw : Saturação residual de óleo a água;
Wp : Produção acumulada de água (bbl);
WIP : Água móvel in place no inı́cio do ciclo (bbl);
S˙w : Saturação de água normalizada;
Sw : Saturação inicial ao redor do poço após o perı́odo de
soak.
Se S˙w < 0,2 então:
Kro = 1
Senão:

144.4P
ρo

4P = Ps − Pwf

(20)

4h = ht − hst

(21)

4So = Soi − Sors

(22)

(12)
(13)

p

sin θ =

ht
Rx

(23)

ψ: Porosidade;
Ko : Permeabilidade efetiva ao óleo (Darcy);
Pwf : Pressão de fluxo no fundo do poço (Psia);
Soi : Saturação de óleo inicial;
Sors : Saturação residual de óleo ao vapor;
νoavg : Viscosidade cinemática do óleo (centistokes);
rw : Raio do poço (ft);
mo : Valor usado entre 3 e 4 para óleo pesados.
C. Dados para a Simulação Numérica
Uma das principais informações fornecidas ao simulador,
é o refinamento do reservatório e os dados da composição do
óleo.

Workshop de Pesquisa Científica 2017 - Rio Grande do Norte

95

Anais do 4o Workshop de Pesquisa Científica - WPC 2017

1) Refinamento do Modelo: O refinamento do modelo é de
grande importância. Para a obtenção de resultados confiáveis,
é necessária a escolha certa no refinamento. A depender da
área onde se quer fazer análises, pode escolher um refinamento
grosseiro ou fino, nas zonas de interesse utilizam-se pequenos
blocos, refinamento fino, em zonas que não despertam tanto
interesse em se investigar um refinamento com grandes blocos,
refinamento grosseiro. Geralmente quanto mais refinado, mais
precisos serão os resultados. Porém por outro lado, se o
reservatório for muito refinado, terá uma grande quantidade
de blocos, exigindo uma maior capacidade computacional,
aumentando assim o tempo de simulação.

TABLE VII.

Caso
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Logo para a escolha ideal do refinamento é necessário
saber a precisão desejada do projeto, e o tempo disponı́vel
para a realização do projeto. O refinamento deste trabalho está
conforme a Tabela V.

TABLE V.
Dimensões
r(m), h(m), ang.(o )
80, 25, 360

R EFINAMENTO DO R ESERVAT ÓRIO
Espessura da
Zona Produtora (m)
25

No de
Blocos
22, 25, 1

No Total
de Blocos
550

2) Composição do Óleo: Para o simulador é também
necessário realizar a modelagem do fluido. A composição do
óleo que foi utilizada é mostrada na Tabela VI.

TABLE VI.

Modelo (%)
20,96
24,08
26,89
25,64
29,29
32,69
25,38
28,22
31,16
37,00
41,64
45,63
42,52
47,58
52,06
45,27
49,88
54,13
48,75
53,90
58,13
52,52
57,82
62,31
54,87
59,66
63,88

Sim. (%)
21,32
25,84
30,41
23,24
27,29
31,53
25,21
28,44
31,90
36,37
44,29
51,09
40,02
46,83
52,47
43,21
48,50
52,99
48,57
56,34
62,81
52,39
58,75
64,06
55,37
60,39
64,53

E. relativo (%)
-1,71
-6,83
-11,56
10,30
7,32
3,69
0,70
-0,78
-2,30
1,74
-5,97
-10,67
6,25
1,60
-0,77
4,75
2,85
2,13
0,37
-4,33
-7,45
0,23
-1,57
-2,73
-0,90
-1,22
-1,00

O fator de recuperação para a recuperação primária utilizando modelo foi de 4,084% e o do simulador foi de
4,1185%, assim o modelo também se mostrou útil para fazer
estimativa de recuperação primária. Quando o erro relativo
assumiu valores positivos, significa que o modelo está superestimando o fator de recuperação em relação ao simulador e
quando tem valores negativos está subestimando. Utilizando o
módulo do erro relativo, a média foi de 3,77%.
A Fig. 2 mostra um comparativo entre o simulador e o
modelo na evolução da fração recuperada do caso 27.

C OMPOSIÇ ÃO DO Ó LEO

Pseudocomponentes
C1
C2 a C3
IC4 a N C4
IC5 a N C5
C6 a C10
C11 a C14
C15 a C19
C20+

Fração Molar
10,62
0,45
0,23
0,09
0,38
4,81
11,84
71,58

Fig. 2.

IV.

C OMPARATIVO ENTRE OS FATORES DE R ECUPERAÇ ÃO
DO MODELO ANAL ÍTICO E O SIMULADOR

R ESULTADOS

Depois do match, ajuste entre o modelo e o simulador, foi
feito o comparativo do fator de recuperação entre o modelo
analı́tico e o simulador, como mostra a Tabela VII

Comparativo entre o Simulador e o modelo Analı́tico

É possı́vel observar que o modelo analı́tico é mais otimista
nos primeiros ciclos e mais pessimista nos últimos em
comparação ao simulador.
O comportamento da fração recuperada nos dois primeiros
ciclos não aproximou tão bem em relação ao simulador, a
simulação aponta uma produção rápida no inı́cio do ciclo,
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entretanto depois a vazão fica bem reduzida, porém nos três
últimos ciclos o comportamento foi bastante aproximado.

Outra constatação clara que pode ser observado na Fig. 3 e
na Fig. 4, é que quanto mais energia fornecida ao reservatório,
maior será a produção acumulada.

Fig. 5.

Vazão de Óleo, efeito da Temperatura do Vapor

V.

C ONCLUS ÕES

As principais conclusões obtidas utilizando o modelo
analı́tico de Gontijo e Aziz para fazer predições de vazões em
injeção cı́clica de vapor foram que os parâmetros analisados:
vazão de injeção, temperatura do vapor, tı́tulo do vapor; o
aumento isolado ou em conjunto desses parâmetros geram um
acréscimo no fator de recuperação. A temperatura do vapor
tem influência direta na antecipação da produção.
Fig. 3.

Produção Acumulada, efeito da Vazão de Injeção

Para certas condições de operação o modelo teve boa
precisão em relação ao fator de recuperação, assim sendo
possı́vel fazer testes práticos utilizando o modelo com valores
reais de produção a fim de realizar um match mais confiável
para o modelo analı́tico.
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a injeção cı́clica de vapor. PhD thesis, Dissertação (Mestrado em
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Um Estudo de Caso na Faculdade Unopar em
Teresina-PI
Sebastião Ricardo Costa Rodrigues
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Resumo—A evolução das Tecnologias da Informação e
Comunicação trouxe novas perspectivas e oportunidades em
diversos segmentos de mercado, inclusive na área educacional.
Neste artigo realizou-se uma análise quantitativa e qualitativa
relacionada às perspectivas pós-formação e sobre a consolidação
na aprendizagem dos estudantes residentes em Teresina, Estado do Piauı́, nos cursos de Tecnologia em Gestão Ambiental, Gestão de Recursos Humanos, Bacharelado em Serviço
Social e Administração da Faculdade Unopar, na modalidade à
distância, adotando como figura de mérito os seguintes critérios:
consolidação do conhecimento, perspectivas de empregabilidade
e confiança para atuar no mercado de trabalho. Utilizou-se como
metodologia de coleta de dados a aplicação de questionários
objetivos, de múltipla escolha e subjetivos, classificados em dois
eixos, a “Qualidade na Aprendizagem” e “Perspectivas Pósformação”, aplicados a um total de 20 alunos no último perı́odo de
formação ou que concluı́ram o curso de graduação. Os resultados
encontrados reforçam a tendência da educação à distância. O
perfil do aluno nesta modalidade é bem especı́fico e o contexto
do seu cotidiano aponta para um aproveitamento significativo do
curso, sendo que 80% avaliam a modalidade positivamente, tanto
nos aspectos formativos quanto nas perspectivas.

Figura 1. Evolução do número de pessoas com acesso, em milhões – trabalho
e domicı́lios – Brasil – agosto de 2009 a agosto de 2012.
Fonte: https://goo.gl/fbMJST

Palavras-chave: Educação à distância, Processo de
formação em EaD, Qualidade na aprendizagem à distância
I.

I NTRODUÇ ÃO

De acordo com dados do Ibope Nielsen Online [1] divulgados em 29 de agosto de 2012, o número de usuários da Internet
no Brasil chegou a 83,4 milhões no primeiro trimestre de 2012,
já no terceiro trimestre o número de pessoas que utilizavam
o recurso em casa ou no trabalho chegou à marca de 70,9
milhões, representando um crescimento de 16% em apenas
um ano conforme Figuras 1 e 2.
A educação a distância encontrou na Internet um ambiente
favorável para o seu crescimento e consolidação. Não apenas
pela vasta quantidade de informações disponibilizadas por esta
grande rede, mas também pelas possiblidades que o meio
gera como mediador do processo de ensino-aprendizagem. A
Internet provê a quebra da necessidade de alinhamento espaçotemporal entre professor e aluno, permitindo que a aprendizagem aconteça através de processos interativos programados
[2].

Figura 2. Número de pessoas com acesso, em milhões – domicı́lios; trabalho
ou domicı́lios e qualquer ambiente – Brasil. Fonte: https://goo.gl/fbMJST

O objetivo deste trabalho é investigar as perspectivas dos
alunos de graduação na modalidade de ensino à distâcia e como
julgam a si mesmos quanto à consolidação da aprendizagem.
Na seção II, segue a fundamentação teórica, onde são discutidos os principais aspectos sobre a ambientes virtuais de
aprendizagem, o processo de aprendizagem em AVAs e fatores
de qualidade no ensino à distância. Seguindo na seção III,
temos a apresentação da metodologia empregada na pesquisa.
Logo após, a discussão dos resultados, na seção IV e, a seguir,
a conclusão, na seção V.
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II.

F UNDAMENTAÇ ÃO T E ÓRICA

A. Ambientes Virtuais de Aprendizagem
Segundo Almeida [3], o termo Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) está relacionado a “sistemas computacionais,
destinados ao suporte de atividades mediadas pelas tecnologias
de informação e comunicação”.
Para Mckimm, Jollie e Cantillon [4], um AVA consiste
em um conjunto de ferramentas eletrônicas voltadas ao processo ensino-aprendizagem, cujos principais componentes englobam sistemas capazes de organizar conteúdo, acompanhar
atividades e fornecer suporte on-line aos alunos através da
comunicação eletrônica.
Estes ambientes podem ser encontrados em diversos segmentos da sociedade, tais como empresas e instituições de
ensino, neste último exemplo, sendo um dos principais mecanismos de suporte para sistemas de educação à distância
[5].
O processo de gestão da aprendizagem em um AVA é
apresentado por Milligan [6] como um conjunto de ferramentas
que contemplem os seguintes requisitos:
1) Controle de acesso: restrição através do uso de senhas;
2) Administração: acompanhamento das ações realizadas
pelo estudante dentro do ambiente;
3) Controle do tempo: um mecanismo explı́cito que controle
prazos para realização de atividades, por exemplo, um
calendário;
4) Avaliação: usualmente formativa (como por exemplo, a
autoavaliação);
5) Comunicação: pode acontecer de forma sı́ncrona ou
assı́ncrona;
6) Espaço privativo: que possibilite o armazenamento e a
troca de arquivos;
7) Gerenciamento de recursos: um meio de administrar
recursos menos formais que os materiais didáticos, tais
como perguntas frequentes e sistema de busca;
8) Apoio: informações de ajuda sobre o ambiente;
9) Manutenção: criação e atualização de materiais de aprendizagem.
A implementação de ferramentas que contemplem os requisitos acima citados, resulta em funcionalidades especı́ficas
que um AVA deve ser capaz de executar objetivando a gestão
do processo de ensino-aprendizagem, tais como: fórum, biblioteca, tira-dúvidas, chat, FAQ, bibliografia, arquivos para
download, mural de avisos. Além destas ferramentas que
assessoram o processo ensino-aprendizagem, o AVA também
deve ser capaz de gerir as atividades acadêmicas, como criação
de turmas e inscrição de alunos, entre outras [7].
Atualmente há uma quantidade representativa de AVAs
disponı́veis para atender à demanda do crescente mercado da
educação à distância. A Tabela I apresenta alguns exemplos
de AVAs atualmente disponı́veis.
Dentre os ambientes apresentados, há um que se destaca
pela distribuição em grande escala mundial. Disponı́vel em 86
lı́nguas, o AVA Moodle [8] está distribuı́do em 237 paı́ses e é
um dos ambientes mais utilizados no mundo.
Segundo Franco [9], o Modular Object-Oriented Dynamic
Learning Environment (Moodle) é um Software Livre open

Tabela I.
AVA
AulaNet

E XEMPLOS DE AVA S ATUALMENTE DISPON ÍVEIS PARA O
PROCESSO DE E A D.
ORG. RESPONSÁVEL (Paı́s)

SITIO WEB

LES/PUC-RJ (Brasil)

http://aulanet.cinted.ufrgs.br/

Blackboard

Blackboard (EUA)

http://www.blackboard.com/

Edukee

E-GENIAL (Brasil)

http://www.edukee.com

Moodle

Moodle.org (GNU Public License)

Teleduc

Unicamp NIEED (Brasil)

Colaborar

UNOPAR (Brasil)

http://moodle.org/
http://www.teleduc.org.br/
http://www.unopar.br/

source, ou seja, qualquer pessoa pode participar do seu desenvolvimento. Ele pode ser executado em qualquer computador
com sistemas operacionais Windows, MAC ou Linux. Como
a plataforma fica hospedada em um servidor, professores e
alunos podem ter acesso através de qualquer lugar com acesso
à Internet.
Como já visto, um AVA é dotado de várias ferramentas
que possibilitam ao aluno a aquisição de novos conhecimentos
através da interação. No entanto, é importante entender como
este processo de interação leva o aluno a aprender. A seguir, é
explicado como funciona o processo de aprendizagem e como
os AVAs proporcionam isto aos alunos.
B. O Processo de Aprendizagem e os AVAs
A aprendizagem é um processo contı́nuo que ocorre durante toda a vida do indivı́duo, desde os primeiros contatos com
o mundo exterior. Há várias teorias da psicologia que investigam a natureza do conhecimento (correntes epistemológicas) e
explicam como acontece o processo de aprendizagem. Entender como este processo acontece sendo mediado por um AVA
é um fator relevante para aferir a qualidade da aprendizagem
dos conhecimentos pretendidos dentro de curso de graduação
na modalidade à distância.
Segundo a revisão histórica da teoria de interação social de
Piaget apresentada em Garcia, Costa e Franco [10], mostra que
a construção do conhecimento acontece através da relação de
interação entre o sujeito e objeto e que esta modifica ambos.
Para analisar a aprendizagem no contexto da educação à
distância deve-se considerar que a mesma rompe a relação face
a face entres alunos e professores transcendendo o ambiente
fı́sico da sala de aula, processando-se em espaços e tempos
distintos, como considera Pretti [11].
A estrutura da EaD, ainda conforme Pretti [11], é: ”Mais
complexa, às vezes, que um sistema tradicional presencial,
visto que exige não só a preparação de material didático
especı́fico, mas também a integração de “multimeios” e a
presença de especialistas nesta modalidade. O sistema de
acompanhamento e avaliação do aluno requer, também, um
tratamento especial. Isso significa um atendimento de expressiva qualidade.”
As interações entre professor e aluno acontecem através
das ferramentas especı́ficas disponibilizadas dentro dos AVAs
ou através de meios tecnológicos que proporcionem interação
equivalente (e-mail, telefone, etc.). O aluno interage com o
material, com o professor e com os outros alunos através
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de fórum, chat, mural, arquivos para download, áudios e/ou
vı́deos.
Portanto, como explicado por Freire [12], ensinar não é
transferir conhecimento, mas criar condições para que ele
aconteça. O conteúdo é construı́do pelo sujeito na sua relação
com os outros e com o mundo e precisa ser trabalhado,
refletido, reelaborado pelo aluno com o suporte de tecnologias
interativas, do material impresso e da prática pedagógica, para
se constituir em conhecimento individual, que é intransferı́vel.
Para muitos alunos, o AVA é um ambiente novo e o uso
dos seus recursos pode ser limitado pelo nı́vel de experiência
do aluno com as tecnologias e o computador, este pode ser um
fator influenciador no processo de aprendizagem.
Segundo Quevedo [13], a orientação do aluno deve ser
cuidadosamente repassada para que ele tenha apropriação e
segurança na navegação e uso dos recursos do ambiente. Isto
implica, muitas vezes, em ensinar ao aluno como ligar o
computador, abrir um navegador, digitar o endereço do curso,
conectar-se às aulas, acessar links, abrir arquivos multimı́dia,
enfim, interagir com os recursos do ambiente.
Em seguida, são apresentados os critérios que definem um
ensino de qualidade para cursos de graduação na modalidade
de ensino à distância. Com eles, podem-se apontar os pontos
de convergência com a qualidade na aprendizagem.
C. A Qualidade na Graduação na Modalidade EaD
Haja vista que o conhecimento é construı́do pelo indivı́duo
através de um processo interno e acontece de um modo particular, embora este seja fruto das respostas às interações que
acontecem entre o sujeito e o objeto, conforme proposto por
Piaget, como mensurar o grau de qualidade na aprendizagem
de um aluno em um ambiente virtual de aprendizagem?
Esta é uma resposta que talvez possa ser encontrada na
relação com os recursos para o ensino.Descartando os fatores
internos inerentes à aprendizagem, a qualidade do ensino que
é ofertado é fundamental para possibilitar uma aprendizagem
equivalente.
De acordo com Netto, Giraffa e Faria [14], ”observa-se que
não existe uma definição clara para o conceito de qualidade,
pois o mesmo tem evoluı́do com o tempo e sofre influências
conforme o contexto social e cultural. O conceito de qualidade
é multidimensional e pluralista. Nesse sentido, é possı́vel
afirmar que a qualidade da educação deve ser definida em
consonância com certa escala de valores, objetivos e exigências
da sociedade em dado tempo e lugar.”
No Brasil, o Ministério da Educação – MEC, através da
Secretaria de Educação a Distância, elaborou um documento
[15] (Referenciais de Qualidade para a Educação Superior
a Distância) como referencial norteador para a avaliação da
modalidade de ensino à distância. O referido documento
[15] destaca que o Projeto Polı́tico Pedagógico (PPP) de
um curso na modalidade a distância deve envolver: aspectos
pedagógicos, recursos humanos e infraestrutura. Os seguintes
tópicos são sugeridos no PPP:
i. Concepção de educação e currı́culo no processo de ensino
e aprendizagem;
ii. Sistemas de Comunicação;

iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

Material didático;
Avaliação;
Equipe Multidisciplinar;
Infraestrutura de apoio;
Gestão Acadêmico-Administrativa;
Sustentabilidade Financeira.

Considerando todos os tópicos relacionados acima, o que
confronta diretamente o aluno com os objetivos propostos
pelos métodos de ensino é a Avaliação.
No decorrer do curso, um processo contı́nuo de avaliação
deve ser promovido no intuito de identificar eventuais dificuldades na aprendizagem e saná-las ainda durante o processo de formação do aluno. As avaliações neste modelo de
ensino a devem ser dispostas de duas maneiras: avalição à
distância e avalição presencial que, segundo Decreto 5.622,
de 19/12/2005, do Ministério da Educação, é obrigatória e
prevalecente sobre os demais métodos de avaliação.
Segue a metodologia desenvolvida neste trabalho, caracterizando a natureza da pesquisa, o público-alvo, o cenário
da pesquisa e os principais eixos temáticos considerados nos
questionamentos realizados ao longo da pesquisa.
III.

M ETODOLOGIA

A metodologia descritiva foi adotada neste trabalho, analisando de forma quantitativa e qualitativa as PERSPECTIVAS
PÓS-FORMAÇÃO E A CONSOLIDAÇÃO NA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS NO ENSINO À DISTÂNCIA, para
um público composto por 20 alunos de cursos de graduação
da Faculdade Unopar, com polo presencial em Teresina-PI.
Dentre os participantes da pesquisa, foram selecionados 11
alunos do curso de Tecnologia em Gestão Ambiental, 04 alunos
do curso de Tecnologia em Recursos Humanos, 03 alunos do
curso de Bacharelado em Serviço Social e 02 alunos do curso
de Bacharelado em Administração.
Para a coleta de dados foi aplicado um questionário1 com
perguntas objetivas, de múltipla escolha e também subjetivas.
Dados como a idade, o sexo, ocupação e atividades acadêmicas
anteriores também foram coletados a fim de identificar o perfil
dos alunos.
As questões foram classificadas em 02 (dois) eixos: “Qualidade na Aprendizagem” e “Perspectivas Pós-formação”. No
eixo “Qualidade na Aprendizagem”, investigou-se os fatores
relacionados à instituição formadora e à subjetividade do
próprio aluno quanto às competências adquiridas durante o
curso. No eixo “Perspectivas Pós-formação” foram investigados os planos para o futuro após a conclusão do curso: engajamento no mercado de trabalho e continuidade no processo
formativo.
IV.

R ESULTADOS

É importante ressaltar que, como em outros cursos de
graduação, inclusive os presenciais, há uma parcela dos indivı́duos que não conseguem concluir o curso, evadindo por
motivos diversos que não fazem parte da abordagem do presente trabalho. Portanto, segue como primeiro resultado obtido
1 Link

para o questionário: https://goo.gl/X115Jo
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na pesquisa o perfil dos alunos que chegam ao final de um
curso de graduação na modalidade à distância. Este resultado
pode ser observado na Figura 3, que aponta a faixa etária e o
sexo do público questionado.

Figura 5.

Figura 3.

Perfil de faixa etária e sexo dos alunos pesquisados.

Em sua grande parte formada por indivı́duos do sexo
masculino, constatou-se que a maioria tem menos de 40 anos,
porém, é expressivo o engajamento de indivı́duos com mais
de 40 anos concluindo, ou tendo concluı́do, uma graduação na
modalidade à distância.

Exercı́cio da Atividade Profissional.

graduação na modalidade presencial, onde apenas 25% destes
conseguiram concluir. Ou seja, 60% dos pesquisados encontraram na educação à distância a possibilidade de ingressar em
uma formação de nı́vel superior, concluir o curso e alcançar o
patamar da graduação. Veja os dados apontados na Figura 6.

Comparando este resultado com os obtidos em Souza [16],
Figura 4, onde apenas 28% dos entrevistados tinham idade
maior que 36 anos, temos 40% dos entrevistados com idade
superior a 40 anos.

Figura 6.

Ingresso dos alunos pesquisados no ensino superior.

Segundo os entrevistados que tentaram outra graduação na
modalidade presencial, o fator dificultador foi à conciliação
com o trabalho.

Figura 4.

Idade dos alunos pesquisados. Fonte: [16]

Como visto a seguir na Figura 5, da totalidade dos pesquisados, 95% afirmaram que estão empregados ou têm/exercem
alguma atividade remunerada, sendo que deste percentual,
36,8% afirmaram que a atividade profissional está relacionada
com o curso de graduação escolhido.
A Figura 5 mostra dados que refletem a busca destes profissionais pela qualificação através de um curso de graduação,
além da flexibilidade oferecida pela modalidade de educação
à distância, possibilitando a permanência destes indivı́duos no
mercado de trabalho concomitantemente aos estudos, ou seja,
com a flexibilidade esperada quando buscaram um curso de
graduação.
Outro dado relevante, mostrado na Figura 6, é o que
aponta o percentual de 40% de indivı́duos que tiveram uma
experiência anterior com o processo de formação em uma

De acordo com os referenciais de qualidade para a
educação superior à distância, sugeridos pelo MEC [15], os
entrevistados foram questionados quanto aos aspectos relevantes para a qualidade na educação que influenciam diretamente
na qualificação da aprendizagem. Dentre os critérios avaliados
estão aspectos pedagógicos, recursos humanos e infraestrutura
da instituição, além de aspectos individuais do aluno conforme
mostrado a seguir na Tabela II.
Tabela II.

A SPECTOS DE AVALIAÇ ÃO DA QUALIDADE DO ENSINO À
DIST ÂNCIA NA INSTITUIÇ ÃO .

CRITÉRIOS / NOTAS

ÓTIMO

BOM

REGULAR

RUIM

PÉSSIMO

ASPECTOS INSTITUCIONAIS
Infraestrutura

15%

75%

10%

-

-

Material didático

35%

65%

-

-

-

Professores e Tutores

55%

45%

-

-

-

Qualidade do curso

35%

65%

-

-

-

AVA

30%

60%

10%

-

-

ASPECTOS INVIVIDUAIS
Uso do computador

30%

60%

5%

5%

-

Nı́vel de disciplina

10%

85%

5%

-

-

Nı́vel de conhecimento

10%

75%

15%

-

-
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De acordo com os resultados apresentados na Tabela II,
a avaliação dos critérios qualitativos relacionados aos aspectos institucionais e individuais é positiva. Mais de 80% dos
critérios avaliados tiveram como resultado os valores “Ótimo”
ou “Bom”, o que aponta uma satisfação dos alunos quanto
aos recursos materiais e humanos ofertados pela instituição
e também quanto à autoavaliação, o que qualifica a aprendizagem dos indivı́duos. Quanto à questão subjetiva relativa
aos fatores que dificultaram a aprendizagem, os alunos apontaram alguns problemas que interferiram ou impossibilitaram
a aprendizagem no decorrer do curso, como:
“Algumas vezes havia uma interrupção no sinal das tele
aulas, que eram transmitidas via satélite. Talvez fosse algum
problema ocasionado pela chuva no ponto de transmissão”,
afirma um dos entrevistados.
Outro ponto importante levantado por alguns alunos de um
dos cursos é que “um estágio seria uma vivência de grande
valor ao aluno, pois o mesmo teria a oportunidade de estar em
contato direto com a profissão”. Um estágio seria relevante
para consolidar os conhecimentos teóricos adquiridos durante
o curso.
“O perı́odo em que fiquei parado, sem estudar, no inı́cio
deu vontade de desistir do curso”, afirma outro aluno.

tirar uma dúvida sobre determinado assunto e não poder ter a
resposta naquele momento, temos que esperar o tutor digitar
e enviar, só após esse processo obter resposta, enquanto isso
a aula via satélite continuava.
Mesmo com a flexibilidade oferecida pela educação à
distância, alguns alunos ainda relatam problemas quanto à
falta de tempo para desenvolver as tarefas exigidas bem
como o prazo de entrega dessas atividades que, muitas vezes,
era curto e cumulativo com outras tarefas, isso dificultou a
aprendizagem. “Às vezes, acompanhar as tele aulas depois de
um cansativo dia de trabalho era difı́cil”, afirma outro aluno.
Por último, outro fator limitando apresentado foi a pouca
interatividade e contato entre as pessoas. “Senti muita falta
de aulas práticas e de um relacionamento em grupo entre os
alunos”, afirma outro aluno.
Devido ao AVA ser um dos mediadores da aprendizagem
de maior frequência de uso pelos alunos durante o decorrer do
curso, uma parte do questionário destaca quais das ferramentas
disponibilizadas pelo sistema mais favoreceram a aprendizagem. Os sujeitos da pesquisa poderiam marcar quantos itens
julgassem importantes contribuições para a aprendizagem. A
seguir é apresentado o resultado na Figura 7.

Embora seja uma modalidade de ensino que possui uma
flexibilidade maior em relação à modalidade presencial, a
educação à distância necessita que o aluno tenha bastante
disciplina para conseguir cumprir com os prazos das atividades
e trabalhos, além da disponibilidade para participar dos encontros presenciais, inclusive às avaliações, ponto importante
para a verificação da aprendizagem. Um aluno, tendo passado
bastante tempo sem estudar, é natural sentir dificuldades, ainda
mais sob uma nova metodologia de ensino.
Outra dificuldade apontada por um aluno foi a interação
com as ferramentas e o mediador tecnológico (computador).
Tanto a necessidade de conhecimentos preliminares, mesmo
que básicos em informática, quanto a usabilidade do ambiente virtual de aprendizagem, impossibilitaram, no inı́cio, a
aquisição e consolidação de determinados conhecimentos. “A
maior das dificuldades foi a minha falta de habilidade com
a computação. Sugeriria aos alunos com pouco conhecimento
de informática, como no meu caso, que se exigisse como prérequisito um curso de iniciação à computação”, afirma o aluno.
Para alguns alunos a falta de computadores e do acesso
a Internet em casa foram apontadas como dificuldades adicionais, pois tinham que se deslocar para o polo de apoio
presencial a fim de fazer o uso destes recursos. Outra dificuldade relatada foi quanto ao uso da biblioteca digital, pois
muitas vezes este recurso se apresentou inoperante por algum
problema técnico no sistema. “Basicamente, o que dificultou
um pouco foi o fato de durante as tele aulas o sistema ficar
inoperante, bem como o fato da biblioteca digital não oferecer
meios práticos de acesso”, relata outro aluno.

Figura 7. Importância das ferramentas disponı́veis no Ambiente Virtual de
Aprendizagem.

Dentre as ferramentas apontadas pelos alunos como importantes para a aprendizagem destacam-se a “Produção Textual
Individual” e a “Tele Aula”. Estas foram às opções marcadas
por mais de 90% dos indivı́duos entrevistados. Ao final, temos
as ferramentas “Fórum”, “Chat” e “Mensagens”, como as de
menor nı́vel de contribuição para a aprendizagem, sendo apontadas por menos da metade dos entrevistados. É importante
observar que estas são ferramentas de comunicação agregadas
ao AVA.
Outra parte desta pesquisa destinou-se a investigar as
perspectivas de pós-formação dos alunos, tendo os seguintes
resultados preliminares:
•

85% dos entrevistados afirmam que estão preparados para atuar no mercado de trabalho e que a sua
formação e nı́vel de conhecimento adquiridos no decorrer do curso foram satisfatórios e proporcionam
segurança para exercer a profissão.

•

95% do público pesquisado afirmam que desejam
continuar o processo de formação, através de um

A adaptação quanto às novas metodologias de ensinoaprendizagem proposto pela educação â distância é outro fator
apontado por um aluno:
No inı́cio do curso, tive problema em ver o professor por
uma tela, tive que aos poucos me adaptar em querer perguntar,
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curso de pós-graduação ou mesmo outra graduação.
Quando indagados quanto a continuar os estudos na
modalidade à distância, 89,4% afirmam que optariam
novamente pela educação à distância.
Os resultados acima mostram a segurança dos alunos
quanto à atuação nas suas respectivas áreas de formação
dentro do mercado de trabalho. A intenção em prosseguir
com o processo de formação é outro aspecto apresentado e
a educação à distância é apontada como modalidade preferencial. Outro questionamento levantado na pesquisa foi sobre
as possı́veis diferenças de qualidade entre um profissional
oriundo da educação à distância e outro formado através do
modelo convencional de ensino presencial. Dos indivı́duos
pesquisados, 75% afirmam não haver qualquer diferença entre
estes profissionais. Dentre os argumentos apontados pelos que
defenderam a equidade na qualidade de formação pode-se
destacar os seguintes:
•

“Os conhecimentos abordados durante o curso são
equivalentes, portanto, são capazes de proporcionar a
mesma qualidade de ensino e aprendizagem”;

•

“A carga horária é compatı́vel com a de um curso
presencial, sendo o interesse e comprometimento do
aluno fundamental para uma boa formação”;

•

“O ensino à distância, apesar de dessa caracterı́stica,
exige muito mais dedicação e esforço do aluno, por
isso, a qualidade do profissional não pode ser questionada”;

•

“O que vai qualificá-lo e capacitá-lo é o seu compromisso e não o método pelo qual adquiriu seus
conhecimentos”;

•

“As ferramentas do ambiente de aprendizagem contribuem para uma formação de qualidade, o aluno
adquire o conhecimento com grande facilidade”;

•

“Sempre haverá bons e maus profissionais tanto na
educação à distância quanto na educação presencial,
a metodologia de ensino não define a qualidade”;

•

“Não vejo diferenças em relação aos profissionais,
pois o conhecimento está disponı́vel nas duas modalidades. Cada um deve ter disciplina e atitude para
buscar o conhecimento”. Os argumentos apontados
pelos 25% que julgam haver diferenças entre estes
perfis de profissionais foram os seguintes:

•

“Acredito que a falta de interação comprometa um
pouco a formação”;

•

“A vivência profissional que o professor poderia passar
se estivesse na sala de aula faz diferença na formação”;

•

“Na modalidade presencial a cobrança é muito maior,
isso acaba fazendo com que o profissional venha a ter
mais destaque na sua formação”;

•

“A falta de contato direto com o professor para tirar as
dúvidas e passar a sua experiência fazem a diferença”;

•

“Ainda há um preconceito muito grande quanto aos
profissionais que vêm da educação à distância, muitos
têm até medo de concorrer no mercado de trabalho”.

Como exposto nos argumentos acima, a visão que o aluno
de EaD possui do seu processo de formação tem se tornado
cada vez mais positiva com o passar do tempo, embora haja
ainda um certo preconceito, até mesmo dos próprios alunos,
o mercado de trabalho está cada vez mais incorporando o
profissional oriundo da educação à distância. Comparando os
resultados obtidos nesta pesquisa com Souza [16], onde 70%
dos alunos pesquisados emitiram opiniões positivas quanto à
credibilidade dos profissionais formados na modalidade EaD,
apresenta-se, ao longo deste, trabalho resultados similares.
Para os alunos envolvidos na pesquisa, o que mais importa
nesse processo de educação não é onde o profissional se
gradua, mas sim o esforço, a dedicação e o desenvolvimento
individual de cada um. Assim, a competência do profissional
não dependerá da modalidade de ensino, nem da IES, mas do
grau de empenho empregado por cada um durante a formação,
ressaltando que a teoria é igual nas duas modalidades de
ensino, e o estágio, sendo bem aproveitado, dará suporte à
teoria. É ele que moldará e determinará se o profissional irá
desenvolver um excelente papel no mercado de trabalho.
A última parte do questionário traz como resposta a
agregação de valor à vida dos alunos que a formação superior
lhes trouxe, considerando as vantagens e/ou aspectos positivos
obtidos ou que se espera obter a partir da formação.
Grande parte dos entrevistados apontou a aquisição de
conhecimento sob a área de estudo como a principal vantagem
obtida no processo de formação. Outros apontaram a ascensão profissional como uma vantagem significativa, gerando
a possibilidade de trabalhar numa área diferente da atuação
profissional atual e podendo aumentar seus rendimentos por
conta da formação superior, a possibilidade de fazer uma
pós-graduação e concorrer a uma vaga de nı́vel superior em
um concurso público, além de outras oportunidades que são
proporcionadas pela formação superior.
“No meu trabalho, o pessoal que trabalha na área de gestão
tem um salário bem mais atrativo que o meu, mas também
faço parte de uma associação de agricultores que pretendo,
com algumas técnicas que aprendi no curso, melhorar o
desempenho dos mesmos, podendo produzir sem acabar com
o meio ambiente”, relata um aluno egresso do curso de Gestão
Ambiental.
“Com certeza obter uma formação superior abre muitas
portas, oportunidades. Apesar do preconceito com um curso
superior à distância, acredito que está realidade vai mudar aos
poucos e conseguir seu reconhecimento”, afirma outro aluno
do curso de Serviço Social.
Aos que já exerciam atividades relacionadas à área de
formação, os conhecimentos adquiridos na graduação, além
de contribuı́rem para a melhoria das atividades realizadas no
dia-a-dia de trabalho, para alguns, significou uma promoção
de cargo ou retribuição por titulação na organização ao qual
estão vinculados.
Outro aspecto positivo relatado por alguns alunos foi
o desenvolvimento da disciplina e da autossuficiência para
aprender os conteúdos sem o auxı́lio do professor. Para outros,
a realização do sonho de poder concluir um curso superior já
é um fator extremamente positivo.
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Muitas são as perspectivas dos formandos e egressos de
um curso de graduação, a formação superior possibilita muitas
vantagens. A visão destes alunos e os seus anseios são os mais
diversos e convergem de maneira positiva com as possibilidades que a sociedade e o mundo de trabalho oferecem. Isso
reflete na procura e aceitabilidade dessa modalidade de ensino
em Teresina-PI e cidades circunvizinhas, além do feedback
favorável dos alunos quanto aos critérios de qualidade dos
quais uma instituição de ensino superior à distância deve
contemplar.
V.

C ONCLUS ÃO

A Educação à Distância está passando por um momento
de crescente demanda e as pessoas têm cada vez menor disponibilidade de dedicação exclusiva para os estudos necessários
para o processo de aperfeiçoamento. O profissional está sendo
cada vez mais cobrado por um mercado de trabalho bastante
exigente.
Como visto neste trabalho, a procura pela EaD, como
solução para alcançar um nı́vel de educação superior,
apresenta-se em crescimento. A necessidade de atingir a
educação superior é motivada por vários fatores e as perspectivas de quem alcança este patamar são amplas.
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Resumo—O desenvolvimento tecnológico dos últimos anos
vem criando novos paradigmas para as missões espaciais, principalmente com a criação da abordagem de pequenos satélites,
ou seja, estruturas com massa inferior à 10kg. Frente a estas
mudanças, faz-se necessário identificar quais são as tendências
que estão ganhando espaço e consolidando como plataforma
padrão para as pesquisas científicas e exploração espacial. Neste
sentido, o presente estudo se propôs a coletar e analisar as missões
que utilizaram nano satélites, buscando identificar os principais padrões utilizados, as principais missões e as instituições
interessadas nesta nova abordagem de pequenos satélites. Como
resultados obtidos, o estudo identificou que o CubeSat apresentase como solução de 90% dos lançamentos desta categoria. Destes,
a maior parte das missões tinham o objetivo de desenvolver o
conhecimento tecnológico. Destaca-se ainda a ampla utilização
do CubeSat por instituições privadas para fins comerciais.
Palavras Chaves—nano satellite, nanosatellite, CubeSat

I.

I NTRODUÇÃO

Durante muito tempo a exploração espacial foi uma atividade exclusiva de nações ou grupos com volumosos recursos
financeiros, como a National Aeronautics and Space Administration (NASA) 1 ou a European Space Agency (ESA)2 ,
pois os projetos envolviam grande complexidade de engenharia
e altos riscos monetários devido as dificuldades tecnológicas
para lançar e manter um satélite em órbita. Desde o início
dos programas espaciais até o presente momento, o desenvolvimento tecnológico permitiu uma evolução na capacidade de
lançamento, partindo de uma carga inicial de 83,6 kg com a
sputnik 1 em 1957, e atingindo a marca de 5,7 toneladas com
a sonda espacial Cassini [1] em 1997 e 8,2 toneladas com a
Envisat [2] em 2002. Durante este período muitas pesquisas
e inovações tecnológicas neste campo ficaram massivamente
concentradas em um pequeno grupo que detinham os recursos
financeiros necessários para investir na exploração espacial.
Devidos aos avanços tecnológicos na miniaturização de
componentes, abriram-se novas oportunidades para o desenvolvimento de uma plataforma comercial, o que possibilitou uma
redução considerável no custo final, permitindo que o hardware
fosse produzido em larga escala, gerando facilidade de acesso
ao consumo. Esta nova tendência começou a chamar atenção
pela grande vantagem na redução do risco financeiro, pois com
um projeto mais barato, os prejuízos de uma eventual perda
1 Agência responsável pelo programa espacial Norte Americano, atuando na
exploração espacial e no develvolvimento de tecnologia com a finalidade de
permitir a exploração.
2 Instituição governamental que une diversas nações europeias na exploração
espacial.

do satélite eram menores se comparados com os custos de
projetos tradicionais. Outro fator de destaque é o menor tempo
de concepção devido a simplificação dos projetos, propiciando
um rápido retorno dos resultados.
Visando obter os melhores resultados desta nova abordagem, como a redução do custo e do tempo de desenvolvimento,
em 1999, a universidade de Stanford em conjunto com a
California Polytechnic State University [3] lançaram a proposta
da plataforma CubeSat como forma de impulsionar a pequisa
científica nesta área, além de aumentar a acessibilidade ao
espaço. Tratava-se de uma iniciativa que padronizava certos
aspectos do projeto, como as dimensões, estrutura e massa
máxima. Seguindo essa ideia, criou-se a categoria dos nano
satélites, cuja massa deve estar entre 1 à 10kg e pico satélites
com massa é inferior à 1kg [4].
Anos após a proposta de padronização, Bouwmeester em
2010 [5] apresentou uma avaliação sobre as missões que
envolviam pico e nano satélites, visando identificar o amadurecimento tecnológico desta plataforma assim como suas
principais aplicações. Ele concluiu que o padrão CubeSat
vem se tornando uma plataforma comum entre as universidades, governos e entidades privadas, contudo, argumenta que
a qualidade destas missões ainda são questionáveis quando
comparadas com as missões tradicionais.
Neste contexto, este artigo tem como objetivo reavaliar
a tendência, observada Bouwmeester [5], sobre utilização da
plataforma CubeSat a nível global, identificando suas missões,
principais usuários e distribuição de uso pelas nações.
II.

M ETODOLOGIA

Este estudo foi realizado por meio de uma coleta de dados
sobre as missões de satélites em bases de dados públicos para
extração e compilação das informações de interesse.
Inicialmente, foi efetuado uma busca por fontes eletrônicas
de domínio público que apresentassem os dados sobre as
missões dos satélites. Foram consideradas para este estudo,
aquelas que descreviam as informações relativas aos dados de
identificação do satélite (nome), massa, objetivo da missão e
data de lançamento. Desta busca, foram selecionados como
fonte para coleta de dados as páginas eletrônicas disponibilidas
por Krebs [6], Swartwout [7] e Erik [8].
Dentre as fontes elegidas neste estudo, destacam-se as
publicações de Krebs [6] por apresentarem informações mais
detalhadas sobre cada satélite. Esta base incluiu dados sobre o
operador da missão, o COSPAR (identificador único para cada
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A esta base principal foi aplicado um filtro para seleção
de todos os objetos lançados no espaço que possuíssem algum
componente ativo, com a finalidade científica ou comercial,
cuja massa total fosse menor que 10kg, com ou sem sucesso
da missão.
Com as informações de Krebs [6] organizadas conforme
o filtro especificado, foi realizada a comparação com as
informações presentes em Swartwout [7] e Erik [8], com
vistas a identificar a convergência de informações referente
a quantidade de nano satélites lançados a cada ano. Quando
alguma incoerência era encontrada, uma verificação manual
das informações foi realizada, visando identificar o motivo
da divergência. Finalmente, quando encontrado o satélite que
estava gerando a divergência entre as bases de dados, o
veredito final era obtido por meio da verificação do respectivo
objeto no site da NASA [9], usando a informação do COSPAR.
Após todas estas etapas de adequações dos dados, o resultado final foi uma lista com 727 satélites para análise deste
artigo.
Por fim, este estudo também incluiu uma avaliação nas
bases de dados de publicações científicas, Web of Science e
Scopus. Nesta investigação buscou identificar a quantidade de
estudos publicados até o ano de 2016, que possuem as palavras
"nano satellite" ou "nanosatellite"no corpo do artigo. Deste
modo, será possível avaliar a existência de correlação entre a
quantidade de estudos com o número de missões utilizando
nano satélite.
III.

AVALIAÇÃO DAS M ISSÕES

No início das missões espaciais, o grande foco da ciência
era aprender sobre o espaço e desenvolver as tecnologias
necessárias para explorar do memos. Quase todos os componentes utilizados precisavam ser cuidadosamente projetados
por um vasto grupo de engenheiros e cientistas. Neste tipo de
abordagem, buscava-se projetar equipamentos que durassem o
maior tempo possível em órbita e assim obter o melhor retorno
possível do investimento. Quando analisadas as características
destes projetos, pode-se destacar:
•
•
•

Alta complexidade;
Custo elevado;
Longo tempo de desenvolvimento.

Recentemente, os novos avanços da eletrônica permitiram
integrar diversas funcionalidades em microchips com potência
computacional crescente e preços decrescentes. Este avanço
criou uma nova perspectiva na produção e desenvolvimento
de hardware para satélites, porém todos os conhecimentos,
adquiridos com os grandes satélites, precisam ser adaptados a
este novo cenário. Deste modo, esta necessidade de encontrar
soluções impulsionou a formulação de pesquisas científicas.
Ao efetuar uma consulta nas bases de publicações da Scopus
e Web of Science, sobre nano satélite, identificou-se um
crescente volume de publicações com o passar do tempo,
conforme apresentado na Figura 1.
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200
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satélite), órbita, nação, propulsão e fonte de energia. Portanto,
esta fonte de dados foi considerada como base principal para
a análise desenvolvida nesta pesquisa.
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Figura 1: Quantidade de publicações que possuem a palavra
"nano satellite"ou "nanosatellite". As informações deste gráfico
foram geradas por meio da contagem de publicações presentes
nas bases de dados Scopus e Web of Science.

Todas estas pesquisas, demonstra o esforço para efetuar
a transição de conhecimento, e esta surge da necessidade de
adaptá-las ao contexto limitado de massa e volume. Portanto,
esta nova conformação de satélites apresenta limitações que
precisam ser superadas.
Conforme apresentado por Sandau [10], devido ao tamanho
reduzido desta plataforma, tudo que é necessário para uma
missão, tais como os sensores, equipamento de telemetria de
alta resolução, sistema de controle ou radar devem atentar aos
limites impostos. Tais restrições também afetam as dimensões
dos painéis solares e antenas que são equipamentos de apoio
para a missão e devem compartilhar o mesmo espaço, o que
acarreta em restrições no consumo de energia, taxas de coleta
e transmissão de dados.
Essa mudança de paradigma é percebida pelas nações
que possuem um orçamento de pesquisa reduzido ou pouca
ou nenhuma experiência em tecnologia espacial como uma
oportunidade para entrar no campo da observação espacial da
Terra, conforme observado por Woellert et al. [11] e Argoun
[12], mas também pelos grupos tradicionais na exploração
espacial. Todo esse interesse é devido ao grande potencial
de novas formas de observação como a estratégia de enxame
(swarm), constelação ou formação de espaçonaves conforme
discutido por Poghosyan e Golkar [13].
De forma resumida, quando efetuamos uma avaliação da
razões que levam a utilização de pequenos satélites, podemos
destacar as seguintes vantagens para as missões:
•

Missões mais frequentes, uma vez que é possível
construí-los em um tempo menor.

•

Maior variedade de missões.

•

Evolução mais acelerada da base de conhecimentos
técnicos e científicos.

Comparando com a abordagem anterior, o custo reduzido
nos projetos é traduzido como um menor risco financeiro,
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pois uma falha no projeto com a eventual perda do satélite,
representará um prejuízo muito inferior quando comparado
com os custos dos projetos de grandes satélites além de
permitir uma rápida substituição do mesmo.

Tabela I: Países que enviaram ao espaço satélites conforme o
padrão CubeSat, no intervalo de 2000 até abril de 2017) [6].
PAÍS

QUANTIDADE

PERCENTUAL

Visando identificar se todas estas vantagens discutidas estão
realmente impulsionando a utilização de pequenos satélites
(massa inferior a 10kg), foi elaborada a Figura 2 por meio
das informações compiladas de Krebs [6] e Erik [8]. Nesta
figura, é possível verificar a crescente tendência do envio para
o espaço de satélites de pequenos porte com o decorrer dos
anos. Está informação é coerente com o estudo apresentado
por Bouwmeester [5].

Estado Unidos

473

75,56%

Japão

25

3,99%

Alemanha

11

1,76%

Dinamarca

10

1,60%

China

7

1,12%

Coreia do Sul

5

0,80%

Espanha

5

0,80%

Reino Unido

4

0,64%

Singapura

4

0,64%

Ao comparar a Figura 2 com o estudo apresentado por
Bouwmeester [5] em 2009, foi possível perceber algumas
divergências relacionadas s quantidades de satélites enviados
ao espaço. Neste caso, para verificar as diferenças de quantitativos, os anos que apresentam desvios tiveram as informações
dos satélites analisados manualmente, por meio da utilização
do COSPAR na página eletrônica da NASA [9]. Tal investigação permitiu confirmar a existências do desvio de informações,
ou seja, a base de dados utilizada neste estudo apresenta mais
satélites que o estudo apresentado Bouwmeester [5]. Cabe
salientar que este tipo de desvio era previsto por pelo autor,
pois conforme informado por ele as informações dos satélites
estão dispersas e de difícil acesso.

Itália

4

0,64%

Turquia

4

0,64%

Grecia

4

0,64%

India

4

0,64%

França

3

0,48%

Belgica

3

0,48%

África do Sul

3

0,48%

Noruega

3

0,48%

Brasil

3

0,48%

Peru

3

0,48%

Australia

3

0,48%

Canadá

3

0,48%

EUA, Coreia do Sul, Reino Unido

3

0,48%

Demais

39

6,23%

Ao realizar um corte nos dados compilados a partir de
Krebs [6] e Erik [8] do período de 2000 até 2017, com o
objetivo de analisar apenas as missões mais recentes, é possível
filtrar os principais modelos utilizados para a confecção dos
nano satélites. Este filtro obteve os seguintes resultados:

•
•
•
•

90% CubeSat
7,5% Caixa com dimensões variadas
0,6% Cilindro
0,3% Tubsat
1,6% Demais

Ao analisar apenas os CubeSat no período de 2000 à abril
de 2017, é efetuado um novo corte nos dados, resultando em
626 satélites para avaliação. Ao organizar as informações por
países que detem o controle de CubeSat no espaço é possível
perceber pela Tabela I o grande interesse de algumas nações,
tidas como pioneiras na corrida espacial, na utilização desta
nova abordagem.
Outra forma de analisar os dados é identificar os tipos
de missões que foram realizadas utilizando CubeSat. Cabe
observar que ao lançar uma espaçonave, busca-se aproveitar
o máximo da oportunidade, sendo muito comum a existência
de missões primárias e secundárias. Portanto, é importante ter
em mente que cada satélite poderá ter uma ou mais missões,
ocasionando que exista um número total de missões superior
ao número de satélites.
Ao avaliar os dados referentes aos objetivos das missões,
apresentados na Tabela II, destaca-se a elevada quantidade
de missões com o objetivo de desenvolver tecnologias para
nano satélites. Considerando apenas a distribuição temporal
deste grupo, conforme apresentado na Figura 3, podemos

Quantidade de Missões

•

observar a existência de uma correlação entre as tendências
de publicações científicas e missões com objetivo de testar
tecnologia.

100

50

0
2000

2004

2008

2012

2016

Ano
Figura 3: Quantidade de missões com objetivo de desenvolvimento de tecnologia para nano satélites. [6]
Em segundo lugar na Tabela II, percebe-se a expressiva
quantidade de missão com o objetivo específico de fazer a
observação da Terra. Para compreender melhor os motivos
desta quantidade de missões específica para observação da
Terra foi necessário usar outro conjunto de informações disponibilizadas por Swartwout [7]. Em sua página eletrônica,
ele divide as missões em quatro grandes grupos (civil, militar,
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Numero de missões lançadas

Outros padrões

CubeSat

140
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Figura 2: Quantidade de missões lançadas usando pequenos satélites (massa < 10 kg) entre as anos de 1957 e 2017. Informações
compiladas a partir de Kbres [6] e Erik [8].

governamental e educação), conforme o tipo de instituição
responsável pelo satélite, conforme apresentado na Figura 4.

Educação

Comercial

Governo

Militar

Tabela II: Missões utilizando a plataforma CubeSat entre os
anos de 2000 e 2017.
OBJETIVO

QUANTIDADE

PERCENTUAL

Tecnologia

615

81,78%

Observação da Terra

312

41,49%

Pesquisas Científicas

92

12,23%

Educação

23

3,06%

Comunicação

17

2,26%

Ao avaliar a Figura 4, podemos ver que inicialmente o
principal interessado nesta tecnologia eram as universidades,
com os objetivos de efetuar pesquisas científicas e auxiliar na
formação acadêmica, corroborando com as observações realizadas por Selva e Krejci [14] em 2011, contudo, ao observar as
missões mais recentes é perceptível a crescente participação de
organizações comerciais que utilizam a plataforma CubeSat.
Ao investigar as principais organizações comerciais envolvidas com a operação de CubeSats, destaca-se a empresa
Planet Labs que possui o controle de 267 CubeSats em órbita,
conforme Swartwout [7]. Cruzando o nome desta empresa
com as informações disponibilizadas por Kerbs [6] podemos
identificar que todas suas missões tiveram como objetivo o
desenvolvimento de tecnologia e observação da Terra.
Portanto, podemos concluir que a elevada quantidade de
satélites com o objetivo de observação da Terra tem como
pano de fundo o interesse comercial.
Finalmente, ainda na Figura 4, também é possível observar
a utilização da plataforma CubeSat por instituições militares
e governamentais tais como a NASA, ESA e JAXA 3 . É
interessante observar o interesse nesta plataforma por entidades
3 Japan

Aerospace Exploration Agency

Figura 4: Principais organizações responsáveis pela concepção,
construção e operação de CubeSat. Gerado em 13/05/17 com
base nas informações disponibilizadas por Swartwout [7].

que possuem tradição na exploração espacial pelo uso grandes
satélites.
IV.

O PADRÃO C UBE S AT

Desde a introdução do CubeSat, seu custo de projeto
relativamente baixo para as missões de pesquisa espacial atraiu
várias instituições comerciais em todo o mundo para este
campo de forma substancial nos últimos anos. Seu avanço
tecnológico tem sido impulsionado, tanto nas universidades
quanto no governo e na indústria, por rápidos avanços nas
tecnologias de miniaturização e integração nos campos da
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telecomunicações, armazenamento e conversão de energia,
telemetria, materiais, sensores, controle e instrumentação. Estes avanços ajudaram no desenvolvimento de instrumentos e
sistemas autônomos capazes de realizassem uma vasta gama
de medições e experiências remotas com pequenos satélites.
Uma das principais características deste conceito é a definição de regras e requisitos que devem ser seguidos por todos
no momento do desenvolvimento da espaçonave. Este tipo de
abordagem permite que todas as sequências do ciclo de vida
do projeto sejam comuns aos interessados na exploração espacial, ou seja, componentes mecânicos e eletrônicos, software,
plataforma de teste, foguetes e lançadores são comuns, podem
serem fornecidos como solução de prateleira.
Como exemplo temos empresa Innovative Solutions In
Space que fornece que fornece controladores de atitude, antenas, sistema de comunicação, painéis solares e estruturas de
CubeSats como soluções prontas para aquisição.

Todos os requisitos são pensados para garantir o sucesso
do missão durante suas fases, tais como o voo até o espaço
e seu lançamento no espaço. A exemplo dos resultados desta
padronização temos a criação do P-POD (Poly-Picosatellite
órbital Deployer), na Figura 6. Tal equipamento é responsável
por abrigar os nano satélites dentro do foguete, evitando
possíveis interações indesejadas antes do lançamento no espaço, sendo também responsável por efetuar o lançamento
no espaço no momento adequado. Esta padronização permite
que o mesmo projeto do lançador seja utilizado em todas as
missões, reduzindo as horas trabalhadas para desenvolver um
lançador específico para cada satélites. Ainda podemos citar
outra grande vantagem que é o aprendizado progressivo ao
utilizar o mesmo padrão, pois a cada missão é possível compreender melhor as dificuldades e consequentemente aperfeiçoar
o projeto.

Dentre todos os requisitos presentes nos documentos de
especificação técnica [15], podemos destacar as seguintes
linhas gerais:
•

Dimensões útil de 100x100x100 mm denominada 1U.

•

Massa máxima de 1.33kg para cada 1U, cujo centro de
gravidade deve ficar localizado dentro de uma esfera
de 20 mm formada pelo centro geométrico.

•

Rigorosa especificação dos materiais utilizados na
estrutura.

•

Requisitos eletrônicos para evitar interferência eletromagnética durante o lançamento.

•

Operacionais tais como frequência de comunicação,
decaimento de órbita e funcionalidades.

•

Sequência de testes antes do lançamento.

Como exemplo, de um projeto que utilizou este padrão,
temos o satélite AESP-14 da Figura 5, um nano satélite
brasileiro.

Figura 6: P-POD (Poly-Picosatellite órbital Deployer, Lançador de satélites. Fonte: CubeSat Design Specification [15]
V.

T ENDÊNCIAS

A medida que os satélites e suas aplicações se tornam mais
sofisticados, estes exigem a necessidade de serem lançados em
órbitas específicas. Contudo, apesar de todo este avanço no
desenvolvimento tecnológico dos satélites, uma das grandes dificuldades ainda não vencida no momento é a falta de foguetes
dedicados para missões com CubeSat. Ate o presente momento
estes são considerados como cargas secundárias nos foguetes,
ocasionando muitos atrasos devido a falta de prioridade ou
longas esperas por missões principais que possuam a mesma
órbitas.
Mas este cenário está prestes a mudar, pois conforme as
previsões de uma empresa, a Spaceworks Enterprise [16] ou
discutido nos trabalhos de Wu [17] e Rathsman [18], esta em
andamento diversos projetos de foguetes cuja carga principal
serão os CubeSats. Nesta linha de missões é esperado para
2017 o lançamento do foguete Electron da Rocket Lab, o
Launcher One da Virgin Glactic e o Kuaizhou um veículo
lançador Chinês.

Figura 5: Nano satélite Brasileiro, AESP-14, lançado em
10/01/2015. Fonte: Krebs [6]

Finalmente, um grande impulso para facilitar o acesso ao
espaço está em andamento com as pesquisas para construir
foguetes reutilizáveis. Esta nova abordagem irá reduzir drasticamente os custos de colocar qualquer objeto no espaço.
Muitas empresas estão investindo grandes somas de dinheiro
para obter essa tecnologia, a exemplo dos projeto do foguete
New Shepard da Blue Origin que atualmente já conseguiram
lançar um protópio e posteriormente pousar o mesmo com
segurança em um local determinado.
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VI.

C ONCLUSÃO

Após cerca de dezessete anos de sua proposta inicial como
uma plataforma de demonstração de educação e tecnologia,
é indiscutível que os CubeSats são mais do que apenas uma
excelente tecnologia educacional de baixo custo. Atualmente
ela é uma plataforma comum de pesquisa cientifica e comercial
que está sendo amplamente incentivada por diversas instituições. Devido ao grande potencial desta tecnologia, muitas
pesquisas estão em andamento, o que acarretará com o passar
do tempo uma constante redução de custos da concepção,
construção e lançamento.
Umas das grandes vantagem do CubeSat é o seu potencialmente para criar uma ampla rede de estações de monitoramento espacial, que permitem o monitoramento com intervalo
de tempo entre as mostras cada vez menores, colaborando
para alavancar nossos conhecimentos sobre os fenômenos
climáticos, o uso do solo e fornecer diversos outros tipos de
telemetrias. Todas essas novas informações serão úteis para
melhorar nossa capacidade de planejar ações mas eficazes de
utilização dos recursos natuais da Terra, assim como aprimorar
as previsões meteorologicas.
Destaca-se também como potencial para alavancar o acesso
ao espaço, o desenvolvimento de projetos que permitirão
nos próximos anos a construção de foguetes reutilizáveis.
Atualmente grupos empresarias estão investindo recursos para
desenvolver uma plataforma para o acesso orbital de baixo
custo, a partir da reutilização dos foguetes para vários lançamentos. Dentre estes grupos, podemos citar como exemplo
as empresas Boeing, Virgin e Blue Origin, sendo que as duas
últimas já conseguiram obter êxito no retorno do foguete. Todo
esse esforço certamente causará uma mudança no status quo
da tecnologia espacial.
O que observamos neste momento é um empenho da comunidade científica para o desenvolvimento e aprimoramento
das diversas novas tecnologias necessárias para as missões
espaciais comerciais alidadas com o interesse comercial na
exploração espacial.
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Resumo—Plataformas de Infraestrutura como um Serviço de
código aberto executam operações complexas com o objetivo de
prover recursos através de suas APIs. Elas são instaladas por
múltiplas organizações e frequentemente se tornam muito complexas e apresentando problemas de interoperabilidade para seus
usuários finais. Este estudo identifica padrões para ocorrência
destes problemas através da análise e uso de plataformas OpenStack. Após analisar tais padrões, propomos um middleware
para mitigar os problemas e aperfeiçoar a experiência dos
usuários, dado que ele intermediará as requisições do usuário ao
serviço, abstraindo complexidade e falta de interoperabilidade.
Este middleware está sendo implementado no OpenStack e será
validado através de surveys. Este é um estudo em andamento que
compreende o desenvolvimento do middleware no OpenStack,
um processo de revisão sistemática e a elaboração de surveys de
acordo com a literatura.
Keywords—Nuvem, Infraestrutura como um Serviço, Experiência do Usuário, OpenStack.

I.

I NTRODUÇ ÃO

Plataformas de Infrastrutura como um Serviço (IaaS Infrastructure as a Service) realizam tarefas complexas para
prover recursos de computação, capacidade de armazenamento
e acesso à rede para seus usuários através de suas APIs
(Application Program Interfaces).
Projetar tais APIs de forma que sejam simples para os
usuários finais não é uma tarefa simples, dado o número de
sub-operações e parâmetros que uma única operação pode
envolver. Por exemplo, para instanciar uma máquina virtual, o
usuário precisa prover, pelo menos, as especificações de poder
computacional, armazenamento e rede à serem alocadas e uma
imagem para instanciar a máquina, o que é expressado por
várias chamadas às APIs.
Além disto, ao usar plataformas de código aberto, diferentes organizações tomam diferentes escolhas de instalação,
comprometendo interoperabilidade. Por exemplo, eles podem
usar diferentes versões de um mesmo serviço, requerendo
paramêtros e fluxos de execução diferentes para executar a
mesma operação.
Frequentemente, APIs são expostas através de clientes
que são especı́ficos a uma linguagem de programação, e isto
impossibilita aos usuários a utilização de uma linguagem de
programação diferente para escrever suas aplicações que se
comunicam com o sistema de nuvem.

Complexidade, interoperabilidade e o fato de ser especı́fico
de linguagem de programação são fatores que afetam a experiência dos usuários. Uma combinação destes resulta em
uma experiência do usuário falha, onde operadores e desenvolvedores de aplicações encontram dificuldades para entender e
utilizar as APIs disponı́veis nas plataforma de nuvem.
Através do aprofundamento e da análise de diferentes
instalações da plataforma OpenStack [1], este estudo identificou alguns padrões para ocorrência de complexidade e falta
de interoperabilidade.
Depois de analisar estes padrões, é proposta a adição de
um middleware que não seja especı́fico a uma linguagem
de programação entre os usuários e as APIs da plataforma
de nuvem, abstraindo complexidade e tornando operações
interoperáveis.
Para validar a solução proposta, tal middleware está sendo
desenvolvido no OpenStack e será uma combinação dos projetos OpenStack Shade e OpenStack Oaktree. O projeto Shade já
está em estado maduro e é amplamente utilizado pelo sistema
de Integração Contı́nua do OpenStack, enquanto Oaktree está
em processo de projeto e implementação.
Uma vez que o projeto Oaktree esteja implementado,
o middleware estará completo e será analisado através de
surveys que serão aplicados à operadores e desenvolvedores
de aplicações do OpenStack.
O restante deste artigo está organizado da seguinte maneira:
o capı́tulo II descreve e propõe soluções para as ameaças
à validade deste estudo; no capı́tulo III é feita uma breve
descricão dos termos principais no quais este estudo se baseia;
no capı́tulo IV temos a descrição do estado da arte no contexto
no qual este artigo está inserido; no capı́tudo V e VI temos
a descrição detalhada do problema e a solução proposta,
respectivamente; o capı́tulo VII vem com a implementação da
solução proposta no OpenStack, enquanto o VIII relata como
serão feitos os experimentos para análise da solução; por fim,
o capı́tulo IX traz as conclusões esperadas.
II.

A MEAÇAS À VALIDADE

OpenStack é analisado e um conjunto de padrões de
problemas é identificado. Os padrões são então expressos de
uma maneira genérica que se aplica à qualquer sistema de
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nuvem que expõe suas operações através de APIs, supondo
que tais padrões podem ocorrer em qualquer outro sistema de
cloud.
A solução proposta é baseada em tais padrões e então
validada no OpenStack, apresentando um viés claro no estudo, já que os problemas foram extraı́dos e generalizados
do OpenStack, e a solução proposta é verificada no mesmo
software.
Para diminuir esta ameaça à validade, um survey será feito
com usuários de uma outra plataforma de Infraestrutura como
um Serviço de código aberto, com o objetivo de verificar que
os mesmos problemas, extraı́dos da análise do OpenStack,
são válidas e se aplicam lá também. No entanto, o processo
de validação do middleware proposto será feito apenas no
OpenStack.
III.

BACKGROUND T E ÓRICO

A experiência dos usuários será analisada no contexto de
sistemas de IaaS de código aberto.

de 165 paı́ses, que estão afiliados à mais de 650 organizações
diferentes.
OpenStack é composto de várias parte de software juntas,
e neste estudo nós estaremos focando nos projetos Shade
[7] e Oaktree [8], que estarão implementando o middleware
proposto no OpenStack.
IV.

E STADO DA A RTE

Estudos mostram o quão alta é a expectativa para experiência do usuário em sistemas de nuvem, já que eles deveriam conter interfaces muito simples e abstrair complexidade
dos provedores de nuvem [9].
No entanto, nenhum estudo relacionando aspectos de experiência do usuário no contexto de sistemas de IaaS de código
aberto foram encontrados até agora.
Com o objetivo de ter um entendimento preciso e detalhado
do estado da arte onde este estudo é posicionado, um processo
detalhado de revisão sistemática está sendo executado. Mais
detalhes podem ser encontrados no Apêndice A.
V.

A. Experiência do Usuário
Experiência do usuário é uma medida de quão boa é
a experiência de usuários ao utilizar um software. Ela é
dinâmica, dependente de contexto e subjetiva [2].
B. Código Aberto
Software de código aberto é um software disponı́vel com
uma licença que provê os direitos para copiar e distribuir
cópias do software, acessar o código fonte e alterá-lo [3].

P ROBLEMA

É possı́vel aperfeiçoar a experiência de usuários em plataformas IaaS de código aberto através da adição de um
middleware independente de linguagem de programação entre
os usuários e o sistema de nuvem que abstraia complexidade
e falta de interoperabilidade?
Esta é a questão principal que guia este estudo e está
detalhada abaixo pelos problemas encontrados no contexto de
sistemas de IaaS de código aberto.
A. Experiência do Usuário

C. Sistema de IaaS
Infraestrutura como um Serviço é a entrega de hardware
como um serviço. É uma evolução do sistema tradicional de
hospedagem que não requer nenhum comprometimento de
longo termo e permite usuários provisionarem recursos por
demanda [4].
D. OpenStack
OpenStack [1] é a maior plataforma de Infraestrutura como
um Serviço hoje em dia, com vários casos de uso documentados [5]. Ele controla grandes conjuntos de computação,
armazenamento e rede de um datacenter através do painel
de controle ou das APIs OpenStack diretamente. OpenStack
funciona com tecnologias de código aberto ou proprietárias,
tornando-o ideal para infraestrutura heterogênea.
Centenas das maiores empresas do mundo contam com o
OpenStack para executar seus negócios diariamente, reduzingo
custos e ajudando-os a mover mais rápido. OpenStack tem
um ecosistema forte, e usuários procurando suporte comercial
podem escolher entre diversos produtos e serviços OpenStack
disponı́veis no mercado [6].
O software é construı́do por uma comunidade vibrante de
desenvolvedores, em colaboração com usuários, e é projetado
abertamente nos OpenStack Summits. A comunidade OpenStack é formada de mais 70.000 membros, espalhados em mais

Experiência do usuário será analisada em termos de Complexidade, Interoperabilidade e pelo fato de ser Especı́fico de
Linguagem de Programação, respectivamente representados na
expressão abaixo por C, I e ELP:
U X = C + I + ELP
Vários padrões para os problemas foram identificados e
categorizados nos atributos de experiência de usuário selecionados para este estudo. Note que esta lista pode não estar
completa, uma vez que este estudo está em andamento e outros
padrões podem ser encontados à medida que o estudo avança.
1) Complexidade: Hoje em dia, os softwares executam
atividades nos mais diversos campos da sociedade humana, frequentemente executando operações complexas. Complexidade
de software é um fator que pode facilmente resultar em uma
experiência de usuário fraca se a complexidade das operações
realizadas pelo software for exposta para os usuários finais.
No contexto deste estudo, o usuário necessitaria executar
várias chamadas de API para executar uma operação que
é frequentemente usada, como por exemplo instanciar uma
máquina virtual. A Figura 1 ilustra um usuário utilizando a
plataforma de nuvem através de chamadas diretas às APIs do
sistema.
Os padrões de problemas encontrados foram:
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Figura 2. Um usuário executando várias chamadas a diversos sistemas de
IaaS para exectuar um mesmo workflow, tal como instanciar uma máquina
virtual

3) Especı́fico de Linguagem de Programação: Tanto operadores que mantêm a instalação da nuvem quanto desenvolvedores de aplicações que se comunicam com a nuvem utilizam
o ferramental disponı́vel para se comunicar com ela. Se este
ferramental for especı́fico de linguagem de programação, não
existe uma outra opção de linguage de programação que eles
podem usar para se comunicar com a nuvem.
Figura 1. Um usuário executando várias chamadas ao sistema de IaaS para
exectuar um workflow, tal como instanciar uma máquina virtual

•

Complexidade inerente das operações executadas: instanciar uma máquina virtual não é uma tarefa simples.
Se o serviço de nuvem não abstrai a complexidade
para o usuário final, o usuário teria que lidar com esta
complexidade diretamente.

•

Decoberta de Recursos: Descobrir recursos é uma
operação comum em um ambiente de nuvem, tal como
a descoberta de imagens e redes disponı́veis. Se a
descobetas de tais recursos não é uma tarefa simples,
qualquer outra operação que dependa dela se torna
transitivamente complexa.

•

Maus ou falta de padrões: Podem existir muitas opções
para executar operações em um ambiente de IaaS.
Por exemplo, para instanciar uma máquina virtual,
podem existir várias imagens disponı́veis. Utilizando
padrões que façam sentido podem tornar este processo
transparente para os usuários.

2) Interoperabilidade: Quando múltiplas empresas instalam o mesmo software, elas podem ter diferentes escolhas de
instalação dependendo de suas necessidades e especialidades,
e isto causa suas instalações não serem completamente interoperáveis.
Para um usuário de múltiplas nuvens, para executar uma
mesma operação nas diferentes instalações, será necessário
descobrir quais as escolhas de instalação foram tomadas, que
se junta à complexidade inerente da operação em execução,
conforme ilustrado na Figura 2.

Por exemplo, quando as APIs são expostas através de
um cliente que é escrito em Python, um desenvolvedor de
aplicação não poderá escrever sua aplicação em Java e se
comunicar com a nuvem usando o cliente em Python, conforme
ilustrado na Figura 3.
B. Código Aberto
O fato de analisar plataformas de IaaS de código aberto
também é um fator que se espera afetar a experiência do
usuário, uma vez que APIs que foram mal projetadas não
podem ter seus contratos tão facilmente alterados, uma vez
que não existe uma garantia que todos os operadores estão
dispostos à migrar para o novo contrato nem uma garantia de
quantas aplicações estão escritas de forma a utilizar o contrato
original.
Alterar uma API em um ambiente de código aberto requer
o processo de depreciação e espera de alguns meses antes de
remover a API mal projetada em favor de uma melhor. Desta
forma, o processo de conserto de uma API neste contexto
é muito diferente do processo em um contexto de software
proprietário, onde uma única empresa tem o controle de todo
o uso das APIs e pode facilmente realizar todas as atualizações
necessárias.
VI.

S OLUÇ ÕES

Para abstrair a complexidade e a falta de interoperabilidade
em plataformas de IaaS, é proposta a adição de um middleware
que se posiciona entre os usuários finais e o sistema de nuvem,
conforme ilustrado na Figura 4.
Para abstrair complexidade, o middleware utilizará padrões
que sejam úteis para a maioria dos usuários e necessitará
consultar informações de uma forma amigável, tal como ser
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Figura 3. Uma aplicação Java seria desenvolvida, mas ela não seria capaz
de utilizar o cliente Python disponı́vel

Figura 4. Um usuário executando operações na plataforma de IaaS através do
middleware proposto, que vai intermediar as chamadas do usuário ao serviço,
abstraindo a complexidade das chamada

capaz de recuperar recursos através da filtragem de qualquer
um dos atributos presentes neles.
Para abstrair a falta de interoperabilidade, o middleware
precisará descobrir atributos da nuvem, tais como as versões
dos serviços utilizadas, e este processo de descoberta vai
demandar algumas chamadas adicionais de API. Isto poderia
afetar performance, mas não deveria ser algo crı́tico, já que
nenhuma informação está sendo gerada, mas apenas consultada.
Um usuário utilizando várias plataformas IaaS através do
middleware é ilustrado na Figura 5.
VII.

I MPLEMENTAÇ ÕES

O middleware está sendo implementado no OpenStack
através dos projetos Shade e Oaktree. Shade abstrai toda a
complexidade e falta de interoperabilidade, no entando é uma
biblioteca Python, o que significa que ele é especı́fico de
linguagem de programação. Oaktree é uma camada gRPC
que será constrı́da acima de Shade, portanto é uma camada
independente de linguagem de programação que se beneficiará
de todas as capacidades de Shade.

Figura 5.
Um usuário executando operações em várias plataforma de
IaaS através do middleware proposto, que além de intermediar as chamadas
do usuário ao serviço e abstrair a complexidade das chamadas, tornará
transparentes as diferenças nas escolhas de instalações

A. Shade

Python diretamente. No entanto, se o intuito é ser capaz de
escrever aplicações que se comunicam com múltiplas nuvens
independentemente das escolhar feitas pelos operadores, Shade
é a escolhar correta.

Shade é uma biblioteca simples para interagir com nuvens
OpenStack. Nuvens podem executar muitas coisas, mas existem apenas um subconjunto do qual a maioria dos usuários
realmente se importam com alguma frequência. Para executar operações complicadas, é aconselhado utilizar os clientes

Shade é atualmente um projeto completamente integrado
ao ecosistemas OpenStack. Ele já é usado pelo sistema de
Integração Contı́nua do OpenStack para instanciar mais de
20.000 máquinas vituais em nuvens espalhadas por todo o
mundo.
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O pedaço de código abaixo demonstra como é simples
fazer upload de uma imagem e instanciar uma máquina vitual
utilizando Shade.
1

4

# I n i c i a l i z e e a t i v e debug l o g g i n g
s h a d e . s i m p l e l o g g i n g ( debug = T r u e )

5
6
7

8

# I n i c i a l i z e a nuvem
# Configura
e s de nuvem s o l i d a s com
os−c l i e n t −c o n f i g
cloud = shade . openstack cloud ( cloud= ’
mordred ’ )

9
10
11
12

# F a a u p l o a d de uma imagem
image = c l o u d . c r e a t e i m a g e (
’ u b u n t u −t r u s t y ’ , f i l e n a m e = ’ u b u n t u −
t r u s t y . qcow2 ’ , w a i t = T r u e )

13
14

15

# E n c o n t r e um f l a v o r com p e l o menos 512M
de RAM
f l a v o r = cloud . get flavor by ram (512)

16
17

18
19

# I n s t a n c i e uma m q u i n a , e s p e r e p e l o b o o t
, e e n t o f a a o que f o r n e c e s s r i o
p a r a o b t e r um I P p b l i c o
cloud . c r e a t e s e r v e r (
’my−s e r v e r ’ , image =image , f l a v o r =
f l a v o r , w a i t = True , a u t o i p = T r u e )
Realizar a mesma operação em múltiplas nuvens também é
muito simples, pois Shade abstrai as diferenças entre nuvens. A
porção de código abaixo ilustra exatamente como o processo
de fazer upload de uma imagem e instanciar uma máquina
vitual seria em 3 ambientes de nuvem diferentes.

1

4

# I n i c i a l i z e e a t i v e debug l o g g i n g
s h a d e . s i m p l e l o g g i n g ( debug = T r u e )

6

8
9
10
11
12

Oaktree será a interface gRPC para interagir com nuvens
OpenStack. Será construı́do utilizando Shade e trará todas as
suas funcionalidades para outras linguagens além de Python.
1) gRPC: gRPC é um framework RPC moderno e de
código aberto que pode ser executado em qualquer ambiente.
Ele é projetado para conectar aplicações que executam em
diferentes linguagens de programação. Atualmente existem
bibliotecas cliente escritas em mais de 10 linguagens de
programação.
2) Next Steps: Oaktree está sob projeto e implementação
pela comunidade OpenStack e nós estamos participando deste
processo. Ele será implementado nos próximos meses deverá
ter sua versão 1.0 publicada ainda este ano. Depois disto,
nós seremos capazes de executar surveys na comunidade
OpenStack para checar o quão eficiente o middleware proposto é em termos de abstração de complexidade e falta de
interoperabilidade.
VIII.

f o r cloud name , r e g i o n n a m e i n [
( ’my−v e x x h o s t ’ , ’ ca−ymq−1 ’ ) ,
( ’my−c i t y c l o u d ’ , ’ Buf1 ’ ) ,
( ’my−i n t e r n a p ’ , ’ ams01 ’ ) ] :
# I n i c i a l i z e a nuvem
cloud = shade . openstack cloud ( cloud=
cloud name , r e g i o n n a m e = r e g i o n n a m e )

15
16

# F a a u p l o a d de uma imagem
image = c l o u d . c r e a t e i m a g e (
’ devuan− j e s s i e ’ , f i l e n a m e = ’ devuan−
j e s s i e . qcow2 ’ , w a i t = T r u e )

17
18

19

# E n c o n t r e um f l a v o r com p e l o menos
512M de RAM
f l a v o r = cloud . get flavor by ram (512)

20
21

# I n s t a n c i e uma m q u i n a , e s p e r e p e l o
b o o t , e e n t o f a a o que f o r
n e c e s s r i o p a r a o b t e r um I P p b l i c o

C ONCLUS ÕES

Shade tem sido utilizado para instanciar mais de 20.000
máquinas virtuais por dia no sistema de Integração Contı́nua do
OpenStack. Ele tem se mostrado como eficiente ao tornar o uso
de múltiplas nuvens simples, especialmente quando se trata da
falta de interoperabilidade. Com Oaktree, as funcionalidades
de Shade alcançarão uma audiência bem mais ampla do que
apenas operadores e desenvolvedores de aplicação que utilizam
Python. Nós esperamos que os resultados dos surveys sejam
bem positivos.
A P ÊNDICE A
P ROCESSO DE R EVIS ÃO S ISTEM ÁTICA

13
14

E XPERIMENTOS

Uma vez que Oaktree seja implementado no OpenStack,
nós seremos capazes de executar surveys na comunidade
de operadores e desenvolvedores de aplicação deste serviço,
com o intuito de verificar o quão eficiente o middleware
proposto é em termos de abstração de complexidade e falta de
interoperabilidade. Por agora, não é possı́vel executar nenhum
experimento, dado que o middleware não está completamente
implementado.
IX.

5

7

B. Oaktree

import shade

2
3

23

import shade

2
3

cloud . c r e a t e s e r v e r (
’my−s e r v e r ’ , image =image , f l a v o r
= f l a v o r , w a i t = True , a u t o i p = T r u e )

22

Um processo detalhado de revisão sistemática está em
progresso, ele é um estudo completo do campo onde este
estudo está posicionado e inclui:
•

Objetivos: o objetivo principal da revisão sistemática é
posicionar o nosso trabalho com relação ao estado da
arte. Ele também determinará como preparar os surveys que utilizaremos para validar a solução proposta.

•

Questões de Pesquisa: as questões de pesquisa que
motivam o processo de revisão sistemática.

•

População
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•

Keywords: Nuvem, IaaS, Experiência do Usuário,
Interoperabilidade, Complexidade, OpenStack.

•

Linguagens: nós vamos apenas considerar estudos
completamente publicados em Inglês.

•

Métodos de Pesquisa

•

Fontes de Pesquisa Automatizadas: IEEEXplore,
ACM Digital Library, ScienceDirect.com, Scopus, ISI
Web of Science and SpringerLink

•

String de Pesquisa Base: construı́da com base nas
palavras-chave e adaptada para cada uma das fontes
de pesquisa.

•

Critérios de Inclusão e Exclusão de Estudos

•

Seleção Preliminar e Subsequente: o processo de
seleção do primeiro conjunto de estudos e como refinar este conjunto para obter estudos que são realmente
relevantes para esta pesquisa.

•

Critério de Seleção: o critério que diz se um estudo é
importante ou não no contexto desta pesquisa.

•

Snowballing: processo de checagem dos trabalhos
mencionados nos trabalhos que já consideramos pertinentes.

•

Extração de Dados: como nós iremos extrair os dados
resultantes da revisão sistemática.

•

Sintése dos Resultados: resultados da revisão sistemática.
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Taylor por todo suporte e esforço para implementar OpenStack
Shade, e por estar me ajudando a projetar e implementar o
projeto OpenStack Oaktree.
R EFER ÊNCIAS
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Resumo—Este trabalho apresenta a aplicação de uma superfície seletiva em frequência em uma antena patch de microfita
como uma alternativa para melhorar os parâmetros de radiação
da antena. Uma configuração de antena microfita com uma FSS
como plano de terra foi proposta para aplicação em sistemas
WLAN e LTE 4G. Os parâmetros, nomeadamente largura de
banda, ganho e radiação, foram melhorados em comparação com
uma antena convencional. Os resultados numéricos e medidos são
apresentados.

Palavras-chave: Antena, FSS, WLAN, 4G.
I.

I NTRODUÇÃO

As Telecomunicações vêm se tornando uma das áreas de
pesquisa mais explorada em todo o mundo. Além do surgimento de novas tecnologias, uma enorme variedade de serviços
também surge de tempos em tempos, e cada um desses serviços
faz uso de uma faixa de frequência do espectro eletromagnético, para operar de forma apropriada. Alguns desses serviços
têm como objetivo acesso à Internet por meio de redes locais
sem fio (Wireless Local Access Network - WLAN) e telefonia
celular através da tecnologia LTE(Long Term Evolution), os
quais têm seu uso completamente consolidado, não somente
em computadores pessoais e portáteis, mas também terminais
móveis e telefones celulares.
Essas tecnologias apontam para o uso de dispositivos cada
vez menores. Junto com a miniaturização dos equipamentos
eletrônicos, faz-se necessário a miniaturização das antenas que
esses equipamentos utilizam. Nesse contexto, as antenas de
microfita oferecem uma solução prática e de baixo custo, que
permite atender a este propósito.
O problema do uso desse tipo de antena é que ela também
traz diversos problemas que muitas vezes inviabilizam seu
uso em diversas aplicações. As antenas de microfita devem
ser capazes de manter um bom desempenho ao longo das
faixas de frequências, para a qual foram projetadas, no entanto,
essas antenas costumam apresentar largura de banda estreita,
baixo ganho, baixa diretividade e baixa eficiência de radiação,
mesmo para as geometrias tradicionais mais simples [1][2].
Visto que esse tipo de antena é usado também devido ao seu
baixo custo e facilidade de fabricação, os métodos utilizados
para resolver suas fragilidades não podem invalidar essas
características. Dessa maneira o uso de superfícies seletivas em
frequência em conjunto com essas antenas, melhorando suas
características de radiação é uma solução pertinente, visto que

as Superfícies Seletivas em frequência podem ser fabricadas
exatamente como as antenas de microfita, fazendo uso da
facilidade e do baixo custo.
Diversas técnicas têm sido utilizadas, visando a redução
ou eliminação dessas desvantagens [3] - [6]. A proposta
desse trabalho é projetar uma antena (conjunto de antena de
microfita e FSS) que possua uma banda larga o suficiente
para ser utilizada em duas tecnologias de aceso via rádio:
WLAN (Wireless Local Access Network) e LTE ( Long Term
Evolution). Isso exige que a antena opere na faixa 2,4 - 2,69
GHz.
É importante ressaltar que esse trabalho trata especificamente da aplicação para WLAN e LTE, mas que também deve
servir para comprovar que o uso de superfícies seletivas em
frequência em conjunto com antenas de microfita pode ser uma
solução para outras aplicações, de forma similar, alterando-se
apenas os projetos com relação a faixa de frequência na qual
o conjunto deve atuar.
II.

F UNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A. Superfícies Seletivas em Frequência
Superfícies seletivas em frequência são estruturas formadas
a partir de arranjos de elementos do tipo patch condutor ou
abertura, posicionados sobre uma ou mais camadas dielétricas,
funcionando de forma passiva ou ativa. Essas estruturas são
capazes de agir como filtros de ondas eletromagnéticas, sendo
capazes de melhorar o desempenho de antenas em diversos
aspéctos da radiação. Tais características de filtragem variam
de acordo com o tipo, dimensões e periodicidade (distância)
dos elementos que compõem o arranjo. O termo superfície
seletiva em frequência, vem do inglês Frequency Selective
Surface (FSS) [10].
As FSS do tipo abertura, comportam-se como filtros rejeitafaixa, enquanto as do tipo patch condutor comportam-se semelhantemente a filtros passa-faixa. Ilustrações dessas estruturas
podem ser observadas em Fig. 1 e Fig. 2.
Existem diversos autores na literatura que utilizaram as
mais diversas formas de elementos de FSS, em que os mais
encontrados são circulares e retangulares. Na verdade, essas
formas costumam ser divididas em quatro grandes grupos [10].
Estabilidade angular, características multibanda, banda ultralarga, miniaturização ou respostas independentes de polariza-

Workshop de Pesquisa Científica 2017 - Rio Grande do Norte

118

Anais do 4o Workshop de Pesquisa Científica - WPC 2017

Figura 1.

Figura 2.

FSS Rejeira-faixa
Figura 4.

Formatos de FSS do grupo 2

Figura 5.

Formatos de FSS do grupo 3

FSS Passa-faixa

ção são algumas das características buscadas pela combinação
de elementos.
O grupo 1 é referente aos n-polos conectados entre si
pelo centro. As formas mais comuns são: Dipolo fino, Dipolo
Cruzado e Cruz de Jerusalém. Podemos ver a ilustração desse
grupo em Fig. 3.

mentos do tipo espira ou n-polos, por exemplo. Na verdade,
as combinações que formam o grupo 4 são inúmeras, e não
existe uma forma ou outra que seja mais comum em meio
às pesquisas. A Fig. 6 ilustra alguns exemplos de geometrias
pertencentes ao grupo 4.

Figura 6.
Figura 3.

Formatos de FSS do grupo 1

O grupo 2 é representado pelos elementos do tipo espira.
As formas mais comuns são: espira quadrada, espira quadrada
dupla, espira quadrada com grade e anéis circulares simples
ou duplos. Alguns desses elementos estão ilustrados em Fig.
4.
O grupo 3 é constituído por elementos de interior sólido. Os
elementos mais comuns são: Patch retangular, Patch circular e
Patch hexagonal. A Fig. 5 ilustra essas geometrias.
Por fim, o grupo 4 é formado por elementos que tiveram
origem na combinação das outras geometrias típicas ou modificações. É muito comum encontrar na literatura combinações
de elementos patch com janelas internas no formato de ele-

Formatos de FSS do grupo 4

B. Antenas de Microfita
As antenas de microfita são constituídas basicamente por
um condutor irradiante ou patch, impresso sobre uma camada
metálica em uma de suas faces e um plano de terra na outra
extremidade, separado por um material dielétrico. Antenas
de microfita, como a mostrada na Fig. 7, consistem de uma
superfície metálica bem fina assentada sobre um substrato
dielétrico de pequena espessura sobre um plano de terra. A
antena de microfita é desenvolvida para que sua irradiação
máxima seja normal a sua superfície. Isto pode ser alcançado
através de uma escolha apropriada do modo de excitação
(configuração do campo) embaixo da antena.
Frequentemente as antenas de microfita são denominadas,
também, como antenas patch. O elemento irradiante da antena
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acarretando o aumento das ondas superficiais. Uma possibilidade mais vantajosa aumentar a largura de banda é a inclinação
do plano de terra, que tem se mostrado eficiente, dada sua
capacidade de se adaptar a novos ângulos de inclinação sem a
necessidade de reprojetar a antena (ou filtro).
III.

Figura 7.

Antena patch alimentada por linha de microfita inset-fed [7]

de microfita pode ser quadrado, retangular, em forma de fita
(dipolo), circular, elíptico, triangular e mais recente as formas
fractais. A forma que é mais encontrada e usada é a do tipo
retangular. A Fig. 8 mostra algumas das formas geométricas
utilizadas.

Figura 8.

M ETODOLOGIA DE PESQUISA

Inicialmente foram calculados os parâmetros necessários
para uma antena patch retangular de microfita tradicional, com
a qual se desejaria radiar energia sobre uma frequência de
2,6 GHz. Nessa primeira simulação foi usado como substrato
dielétrico o FR-4, que possui permissividade elétrica relativa
igual a 4,4 e com uma espessura de 1,6 mm, contendo plano
de terra cheio. A geometria dessa antena é ilustrada em Fig.
9.

Formas geométricas assumidas pelo patch irradiante

O patch é uma lâmina metálica normalmente condutora,
embora haja situações em que esse metal atue como supercondutor. O metal normalmente utilizado em sua composição é o
cobre mas, em aplicações como ondas milimétricas, utilizase ouro, devido à sua maior condutividade elétrica. Ele é
considerado o elemento irradiador das antenas de microfita
e, possui uma espessura muito pequena quando comparada
ao comprimento de onda no espaço livre [7]. Quanto à sua
forma, o pach influencia na distribuição de corrente e, consequentemente, no perfil do campo da superfície da antena.
Podendo apresentar formato geométrico regular ou irregular,
como no caso dos fractais, mas é comum trabalhar com as
formas regulares — retangular e circular, devido à sua maior
facilidade de análise.
De modo semelhante ao patch, o plano de terra também é
composto por uma fita metálica, situada na face inferior do
substrato da antena tendo uma função refletora, evitando a
formação de um lóbulo traseiro mais forte, além de servir como
um mecanismo de aterramento, de onde recebe seu nome.
O plano de terra é muitas vezes teoricamente definido como
infinito, para facilidade de cálculo. Na prática, usa-se um plano
um pouco maior do que os limites do substrato para simular
essa característica.
Modificações no plano de terra elemento têm dado bons
resultados. O truncamento do plano de terra é uma técnica
capaz de aumentar a largura de banda das antenas. Contudo,
ao fazer isso, ele insere mais descontinuidades na microfita,

Figura 9.

Geometria da antena projetada

Usando as expressões contidas em Balanis[7], foi possível
projetar uma antena com as seguintes especificações:Wp = 4,45
cm, Lp = 3,81 cm, d = 1,164 cm, g = 0,243 cm, e W = 0,485
cm.
O passo seguinte foi o truncamento do plano de terra para
o aumento da largura de banda. Esse truncamento é feito
tangenciando a base do patch. A aplicação dessa técnica faz
com que a frequência de ressonância do patch seja reduzida.
Com isso, as dimensões do patch podem também ser reduzidas,
para que a frequência de ressonância retorne ao valor inicial.
Isso possibilita uma miniaturização considerável. Sendo assim,
após sucessivos testes foi encontrado um valor ótimo para as
dimensões do novo patch com Wp = 2,237 cm e Lp = 1,869
cm. Assim, a frequência de ressonância volta a 2,6 GHz, que
é o valor central de interesse, visando aplicações 4G LTE.
Feito isso alguns problemas precisam ser resolvidos. O
truncamento do plano de terra ocasiona uma diminuição da
diretividade, consequentemente, um baixo ganho, devido a radiação oposta ao vetor normal ao plano do patch. O casamento
de impedância entre a linha de microfita e o patch também
precisa ser refeito.
Sendo assim, o passo seguinte foi reprojetar a linha de
microfita, bem como o inset-fed do patch, para se obter um
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melhor casamento de impedância. As expressões utilizadas
para esse projeto são [8]:

em que:
εr – Permissividade elétrica relativa
εref f – Permissividade elétrica efetiva
h – espessura do dielétrico
v0 – Velocidade da luz em centímetros por segundo
Rin – Resistência de entrada da antena

Figura 11.

Perda de retorno da antena projetada com plano de terra cheio

Figura 12.

Diagrama de radiação da antena com plano de terra cheio

Z0 – Impedância de entrada da antena com inset fed
Assim, foi possível encontrar os novos parâmetros físicos
para a linha de microfita e o inset fed, que são: W = 0,2341cm,
d = 0,8136 cm e g = 0,018 cm.
Para resolver o problema da diretividade foi projetada uma
superfície seletiva em frequência (Frequency Selective Surface
- FSS), do tipo rejeita faixa. Com isso, essa FSS funciona como
refletor, sendo capaz de redirecionar o sinal que radia para
a direção oposta ao plano normal do patch, ocasionada pelo
próprio truncamento do plano de terra. A geometria escolhida,
que é uma espira quadrada, foi proposta em [9] e lá foi
comprovado que a FSS tem resposta em fase linear, dentro da
faixa de frequência de interesse. Além disso, a FSS funciona
como refletor dentro da faixa de interesse. Fig. 10 ilustra as
dimensões físicas de uma célula unitária da FSS. Sendo p =
2,0 cm, dsl = 1,9 cm e Wsl = 0,215 cm. Ao todo, 18 células
foram usadas, num arranjo periódico de 3 por 6 células. Após
um extenso estudo, a distância ótima entre a antena e a FSS
foi de 3 cm.

Figura 10.

Geometria da FSS projetada

IV.

R ESULTADOS

Inicialmente, foi projetada uma antena tradicional, para
operar com frequência de ressonância em 2,6 GHz, com plano
terra cheio, cuja forma e dimensões foram ilustradas em Fig.
9. Os resultados obtidos através de simulações mostram uma
faixa estreita de 34 MHz a qual inicia em 2,58 GHz e vai até
2,61 GHz, como pode ser observado em Fig. 11. A eficiência
de radiação desse modelo ficou em torno de 93%.
Adicionalmente, podemos observar um ganho máximo de
7,75 dBi e uma relação frente-costas de 22,56 dB, ilustradas
em Fig. 12.

Após o truncamento do plano terra, feito exatamente da
base da alimentação até a base do patch, com uma altura
1,58cm, foi realizado o redimensionamento do patch bem
como reprojeção da linha de microfita e inset-fed. Assim a
antena apresentou uma nova largura de banda de 430 MHz,
tendo início em 2,54 GHz e terminando em 2,97 GHz, como
pode ser observado em Fig. 13. A eficiência de radiação desse
modelo aumentou para 95%. Entretanto, a antena apresentou
uma redução de ganho para 1,57 dBi e relação frente-costas de
5,45 dB. Finalmente, foi adicionada a FSS projetada, abaixo
da antena, para funcionar como um plano de terra. Com isso,
a largura de banda obtida foi de 450 MHz, iniciando em 2,425
GHz e terminando em 2,875 GHz, como pode ser observado
em Fig. 14. Os valores de ganho máximo e relação frentecostas dessa nova configuração foram de 6,93 dBi e 13,85 dB,
respectivamente (simulados para 2,44 GHz) e estão ilustrados
em Fig. 15. A eficiência dessa antena ficou em torno de 91%,
na frequência de ressonância.
Em Fig. 16 e Fig. 17 estão ilustrados o diagrama de
radiação da mesma antena, simulados em 2,65GHz e 2,86GHz.
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dB, para 2,86 GHz, respectivamente.

Figura 13.

Perda de retorno da antena com plano de terra trucado

Figura 16. Diagrama de radiação da antena com plano de terra truncado com
FSS para simulação em 2,65 GHz

Figura 14.
FSS

Perda de retorno da antena com plano de terra trucado e com

Figura 17. Diagrama de radiação da antena com plano de terra truncado com
FSS para simulação em 2,86 GHz

Figura 15. Diagrama de radiação da antena com plano de terra truncado com
FSS para simulação em 2,44 GHz

Os ganhos e as relações frente-costas, para essas frequências
foram: 5,89 dBi e 17,09 dB, para 2,65 GHz e 4,00 dBi e 21,52

Para fins de validação das simulações efetuadas, um protótipo da estrutura final foi construído e medições foram
efetuadas. Fig. 18 compara os resultados simulados e medidos
para a perda de retorno, da antena com plano de terra truncado
integrada com FSS. Foi utilizado um analisador vetorial de
redes modelo ZVB14 da Rhode & Schwarz. Pode-se observar
uma boa concordância entre os resultados, apesar de erros inerentes a fabricação. Com relação a frequência de ressonância,
houve boa concordância. Com relação à largura de banda, a
estrutura construída apresentou uma largura de banda maior
que a simulada.
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Figura 18. Fig. 10.Comparação entre resultados simulados e medidos para
a perda de retorno da antena com plano de terra truncado integrada com FSS

V.

C ONCLUSÕES
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Tendo em vista os resultados mostrados na seção anterior,
podemos afirmar que o modelo final da antena em conjunto
com a superfície seletiva de frequência é capaz de atuar concomitantemente em aplicações WLAN e LTE, além de possuir
um nível de miniaturização razoável o suficiente para ser implementado em estações base. Podemos observar que a antena
projetada inicialmente, de fato não possuia capacidade de atuar
nas duas aplicações de forma simultânea (e possivelmente nem
mesmo em uma única) devido as suas limitações em termos
de largura de banda. Mesmo que as técnicas descritas, como
truncamente do plano de terra e melhoramento do casamento
de impedâncias fossem aplicadas de forma objetiva na antena,
a perda na diretividade, e consequentemente no ganho, da
antena, inviabilizaria seu uso.
A aplicação de superfície seletiva em frequência em conjunto com a antena de microfita mostrou ser uma boa alternativa quando se quer modificar seus parâmetros de radiação. Somente unindo os dois componentes fomos capazes de observar
um comportamento com capacidade de ser aproveitado para
as duas aplicações. Os parâmetros da antena original foram
melhorados, em particular a largura de banda e o ganho de
radiação. A nova configuração proposta pode ser usado em
antenas painel diretivas para sistemas com células da estação
base setorizadas em aplicações comerciais de WLAN e 4G.
R EFERÊNCIAS
[1] N. Tyagi, S. Singh e N. Sinha, "Enhancement of Bandwidth in Microstrip
Patch Antenna using EBG", International Journal of Computer Applications, Vol. 92, No. 15, 2014, pp. 27 - 31
2
[2] A. A. Abdelaziz, "Bandwidth Enhancement of Microstrip Antenna",
Progress In Electromagnetics Research, PIER 63, 2006, pp. 311–317.
3
[3] M. T. Islam e M. Samsuzzaman, "Miniaturized Dual Band Multislotted
Patch Antenna on Polytetrafluoroethylene Glass Microfiber Reinforced
for C/X Band Applications", The Scientific World Journal, 2014, pp. 1
- 14.
4

Workshop de Pesquisa Científica 2017 - Rio Grande do Norte

123

Anais do 4o Workshop de Pesquisa Científica - WPC 2017

Implementação do Algoritmo MD5 em FPGA
Carlos Eduardo de Barros Santos Júnior

Marcelo Augusto Costa Fernandes

Universidade Federal do
Rio Grande do Norte
CEP 59078-970
Caixa postal 1524
Natal-RN, Brasil
Email: ceduardobsantos@gmail.com

Universidade Federal do
Rio Grande do Norte
CEP 59078-970
Caixa postal 1524
Natal-RN, Brasil
Email: mfernandes@dca.ufrn.br

Resumo—Os algoritmos para verificação de integridade e
armazenamento de senhas são conhecidos por hashes e existem
vários tipos. Mesmo sendo um algoritmo criado em 1992, o
MD5 (Message Digest 5) ainda é utilizado. O MD5 é o objeto
central deste artigo, o qual foi implementado em FPGA (Fieldprogrammable gate array), hardware reconfigurável, de modo
que o mesmo algoritmo fosse computado várias vezes em uma
execução, paralelamente. Isto possibilitou diminuir o tempo de
execução em relação a implementações em software, como as que
foram feitas nas linguagens de programação C e Java. O projeto
foi elaborado utilizando a plataforma de desenvolvimento System
Generator da Xilinx tendo como modelo do FPGA a Virtex 6
xc6vcx240t-11156.

Palavras-chave—FPGA, hash, MD5, Xilinx.
I.

I NTRODUÇÃO

O MD5 (Message Digest 5) é um algoritmo de hash
(código hexadecimal derivado de um algoritmo de encriptação
de caminho único), o qual pode ser usado para verificar a
integridade de alguma mensagem ou arquivo e como método
para guardar senhas em banco de dados.
O FPGA (Field-programmable gate array) é um hardware
reconfigurável que possui blocos de células lógicas, chaves e
dispositivos lógicos, os quais podem ser usados para aplicações
de aceleramento de algoritmos genéticos [6], mineração de
bitcoins, e tratamento de videos e imagens.
Neste artigo, esses dois conceitos foram integrados para
que o algoritmo de criação de hash MD5 fosse implementado
no FPGA da Xilinx de modelo Virtex 6 xc6vcx240t-11156.
Para criação da lógica do algoritmo foi utilizado uma estrutura
em RTL (Register Transfer Level) e blocos de datapath,
como multiplexadores, registradores e somadores. Antes da
implementação no hardware do FPGA utilizou-se uma na
linguagem de programação C [12], a qual foi modificada
conforme necessidade para validação das etapas do algoritmo
no FPGA, como modo de comparação.
Para este trabalho, os testes realizados foram para entradas
com 448 bits divididos em 16 (dezesseis) partes iguais de
32 bits. Usando 64 implementações do MD5 em uma única
realização do processo, ou seja, sendo feito em paralelo e cada
um criando seu próprio hash. Pela característica do algoritmo
MD5 não existe a capacidade de paralelizá-lo, por isso a
estratégia de paralelizar toda a implementação foi escolhida, a
qual necessita ser executada 64 vezes para ter como resultado
o hash correto. E a cada execução, após a síntese do código

(usando RTL e blocos de datapath), foi possível verificar
um tempo de execução para cada interação de 9, 995ns,
multiplicando este valor por 64 interações (inerete ao MD5),
o tempo final para a geração de 64 hashes será de 639, 68ns.
Com este tempo é possível estimar a duração para o cálculo
do hash de um arquivo de video MPEG de 57,1MBytes. Na
seção de Resultados é possível verificar o tempo necessário
para este hash e a comparação no tempo entre a implementação
em FPGA e nas linguagem de programação C e Java, citadas
por Moreno [7].
Esta implementação pode ser usada no âmbito de testes
em validação de senhas em MD5, na velocidade da verificação de integridade de mensagens transmitidas na Internet
ou em aplicações que requeira velocidade na comunicação e
checksum dos dados, além de ter a alternativa de aumentar o
tempo de uso para o mesmo das realizações em Java e C,
entretanto com uma economia de energia considerável. Ao
longo do artigo é possível verificar uma revisão bibliográfica
com a implementação de outros autores sobre o tema, entender
o MD5 e seus passos, como foi elaborado a implementação em
hardware e por fim ter os resultados e conclusões.
II.

R EVISÃO B IBLIOGRÁFICA

No artigo publicado por Deepakumara, Heys e Venkatesan [8], é explicado a estrutura de como foram feitas as
implementações da arquitetura de Looping iterativo e Full
Loop Unrolling. Utilizaram-se do FPGA modelo Virtex V
I000FG680-6 com taxa de clock de 200MHz. O thoughput
para o modo iterativo foi de 165Mbps a uma frequência de
21MHz e o Full Loop Unrolling de 354Mbps a 71.4MHz,
já em software, segundo referência, foi menos de 100Mbps
a 190Mhz. Concluíram [8] que é possível utilizar o algoritmo MD5 implementado em FPGA para acelerar o processo,
mesmo que ainda não seja capaz de paralelizar é praticável
utilizar vários cores para processar diversas mensagem em
paralelo. No artigo [8], é informado inclusive a viabilidade
de utilizar FPGAs mais recentes com taxas de clocks mais
altas, a fim de aumentar o processamento do algoritmo. Isto
que foi proposto neste trabalho.
Jarvinen, Tommiska e Skytta [9], escrevem sobre uma
proposta de implementação do MD5 em uma FPGA da Xilinx,
modelo Virtex-II XC2V4000-6, tendo alcançado um thoughput
de 586Mbps com requisitos de lógica para somente 647 slices
e 2 BlockRAMs. Este arquitetura sugere e implementa uma
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versão em pipeline das funções F, G, H e I, o que melhora
a performance o quanto é posto mais pipelined stages (com
limite de 64). O método usado para aumentar o thoughput
foi pôr vários blocos do algoritmo MD5 processados paralelamente, já no pepiline torna a estrutura mais inflexível,
difícil e com uma necessidade de armazenamento para 512 ∗ p,
sendo p a quantidade de estágios do pipeline, que aumenta
consideravelmente os requisitos de área de uma implementação
do algoritmo MD5, entretanto apenas pequena diminuição no
atraso é alcançado. A preocupação do artigo [9] está entre a
velocidade de processamento, a quantidade de slices e a área
que será utilizada para cálculo do hash. Na implementação
tanto iterativo quanto em pipeline mostraram resultados quase
semelhantes, entretanto o primeiro é mais fácil de projetar e
usar, segundo os autores [9].
O trabalho de He e Xue [10], propõe implementar módulos
de MD5 paralelizado utilizando o FPGA de modelo Cyclone
II EP2C35F672C6, e informa que para uma única placa do
FPGA o thoughput foi de 4.3Gbps usando 30.134 elementos
lógicos e 12 módulos MD5, já com 3 placad da FPGA em
paralelo foi alcançado um thoughput de 13.0Gbps. No artigo
[10], a arquitetura interna consiste em 12 módulos aritméticos
do MD5 simultâneos, os quais executam a função hash, há um
sistema embutido chamado de uClinux para obter instruções
do Host Computer (computador industrial) através da interface
DM9000A e define quatro PIO (Programmed input / output)
de 32 bits, SRAM e On-chip, para se comunicar com os
módulos MD5. No aspecto do mecanismo de interconexão,
os FPGAs estão conectados à LAN (Local Area Netowrk)
Ethernet (protocolo da camada 2 da pilha TCP/IP) com endereços IP (Internet Protocol) dedicados. O Host Computer
procura pelo endereço IP para identificar o FPGA e enviar
uma mensagem de estrutura de três parâmetros para alocar
atribuições de criptografia. O Host Computer é uma espécie
de terminal que envia os comandos às FPGAs via Ethernet
usando a configuração cliente-servidor, no qual é usado uma
comunicação via socket do Host Computer - Server socket
- para as FPGAs - cliente socket. Cada FPGA recebe os
comandos e processa os dados, a que conclui envia uma
mensagem broadcast informando isso e devolve o hash ao Host
Computer. A estrutura do sistema [10] é para uma entrada de
1132 bits, sendo 1000 bits da mensagem, 128bits do hash e 4
bits de parâmetros passados as FPGAs.
Já o objetivo de outro artigo [11] usado nesta revisão
bibliográfica é o de criar uma interface de interoperabilidade
entre o processdor ARM, o hardware reconfigurável FPGA e
procesador de uso geral PC (Personal Computer). Para prova
de conceito foi usado o algoritmo MD5 implementado em cada
um separadamente e depois unificados pelo interface proposta
no trabalho, chamada de Virtual Bus. Este que é um HLA High Level Architecture - padronização para interoperabilização de sistemas heterogêneo (IEEE 1516), que usa o protocolo
de rede TCP/IP para troca de informações entre os federados,
entes que participam de um domínio chamado federação,
através do RTIA (RunTime Infraescructure Ambassador) e
RTIG (RunTime Infraescructure Gateway). No trabalho citado
[11], usou-se um arquivo com 13mil linhas, que foram lidas
e calculados os hashs de cada 512bits destas, resultando em
26mil hashes calculados. Divididos em 3 cenários: o primeiro
com cálculo do MD5 com PC (tempo total de 0, 09s) e o ARM
separadamente, depois com PC e o DE1-SoC Development

Kit sem o FPGA (HLA-ARM) (tempo total de 79, 77s), e
por último o mesmo do segundo porém com uso do FPGA
(HLA-ARM-FPGA) (tempo total de 66, 50s). O artigo justifica
o tempo mais rápido no PC devido ao clock ser em Ghz, tendo
em vista que no SoC está em Mhz. Mostrando que o total de
tempo utilizando o HLA - ARM - FPGA mais rápido, além
de deixar o ARM mais livre para responder melhor ao Virtual
Bus.
III.

F UNÇÃO H ASH E O A LGORITMO MD5

Segundo Kioon, Wang e Deb Das [3], funções hash são
algoritmos de encriptação de caminho único, que recebem
uma entrada variável em texto claro (texto não criptografado,
legível), chamada aqui de M , e expressa como saída uma
codificação com tamanho fixo para a entrada M.
Hashes normalmente são de tamanho fixo e possuem
o objetivo de evitar falsificações, utilizando uma soma de
verificação e uma combinação com uma função criptográfica
[1].
É comum o uso de hashes para armazenamento de senhas
[3], os quais dificultam a descoberta destas caso o banco
de dados seja disponibilizado indevidamente. Existem alguns
tipos de ataques em segurança da informação que procuram
descobrir tais senhas, como o ataque de dicionário, brute force
e rainbown tables [1]. Para tornar as senhas mais resistentes
a estes ataques, pode-se fazer uso do salt, parte secundária
(preestabelecida ou com alguma informação armazenados do
usuário) adicionada as senhas em texto claro, feita de uma
string de caracteres, para depois passar pela função hash. Dessa
forma, há uma maior entropia de informações e, portanto,
menor probabilidade de existir em tabelas pré-computadas de
senhas. Tipicamente, um salt deve ter pelo menos 48 bits [3].
O MD5 é um algoritmo de hash desenvolvido por Rivest
e definido pela RFC 1321 [4] (Request For Comment - documento que descreve padrões de protocolos de Internet a serem seguidos internacionalmente). Um algoritmo que processa
mensagens de entrada com tamanhos variados, porém mantem
a saída fixa em 128 bits, operando com blocos de mensagens
M de 512 bits divididos em 16 sub-blocos de 32 bits cada, os
quais passam por quatro rotinas (round) de processamento.
A RFC 1321 [4] divide o MD5 em cinco passos, descritos
nas subseções a seguir. Nestas, definiu-se que a mensagem a
qual se deseja obter o hash é denominada M , um inteiro não
negativo, mas que também pode ser zero e não necessariamente
deve ser múltiplo de oito.
A. Passo 1: Adicionar bits de padding
O primeiro passo é a adição do padding para que a mensagem fique com o tamanho de 448 modulo 512, independente
do comprimento inicial da mensagem de input (entrada) M ,
pois sempre haverá padding (preenchimento de bits) a ser
feito. Logo, a entrada mais o preenchimento (x) deve sempre
respeitar a expressão
x

mod

512

= 448, 3,

(1)

isto é, o valor do resto da divisão da entrada mais o preenchimento deve ser sempre 448. O padding é sempre formado
por um único bit "1"(um) adicionado ao fim da mensagem e
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depois completados com "0"(zeros) até o definido na Equação
1 [4]. A Figura 1 ilustra este passo.

Figura 1.

Em cada operação destas funções não-lineares, é calculado o
valor de g (índice i para a escolha do K) da posição do vetor
mensagem M e da rotação em s. Conforme as Equações 8, 9,
10 e 11.
g = i,
(8)

g = (5 · i + 1)mod16,

(9)

g = (3 · i + 5)mod16,

(10)

g = (7 · i)mod16.

(11)

Estrutura de entrada do algoritmo.

B. Passo 2: Anexando o comprimento
Nesta etapa é adicionada uma representação de 64 bits de
M ao final do novo tamanho formado, o que torna toda a
estrutura do pacote com 512 bits, conforme Figura 1. Segundo
a RFC 1321 [4], dificilmente esta representação ocupa o espaço
total de 64 bits. Dessa maneira, usa-se apenas valores com os
bits menos significativos, sucedendo em uma divisão por igual
de 32 bits cada, colocando a menos significativa primeiro e a
mais significativa depois. Assim, M pode ser dividida em 16
palavras de 32 bits cada (M [0..15]).

A Figura 2, ilustra as operações em cada round, na qual
o M [i] indica um bloco de 32 bits da entrada da mensagem
e K[i] a mesma da Equação 7, diferente para cada operação.
Ainda na Figura 2, há um bloco responsável pela rotação de
s bits à esquerda, o qual varia em cada operação. Por fim a
uma adição ao módulo de 232 .

C. Passo 3: Inicializar o Buffer MD
Neste passo é feito a inicialização do buffer de quatro
palavras (A, B, C e D), usadas para computar o resumo da
mensagem (MD - Message Digest) ou hash. Cada uma destas
palavras é formada por um registrador de 32 bits e inicializado
com valores em alguma representação numérica, neste caso em
decimal, conforme mostrado nas igualdades,
A = 1732584193,
B = 4023233417,
C = 2562383102,

Figura 2.

Funções e somas do passo 4

E. Passo 5: Saída
(2)

D = 0271733878.
D. Passo 4: Processar a mensagem em blocos de 16 palavras
Na etapa 4 do algoritmo, o processamento do bloco da
mensagem de 512 bits consiste em quatro rotinas (rounds).
Cada uma destas rotinas usa uma função não-linear chamada
de F, G, H e I, mostradas nas equações 3, 4, 5 e 6.
F (B, C, D) = (B ∧ C) ∨ (¬B ∧ D),

(3)

G(B, C, D) = (D ∧ B) ∨ (¬D ∧ C),

(4)

H(B, C, D) = B ⊗ C ⊗ D,

(5)

I(B, C, D) = C ⊗ (B ∨ ¬D).

(6)

Dentro de cada função são realizados 16 operações, as
quais fazem uso da tabela K de 64 elementos constantes e
de 32 bits cada, construídas a partir da Equação 7, descrita
por
K[i] = f loor(232 · abs(sin(i + 1))).
(7)

O resumo da mensagem produzido como saída é a concatenação de A, B, C e D, começando pelo byte menos
significativo de A e terminando com o byte mais significativo de D. Logo, A + B + C + D será a saida, onde +
é sinal para concatenação. Como exemplo de um hash em
MD5, a saída para a palavra oi pode ser descrita como:
a2e63ee01401aaeca78be023df bb8c59.
IV.

I MPLEMENTAÇÃO EM HARDWARE RECONFIGURÁVEL

A utilização de hardware reconfigurável na qualidade do
FPGA tem como princípio a paralelização dos algoritmos
implementados. Entretanto, o MD5 não pode ser paralelizado,
isto devido a sua estrutura de que o passo atual necessita da
sequência anterior. Deste modo, a viabilidade à aceleração é
a aplicação de múltiplas execuções em uma única estrutura,
para este artigo foram utilizados 256 iterações. O algoritmo
foi estruturado conforme mostrado na Figura 3.
Neste artigo a implementação foi separada em partes do
algoritmo, conforme descrito na seção III: as entrada da
mensagem com padding, as funções F, G, H e I, a rotação
a esquerda (leftrotate) mais a soma com o registrador B e, por
fim, a saída.
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Figura 3.

Figura 6.

Implementação da Equação 5 com blocos lógicos.

Figura 7.

Implementação da Equação 6 com blocos lógicos.

Representação do MD5 em FPGA

A. Entrada da Mensagem
Nesta implementação foram utilizadas entradas estáticas,
com valores fixados na mensagem M . Estes valores foram
calculados baseado em um script desenvolvido no MatLab que
recebe uma entrada qualquer e adiciona os paddings, conforme
descrito no Passo 2 do MD5, até o valor de 512 bits. Ainda
neste script é feito a divisão em dezesseis palavras de trinta e
dois bits, cada uma como entrada de um multiplexador, o qual
tem a saída escolhida por i (um contador de 0 a 63), definido
pelas Equações 8, 9, 10 e 11.

C. Rotação a esquerda mais soma com registrador B
A implementação do leftrotate deu-se utilizando duas
funções de deslocamento (shift) mais uma porta lógica OU.
Utiliza-se um deslocamento para esquerda do valor especificado na matriz s e outro deslocamento para a direita com valor
da diferença entre 32 e o valor da esquerda. Um exemplo do
leftrotate pode ser visto na Figura 8. E uma demonstração em
bits pode ser observada na Equação 12.
100101 <<< 2 = 010100
100101 >>> 4 = 000010

B. Funções F, G, H e I
As Equações 3, 4, 5 e 6 foram representadas por uma
estrutura chamada de F para cada round de 16 iterações,
tornando-se F 0..15 (F), F 16..31 (G), F 32..47 (H) e F 48..63
(I), respectivamente. É possível verificar cada uma como uma
entrada em um multiplexador, de modo que a saída seja
escolhida conforme o valor de i. A escolha do i dar-se através
de uma lógica booleana de comparações e uma solução da
tabela verdade com saída de 2 bits, a fim de escolher as quatro
opções das funções, conforme o valor do clock. A forma como
criou-se os blocos lógicos pode ser visto nas Figuras 4, 5, 6 e
7.

Figura 4.

Implementação da Equação 3 com blocos lógicos.

Figura 5.

Implementação da Equação 4 com blocos lógicos.

(12)

010100 ∨ 000010 = 010110

Figura 8.

Exemplo de Leftrotate de valor 7, s[0]

A Figura 9 representa como foi criado o subgrupo do
leftrotate na implementação do algoritmo MD5 para este
artigo, tendo como entrada a soma da Equação 13. A matriz
s pode ser dividida em 4 vetores (de 0 a 15, de 16 a 31,
de 32 a 47 e de 48 a 63) e estes dividido em mais quatro
partes, pois a cada quatro números os valores se repetem.
Esse valores podem ser visto na implementação em C tomada
como referência [12], porém nesta é chamada de matrix r[].
Na lógica para o FPGA utilizou-se de blocos para os quatro
valores de cada vetor, conforme a Figura 8. Cada bloco deste
entra em um multiplexador, o qual tem como seletor os dois
bits menos significativo do contador i (posição 1 e 0). A última
fase deste subgrupo é a seleção para saída de um destes blocos
maiores, os quais entram em outro multiplexador, tendo este
como seletor o mesmo contador i, porém usando os bits mais
significativos (posição 6 e 5).
lef trotate((A + F + K[i] + M [g]), s[i])
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(multiplicando este valor por 64 interações - inerete ao MD5),
o tempo foi de 639, 68ns.
Para este feito foram utilizados 2% dos registradores slices
(8.704 de 301.440), destes sendo 8.576 de Flip Flops e 128 de
portas lógicas AND ou OR. Em equivalência, somente 14%
dos slices tipo LUT (LookUP Table) foram usados, 22.295
de 150.720, deste total 21.568 foram usados como lógica e
os demais como saída. Não foi usado nada (0%) do total de
memória disponível (58.400.)

Figura 9.

Subgrupo do leftrotate deste artigo

A saída deste subgrupo é somada ao registrador B e depois
reinserido no mesmo registrador com o valor do novo B,
conforme Figura 3 e equação 14.

B := B + lef trotate((A + F + K[i] + M [g]), s[i])

(14)

D. Saída
A saída dar-se pelo final das operações das subseções
anteriores somada aos valores inicias de cada registrador,
conforme as Equações 15, 16, 17 e 18 descritas por,
A = A0 + A63,

(15)

B = B0 + B63,

(16)

C = C0 + C63,

(17)

D = D0 + D63.

(18)

Estes valores são demonstrados no valor final como hash,
sendo cada registrador visualizado em pares de valores hexadecimais com o menos significativo primeiro e concatenados
na ordem de A + B + C + D.
V.

R ESULTADOS

Os testes usados para este artigo foi com o uso de 64
implementações do algoritmo MD5 em um único chip do
FPGA Xilinx Virtex 6 xc6vcx240t-11156, de modo que em
uma única realização do processo, fosse viável a execução
de 64 hashes, implementado em paralelo seguindo os artigos descritos na revisão bibliográfica [8], [9] e [10]. Como
explicado por estes, a característica do algoritmo MD5 não
permite a capacidade de paralelizá-lo, por isso foi criado
a estratégia de criar implementações individuais para serem
realizadas individualmente. Cada execução é um round dos 64
necessários para ter como resultado final o hash correto.
Após a síntese do código, obteve-se o tempo de execução
de um round em 9, 995ns, e para o resultado final de um hash

Com este tempo é possível estimar a duração para o cálculo
do hash de um arquivo de video MPEG de 57,1MBytes.
Primeiro convertendo de bytes para bits multiplicando 57, 1
por 8 e após por 106 , tendo com resultado 456.800.000bits.
A entrada máxima para um execução do algoritmo é de
448bits, assim 456.800.000 dividido por 448, tem-se 1.019.643
entradas. Este valor é então, dividido pela quantidade de
algoritmos disponíveis (64) para execução por vez, ficando
com valor de 15.392 interações. Para o cálculo final do tempo,
tem-se o valor total de interações 15.392 vezes o tempo total
de execução. Logo, o tempo total para criar o hash deste video
de 57,1MBytes é de 10ms.
Este arquivo de video foi mencionado para esta previsão,
por ter sido usado por Moreno [7], para uma implementação
do algoritmo MD5 em software, utilizando as linguagens
de programação Java e C. Estas que tiveram o tempo para
executar a mesma implementação de 4.500ms e 4.000ms,
repectivamente. Ou seja, tem-se um speedup de 450 em relação
a implementação em Java e 400 em relação a em C.
O cálculo do througput em referências de bps (bits por
segundo), deu-se através de cálculos simples baseados no
tempo de execução de 9.995ns para um round. Se com 448bits
(os restantes 64bits para completar 512 é de padding, não de
valores reais de um arquivo) de entrada em cada um dos 64
algoritmos é possível ser feito em 639, 68ns, para um segundo
tem-se 44.822.411.205bits, ou seja, um througput de 44,8Gbps
ou ainda, 100 milhões de hashes por segundo.
Ao comparar com os througput descritos na seção da
Revisão Bibliográfica ([8], [9], [10] e [11]) e em software [7],
tem-se uma velocidade superior no processamento do algoritmo. O maior througput alcançado por [8] foi de 165Mbps
no modo iterativo e de de 354Mbps no modo Full loop
unrolling. No artigo [9] o througput foi de 5.857Mbps para
uma implementação chamada de HT High Throughput com 4
pipeline. Já o artigo [10] alcançou taxas com uma única FPGA
de 4.3Gbps (12 módulos de MD5), porém com 3 FPGAs em
paralelo foi alcançado 13.0Gbps. E [11], expõe os valores em
segundos para o cálculo de 26mil hashes, que foram de 0, 09s
para a implementação no PC, de 79, 77s para HLA e ARM
e 66, 50s para o hardware heterogêneo com HLA, ARM e
FPGA.
VI.

C ONCLUSÕES

Neste artigo foi apresentado uma implementação do algoritmo MD5 em hardware reconfigurável como o FPGA da
Xilinx, modelo Virtex 6 xc6vcx240t-11156e, com o intuito de
criar um IP Core (Intellectual Property) e acelerar o processo
de criação dos hashes em MD5, acelerar o algoritmo.
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Na implantação foram usados blocos de datapath e RTL
para criação da lógica, com resultado de 9, 995ns para um
dos 64 rounds do MD5. Foi possível alcançar taxas baixas e
com througput altos se comparados aos valores do estado da
arte. Isto usando 64 módulos (implementações do algoritmo
simultaneamente).
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A. V. Brito, "A Distributed Platform for Integration of FPGA-based
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Após estes testes, os quais propuseram resultados interessantes em relação aos do estado da arte e por não ter
preenchido toda a estrutura de espaço da FPGA Virtex 6, serão
estudados e testados formas de acrescentar mais módulos MD5
na mesma placa, de forma que seja possível alcançar o máximo
de performance realizável para esta estrutura física.
Outras formas de testes serão feitos e em diferentes aplicações. Uma delas será na validação de senhas em MD5, ou seja,
ter uma lista de senhas em texto claro, inseri-la no algoritmo
na FPGA para ter os hashes e depois compará-los com os
das senhas, para que através de uma correlação seja possível
descobri-las. Posteriormente será avaliada a velocidade da verificação de integridade de arquivos e mensagens transmitidas
na Internet ou em aplicações que requeiram velocidade na
comunicação e checksum dos dados. Além de um trabalho
futuro, os conceitos usados e apresentados neste artigo podem
ter a alternativa de reduzir o consumo de energia e manter
velocidades compatíveis com as implementações de software.
Este artigo faz parte do processo de aprendizagem para
as implantações dos algoritmos de criptografia e hashes em
FPGA. Tendo sido escrito para a disciplina de Metodologia
Científica do Programa de Pósgraduação em Engenharia Elétrica e da Computação (PPGEEC) da Universidade Federal do
Rio Grande do Norte (UFRN).
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