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Resumo

As oscilações stick-slip representam uma das principais causas de problemas
e da queda de desempenho do processo de perfuração de um poço de petróleo, além
de limitar a vida útil e a produtividade da broca. Embora grandes melhorias tenham
sido feitas para superar essa disfunção, o projeto de controladores para esse tipo de
sistema é muito desafiador, principalmente em consequência da grande quantidade
de incertezas envolvidas. Neste trabalho, um controlador inteligente inspirado numa
estrutura biológica é proposto para atenuar as auto-oscilações torcionais em colunas
de perfuração de poços de petróleo devido ao fenômeno stick-slip. A estrutura do
controlador inteligente é baseada na combinação de uma técnica de controle não
linear com inteligência computacional, o que permite ao sistema fazer previsões ra-
zoáveis sobre o comportamento dinâmico da planta, adaptar-se às mudanças que
acontecem durante o seu funcionamento, aprender interagindo com o ambiente e
ser robusto a incertezas estruturadas e não estruturadas. Essas características, que
estão associadas com os atributos mais fundamentais da inteligência biológica, são
levadas em consideração no projeto do controlador, o qual é baseado na técnica de
controle por modos deslizantes juntamente com uma rede neural adaptativa. Um
algoritmo de aprendizagem por reforço, baseado no limite de confiança superior
(Upper Confidence Bound - UCB), é utilizado para fazer parte do treinamento da
rede neural, que é concluído através da atualização online do seu vetor de pesos
pela minimização de um sinal de erro composto. As propriedades de limite e con-
vergência de todos os sinais de malha fechada são provadas por meio de uma análise
de estabilidade de Lyapunov. Por último, simulações numéricas são apresentadas
para validar a eficácia da abordagem proposta na estabilização de velocidade em
colunas de perfuração e, consequentemente, na atenuação das oscilações torcionais
provocadas pelo fenômeno stick-slip.

Palavras-chaves: Coluna de perfuração, oscilações stick-slip, controle inteligente,
redes neurais artificiais, aprendizagem por reforço.



Abstract

Stick-slip oscillations represent one of the main causes of problems and the
drop in performance of an oil well drilling process, in addition to limiting the life
and productivity of the drill bit. Although major improvements have been made to
overcome this dysfunction, the design of controllers for this type of system is very
challenging, mainly due to the large amount of uncertainties involved. In this work,
a biologically inspired framework of an intelligent controller is proposed to control
torsional vibrations of drillstrings due to the stick-slip phenomenon. The structure
of the intelligent controller is based on the combination of a nonlinear control tech-
nique with computational intelligence, which allows the system to make reasonable
predictions about the dynamic behavior of the plant, adapt itself to the changes
that happen during its operation, learn by interacting with the environment and
be robust to both structured and unstructured uncertainties. These characteristics,
which are associated with the most fundamental attributes of biological intelligence,
are taken into account in the controller design, which is based on the sliding mode
control technique together with an adaptive neural network. A reinforcement learn-
ing algorithm, based on the Upper Confidence Bound (UCB), is used to be part of
the neural network training, which is completed by online updating its weight vector
by minimizing a composite error signal. The boundedness and convergence prop-
erties of all closed-loop signals are proved using a Lyapunov-like stability analysis.
Finally, numerical simulations are presented to validate the efficacy of the proposed
approach in controlling the speed of drillstrings and consequently in attenuating the
torsional vibrations induced by the stick-slip phenomenon.

Key-words: Drillstring, stick-slip oscillations, intelligent control, artificial neural
network, reinforcement learning.
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𝑘 Coeficiente de rigidez.

𝐿 Comprimento da coluna de perfuração.

𝑀 Matriz genérica de inércia.

𝑚 Número total de graus de liberdade do sistema.

𝑛 Ordem de um sistema.

𝑛(𝑖) Número de neurônios da camada 𝑖 da RNA.

𝑝 Número de graus de liberdade atuados do sistema.

𝑞 Vetor genérico de coordenadas generalizadas.



𝑞𝑑 Vetor genérico de coordenadas generalizadas desejadas.

𝑞 Vetor erro de rastreamento/estabilização de coordenadas generalizadas.

𝑟 Número de graus de liberdade não atuados do sistema.

𝑠 Superfície de deslizamento.

𝑠 Vetor de superfícies de deslizamento.

𝐼𝑆𝑆 Intensidade do fenômeno stick-slip.

𝑆𝜑 Região de convergência da superfície de deslizamento.

𝑠𝜑 Distância do erro à camada limite.

𝑇 Vetor de torque normal.

𝑇 Torque.

𝑡 Tempo.

𝑢 Entrada de controle.

𝑢 Vetor de entradas de controle.

𝑉 Função candidata de Lyapunov.

𝑣 Potencial de ativação.

𝑤 Peso de uma conexão de uma RNA.

w Vetor de pesos de uma RNA.

𝑥 Estado genérico.

𝑥𝑑 Estado genérico desejado.

�̃� Erro de rastreamento/estabilização do estado genérico.

x Vetor genérico de estados.

x𝑑 Vetor genérico de estados desejados.

x̃ Vetor erro de rastreamento/estabilização de estados genéricos.

𝑦 Sinal de saída de uma RNA.

𝑦𝑑 Sinal de saída desejada de uma RNA.

𝑧 Sinal de entrada de uma RNA.



z Vetor de entradas de uma RNA.

0 Vetor nulo.

𝛼𝑎,𝛼𝑢 Matrizes associadas a superfície de deslizamento (problema MIMO).

𝛽 Constante associada a lei de controle por modos deslizantes.

𝜁 Fator de amortecimento.

𝜂 Constante associada a superfície de deslizamento.

𝜃 Coordenada de rotação.

𝜃𝑑 Coordenada de rotação desejada.

𝜃 Vetor de coordenadas de rotação da coluna de perfuração.

𝜃𝑑 Vetor de coordenadas de rotação desejadas da coluna de perfuração.

𝜃 Erro de rastreamento/estabilização das coordenadas de rotação da co-
luna de perfuração.

𝜗 Vetor de coeficientes de participação modal.

𝜆 Constante associada ao valor característico ou autovalor.

Λ,Λ𝑢 Vetores de coeficientes da superfície de deslizamento (problema SISO).

𝜆𝑎,𝜆𝑢 Matrizes associadas a superfície de deslizamento (problema MIMO).

𝜇 Centro de uma distribuição de probabilidade.

𝜇𝑠 Coeficiente de atrito estático.

𝜇𝑘 Coeficiente de atrito cinético.

𝜉 Parâmetro associado ao amortecimento do oscilador de Van der Pol.

𝜌 Densidade.

𝛴 Somador ou neurônio de saída.

𝜎 Desvio padrão de uma distribuição de probabilidade.

𝜏 Número de tentativas do problema do MAB.

𝛷 Matriz modal.

𝜑 Espessura da camada limite de 𝑠.



𝜓 Taxa de aprendizagem da RNA.

𝜔 Velocidade angular.

𝜔𝑛 Frequência natural.

arg max(·) Função que encontra o argumento que fornece o valor máximo de uma
função.

sat Função saturação.

sgn Função sinal.

rank(·) Posto matricial.

𝐴⊤ Transposta de uma matriz 𝐴 ∈ R𝑛×𝑛.

(·)−1 Operador inverso.

E Operador de valor esperado.

R Conjunto de números reais.

R+ Conjunto de números reais não negativos.

R𝑛 Espaço Euclidiano de dimensão 𝑛.

R𝑛×𝑛 Conjunto de matrizes reais 𝑛× 𝑛.

→ Mapeamento dos elementos do domínio para os elementos da imagem.

| · | Valor absoluto de um escalar.

|| · || Norma Euclidiana de um vetor.

∀ Para todo.

∈ Pertence a.

⊆ É um subconjunto de.
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1 Introdução

A perfuração de poços de petróleo é uma atividade essencial para prospecção e
exploração de reservatórios de petróleo e gás natural. Complicações nos sistemas de perfu-
ração, em particular, na coluna de perfuração, podem acarretar em problemas de elevados
custos de reparação. O próprio funcionamento da coluna de perfuração já ocasiona uma
série de complicações, sendo a principal delas, a vibração mecânica. A vibração da coluna
é um desafio contínuo para operadores em campos de petróleo, sendo a principal causa de
falhas prematuras dos seus componentes. Entre as principais falhas estão: desgaste pre-
maturo da broca e dos estabilizadores, deterioração da trajetória do poço, falha da broca,
menor taxa de penetração, redução da precisão dos instrumentos de controle e redução
da eficiência do processo (SPANOS et al., 2003; BAILEY et al., 2008).

A coluna de perfuração é um componente extremamente importante da perfuração
rotativa empregada na indústria de petróleo e gás. Ela é composta essencialmente por uma
série de tubos de perfuração, seguidos por comandos (tubos de perfuração relativamente
mais espessos) com estabilizadores intermediários, terminando com a broca. Normalmente,
a coluna de perfuração é dividida em duas seções principais: uma composta pelos tubos de
perfuração, enquanto os comandos, os estabilizadores e a broca, juntamente com outros
componentes auxiliares, constituem a outra, conhecida como composição de fundo de
poço ou BHA (Bottom Hole Assembly). Na forma mais comum de perfuração rotativa,
toda a coluna é acionada por um sistema motor conhecido como top drive (TD), ou pelo
sistema de mesa rotativa, ambos localizados na superfície da terra. A força axial necessária
para a perfuração é fornecida pelo próprio peso da coluna, e principalmente pelo BHA.
Dependendo do poço, a coluna de perfuração pode ter vários quilômetros de comprimento,
enquanto seu diâmetro normalmente não excede 0,3 m. Essa esbeltez faz com que ela esteja
propensa a vibrações e consequentemente falhas dispendiosas (MACDONALD; BJUNE,
2007).

Vibrações autoexcitadas são fenômenos comumente observados nos sistemas de
perfuração. De acordo com as medições de poço apresentadas em Pavone, Desplans et
al. (1994), Sevrarens et al. (1998) e Plácido, Santos e Galeano (2002), os sistemas de
perfuração experimentam permanentemente vibrações torcionais, que na grande maioria
das vezes estão associadas ao fenômeno stick-slip. Essas oscilações são caracterizadas por
fases de aderência, durante as quais a rotação da extremidade inferior da coluna, onde
está localizada a broca, chega a parar completamente, e fases de deslizamento, durante as
quais a velocidade angular da ferramenta ultrapassa até duas vezes a velocidade angular
nominal. Enquanto isso, o sistema de acionamento, localizado na extremidade superior da
coluna, permanece rotacionando na velocidade nominal desejada. As oscilações stick-slip
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podem levar a grandes tensões cíclicas na coluna e provocar, consequentemente, problemas
de fadiga (CHRISTOFOROU; YIGIT et al., 2001; ABDO; HASSAN; AL-SHABIBI, 2017).
Além disso, a alta velocidade da broca na fase de deslizamento pode provocar outros
modos de vibração no BHA, de maneira imprevisível. Então, dependendo das condições
operacionais, a coluna de perfuração pode apresentar vibrações laterais, em consequência
de cargas de flexão, e axiais, devido às cargas ao longo do seu eixo (TUCKER; WANG,
1999a).

As instabilidades da coluna de perfuração têm sido atribuídas à natureza depen-
dente das forças de contato (corte e atrito) da interação broca-formação com a velocidade
angular. O comportamento decrescente da curva de atrito para velocidades relativas bai-
xas (efeito Stribeck) torna o movimento de rotação do BHA instável, levando a vibrações
perigosas cujas amplitudes são limitadas pela não linearidade do atrito (CHALLAMEL
et al., 2000). Embora a propagação de ondas de torção ao longo da coluna de perfuração
possa ser determinada por equações lineares, a interação entre a broca e as formações ro-
chosas leva a um comportamento altamente não linear (JANSEN, 1993; DUNAYEVSKY;
ABBASSIAN et al., 1998).

Devido à baixa rigidez torcional da coluna de perfuração, e aos maiores torques
nas suas extremidades, ela pode ser submetida a níveis muito altos de vibração torcional,
sendo caracterizados pelo comportamento stick-slip. As oscilações stick-slip representam
uma das principais causas de falhas nas colunas de perfuração. Assim, ações de controle são
necessárias para eliminar esse comportamento indesejável. Além disso, como a perfuração
é uma das operações mais caras na exploração e desenvolvimento de petróleo, o controle
de vibração do processo de perfuração é extremamente necessário (PUEBLA; ALVAREZ-
RAMIREZ, 2008).

A fim de reduzir os custos das falhas, um extenso esforço de pesquisa foi realizado
nas últimas cinco décadas visando o controle de vibrações em colunas de perfuração.
Várias metodologias têm sido propostas, abordando o problema tanto do ponto de vista
teórico, quanto do ponto de vista prático. Embora vários avanços tenham sido realizados, e
novas tecnologias tenham sido implantadas, tais fenômenos ainda ocorrem com frequência,
afetando significativamente os custos de perfuração e das operações diárias.

No que diz respeito às estratégias de controle, Halsey et al. (1988) forneceram
um sistema de controle para velocidade angular e torque da coluna. O controlador im-
plementado é capaz de produzir um movimento mais suave na perfuração, eliminando as
vibrações autoexcitadas através da redução do coeficiente de reflexão da energia de torção
na mesa rotativa.

Jansen e Steen (1995) apresentaram um sistema de amortecimento ativo no qual
a técnica de controle é utilizada para reduzir o valor limite da velocidade angular da co-
luna. O sistema de amortecimento ativo é considerado como uma extensão do absorvedor
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passivo sintonizado para atenuar as vibrações stick-slip da coluna. Os autores também
investigaram o controle de vibrações stick-slip utilizando um outro sistema de amorteci-
mento ativo (JANSEN et al., 1995), no qual o fluxo de energia é controlado através de um
acionamento hidráulico superior que atua como um amortecedor de vibração. Zamanian,
Khadem e Ghazavi (2007) desenvolveram um sistema de amortecimento ativo no qual
efeitos dissipativos, relações de amortecimento e interação broca-formação são incluídos
nas análises para estudar as vibrações stick-slip do BHA da coluna. Pavković, Deur e
Lisac (2011) propuseram um esquema de controle de amortecimento ativo com sintonia
automática, com base na estimativa de torque para atenuar as vibrações da coluna de
perfuração.

Sevrarens et al. (1998) apresentaram um modelo com dois graus de liberdade da
coluna de perfuração para investigar as vibrações torcionais usando o conceito clássico da
teoria de controle H∞. Também baseado nessa técnica, junto com uma metodologia de
controle de ganho programado, Cheng et al. (2020) investigaram a dinâmica e o controle
de vibrações de uma coluna de perfuração de vários graus de liberdade. Tucker e Wang
(1999b) analisaram um mecanismo de controle ativo usado para atenuar as vibrações tor-
cionais autoexcitadas da coluna devido aos torques de atrito presentes na broca. Yigit e
Christoforou (1998) desenvolveram um controlador LQR (linear quadratic regulator) ba-
seado em um modelo linearizado para controlar as vibrações torcionais de uma coluna de
perfuração. O controlador reduz a ocorrência do fenômeno stick-slip, porém estimula al-
guns modos de vibração lateral para certos parâmetros de operação. Al-Hiddabi, Samanta
e Seibi (2003) propuseram um controlador de inversão não linear para amortecer as vi-
brações laterais e torcionais das colunas de perfuração. Entretanto, a técnica apresentada
provou ser mais eficiente para o controle das oscilações angulares.

Karkoub et al. (2009) utilizaram a técnica de controle PID (proporcional integral
derivativo) e controladores Avanço-Atraso de Fase (Lead-Lag) em combinação com algorit-
mos genéticos para controlar as vibrações torcionais de colunas de perfuração. Simulações
numéricas foram realizadas para validar a abordagem proposta. Em outro estudo, Karkoub
et al. (2010) aplicaram a técnica de síntese-𝜇 para compensação de erros de modelagem
durante o processo de controle da coluna. Os controladores projetados são robustos para
parâmetros incertos e têm um bom desempenho na atenuação das vibrações. Vromen et
al. (2017) também se basearam na técnica de síntese-𝜇 para desenvolver um controlador
robusto para lidar com as incertezas da interação não linear broca-formação.

Zribi, Karkoub e Huang (2011) e Sagert et al. (2013) utilizaram a técnica back-
stepping e apresentaram duas soluções de controle para as vibrações stick-slip da coluna
de perfuração, mostrando os resultados através de simulações numéricas. Em Kreuzer e
Steidl (2012), a vibração torcional da coluna de perfuração é controlada pela decomposi-
ção da sua dinâmica em duas ondas que se propagam na direção do top drive e na direção
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da broca. Besselink et al. (2016), apresentaram uma estratégia de controle para as vibra-
ções torcionais indesejadas através de um modelo acoplado axial-torcional para a coluna
de perfuração. Monteiro e Trindade (2017) propuseram um controlador PD (proporcional
derivativo) que leva em consideração o peso na broca (weight on bit - WOB) da coluna.
Na lei de controle desenvolvida, a influência da força axial na curva de interação broca-
formação é levada em conta, o que contribui para a atenuação das oscilações stick-slip.
Baseado nessa mesma abordagem, Ritto e Ghandchi-Tehrani (2019) e Lin et al. (2020)
investigaram o controle ativo de vibrações em colunas de perfuração com diferentes con-
troladores PD. Em Ritto e Ghandchi-Tehrani (2019), os valores dos coeficientes de ganho
foram obtidos a partir de problemas de otimização, já em Lin et al. (2020), foi utilizada
uma análise de seguimento de caminho.

Em Liu (2014), três controladores por modos deslizantes são investigados para a
coluna de perfuração com parâmetros físicos estimados. As estabilidades dos controlado-
res propostos são provadas pelo método direto de estabilidade de Lyapunov, assegurando
que qualquer trajetória do sistema possa alcançar e permanecer na superfície de desli-
zamento pré-projetada, onde o equilíbrio desejado é assintoticamente estável. Baseado
no controlador por modos deslizantes apresentado por Navarro-López e Licéaga-Castro
(2009) para a coluna de perfuração, Vaziri, Kapitaniak e Wiercigroch (2018) projetaram
um controlador considerando um sistema de dois graus de liberdade, levando em conta
um atraso de tempo no atuador. Resultados experimentais e numéricos são apresentados
para a técnica aplicada. Recentemente, Vaziri et al. (2020) fizeram uma análise paramé-
trica abrangente da robustez do controlador por modos deslizantes proposto por Vaziri,
Kapitaniak e Wiercigroch (2018).

Apesar dos grandes avanços das pesquisas envolvendo colunas de perfuração, ainda
existem muitas incertezas relacionadas a elas (RITTO; SOIZE; SAMPAIO, 2009; REAL
et al., 2017; LOBO; RITTO; CASTELLO, 2020). Para que se tenha um controle efetivo
das vibrações na coluna de perfuração, essas incertezas, que estão relacionadas principal-
mente com a interação da broca com as formações geológicas, devem ser levadas em conta
no projeto dos controladores. Embora as ferramentas de medição durante a perfuração
(measurement while drilling - MWD) forneçam dados do BHA e ajudem a ajustar em
tempo real os parâmetros de perfuração para evitar vibrações e comportamentos inde-
sejados, sua falha devido a choques laterais sucessivos, em conjunto com seu alto custo,
vem proporcionando o desenvolvimento de sofisticados projetos de controladores.

Uma das etapas mais importantes para o desenvolvimento de estratégias sofisti-
cadas de controle, visando uma perfuração segura, eficiente e sem falhas prematuras dos
componentes envolvidos, está relacionada à modelagem do sistema. Embora se tenha fer-
ramentas matemáticas rigorosas para a modelagem da coluna de perfuração, geralmente
existem alguns termos incertos ou desconhecidos que estão relacionados com ela na prá-
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tica. Erros de modelagem, variações estruturais do sistema, dinâmicas variáveis no tempo,
flutuações de ganho de controle e dinâmica não modelada são as razões mais significativas
para tais incertezas.

Então, dada a quantidade de incertezas envolvidas nas colunas de perfuração e
as não linearidades relacionadas aos esforços de atrito, os controladores indicados para
esses sistemas devem ser capazes de lidar com elas. Sabendo disso, o objetivo do presente
trabalho é propor uma estrutura bioinspirada de um controlador inteligente para esses
sistemas mecânicos de dinâmica torcional que estão sujeitos tanto a incertezas paramé-
tricas, como dinâmicas não modeladas. A abordagem adotada é baseada no controle por
modos deslizantes para sistemas MIMO subatuados, para conferir robustez a incertezas de
modelagem e perturbações externas, junto com uma rede neural artificial adaptativa, para
aprimorar a estabilização das respostas nos valores desejados. Com o intuito de reduzir a
complexidade computacional, uma variável de erro composto (superfície de deslizamento)
é adotada como parâmetro de entrada da rede neural, em vez de todas as variáveis de
estado do sistema. As propriedades de limite e convergência dos sinais são demonstradas
através de uma análise de estabilidade de Lyapunov. Por último, a abordagem proposta é
aplicada ao controle de vibrações torcionais de colunas de perfuração devido ao fenômeno
stick-slip. Os resultados numéricos obtidos evidenciam a sua eficácia para essa classe de
sistema.

A partir dessa abordagem, o controlador proposto é capaz de fazer previsões razoá-
veis sobre o comportamento dinâmico esperado do sistema, adaptar-se às mudanças que
ocorrem na planta, aprender com a experiência e interação com o ambiente e ser robusto
a incertezas. Então, as seguintes vantagens da estratégia proposta já podem ser antecipa-
das: (i) capacidade de lidar com uma ampla classe de sistemas MIMO subatuados; (ii)
robusta a incertezas paramétricas, dinâmicas não modeladas e perturbações externas; (iii)
incorpora conhecimentos prévios da planta e tem a capacidade de aprender interagindo
com o ambiente; (iv) aprendizagem online, baseada num algoritmo de aprendizagem por
reforço e em uma lei adaptativa de atualização de pesos, por meio da minimização de
um sinal de erro composto; (v) necessidade de apenas uma rede neural de uma camada
oculta; (vi) requer apenas uma variável na entrada da rede neural. As duas últimas carac-
terísticas não apenas simplificam o projeto e a lei de controle resultante, como também
reduzem o tempo computacional necessário. Esses atributos, quando combinados com os
dois primeiros, permitem que o controlador inteligente seja implementado de forma direta
em aplicações industriais do mundo real.
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1.1 Estrutura do Trabalho
Este trabalho foi dividido em sete capítulos. O Capítulo 1 apresenta a importância

deste estudo para a comunidade científica, bem como para futuras aplicações práticas.
Neste capítulo foram introduzidos os primeiros conceitos sobre as colunas de perfuração,
além da descrição dos principais problemas de vibração presentes nesses sistemas. Por
último, foi descrito o objetivo do trabalho, juntamente com uma breve introdução sobre
o controlador inteligente proposto.

O Capítulo 2 trata sobre o atrito e a interação broca-formação, com enfoque na
apresentação e desenvolvimento de modelos clássicos. Neste capítulo, um resumo sobre
os principais modelos de atrito utilizados na engenharia é apresentado. Em seguida, são
discutidos os modelos comumente utilizados para descrever as forças de contato (corte e
atrito) da interação broca-formação e das demais seções da coluna de perfuração.

O Capítulo 3 apresenta as principais características e comportamentos dinâmicos
das colunas de perfuração. Primeiramente, uma breve compilação dos componentes que
compõem as sondas de petróleo é apresentada. Em seguida são descritos os principais
problemas de vibração nas colunas de perfuração e suas respectivas consequências. Após
a descrição dos comportamentos dinâmicos da coluna, são discutidas estratégias de mo-
delagem, as quais permitem uma melhor análise do problema a ser estudado. Por último,
simulações numéricas são apresentadas para um modelo dinâmico desenvolvido para a
coluna de perfuração.

O Capítulo 4 mostra, inicialmente, a importância dos sistemas de controle não
lineares e, em seguida, a técnica de controle por modos deslizantes para sistemas de uma
única entrada e uma única saída é descrita. Por último, a técnica de controle é estendida
aos sistemas com múltiplas entradas e múltiplas saídas, especificamente aos sistemas que
apresentam mais saídas do que entradas (sistemas subatuados). Ao longo do capítulo, a
técnica de controle apresentada é aplicada a exemplos práticos.

O Capítulo 5 trata sobre o estado da arte e as perspectivas da inteligência com-
putacional aplicada à área de controle. Um breve resumo sobre a teoria das redes neurais
artificiais é apresentado, partindo do seu desenvolvimento e evolução até as suas aplica-
ções e tipos de treinamento. Em seguida, as redes neurais de função de base radial são
abordadas. Por último, é apresentado o algoritmo de aprendizagem por reforço baseado no
limite de confiança superior, o qual é utilizado no presente trabalho para determinar taxas
de aprendizagem das redes neurais. Um exemplo de aplicação envolvendo redes neurais e
aprendizagem por reforço é exposto ao final do capítulo.

No capítulo 6, a técnica de controle inteligente proposta no presente trabalho é
apresentada e aplicada a coluna de perfuração para atenuar as suas vibrações torcionais
induzidas pelo fenômeno stick-slip. Além do desenvolvimento da lei de controle, as pro-
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priedades de limite e convergência de todos os sinais de malha fechada são provadas por
meio de uma análise de estabilidade de Lyapunov. Ao final do capítulo, são mostradas
simulações numéricas do sistema com o controlador inteligente proposto para diferentes
condições de operação.

O capítulo 7 apresenta as considerações finais e as conclusões obtidas, bem como
propostas para trabalhos futuros.
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2 Atrito e Interação Broca-Formação

Neste capítulo será apresentado um resumo dos modelos mais populares de atrito,
indo desde o mais simples e amplamente utilizado modelo de Coulomb, até os mais so-
fisticados, como o modelo Stribeck e suas variações. Em seguida, é apresentada uma
revisão bibliográfica sobre os modelos comumente utilizados para descrever a interação
broca-formação em colunas de perfuração.

2.1 Introdução
O atrito consiste em um fenômeno complexo com um papel fundamental no estudo

de sistemas mecânicos, podendo ser descrito como a força que atua tangencialmente à
interface resistindo ao movimento, quando, sob a ação de uma força externa, um corpo se
move ou tende a se mover em relação a outro. A força de atrito pode estar associada ao
movimento de deslizamento ou ao puro movimento de rolamento dos corpos. Em algumas
aplicações práticas de engenharia, como o contato entre a esfera e a pista em um rolamento
de esferas ou entre um par de dentes de engrenagens, pode haver um movimento mais
complexo envolvendo deslizamento e rolamento (HUTCHINGS; GEE; SANTNER, 2011).
O atrito pode ser bastante útil em alguns casos, tornando possível a execução de atividades
comuns do dia a dia, como andar, segurar objetos, controlar a velocidade de transportes,
etc, e também pode causar efeitos indesejáveis, como perdas de energia na forma de
calor, queda no rendimento dos equipamentos, erros de estado estacionário e ciclos limite.
Os primeiros estudos científicos relacionados ao atrito referem-se a Leonardo da Vinci1,
Amontons2 e Coulomb3 (PERSSON, 2014).

O atrito e o desgaste são fenômenos que dependem das características das super-
fícies em contato. A dificuldade de se explicar e prever com precisão tais fenômenos estão
relacionados com a natureza complexa das superfícies, que é determinada pelas proprie-
dades do material, pela microestrutura, irregularidades geométricas, presença de óxidos,
devido à interação com a atmosfera circundante, presença de moléculas orgânicas, vapor
d’água e/ou outras impurezas adsorvidas do meio ambiente. Portanto, quando dois corpos
são postos em contato, as características relevantes de suas superfícies determinam a na-
tureza da interação. Essa interação possui um caráter mecânico, apresentando a formação
de um campo de tensão e deformação na região de contato, e uma natureza físico-química,
com o estabelecimento de ligações físicas ou químicas (STRAFFELINI, 2015).
1 Leonardo di ser Piero da Vinci, foi um polímata italiano do Renascimento (1452–1519).
2 Guillaume Amontons, foi um cientista e físico francês (1663–1705).
3 Charles-Augustin de Coulomb, foi um engenheiro militar e físico francês (1736-1806).
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Para iniciar o movimento relativo entre dois corpos mantidos em contato por uma
força normal 𝐹𝑁 ∈ R2, tal que 𝐹𝑁 = 𝐹𝑁𝑦j, é necessária a aplicação de uma força tangencial
𝐹𝑇 ∈ R2, tal que 𝐹𝑇 = 𝐹𝑇𝑥i, como mostra a Figura (1). Tal força é necessária para superar
a força de atrito estático, 𝐹𝑎𝑡 ∈ R2, que se opõe ao movimento, sendo 𝐹𝑎𝑡 = −𝐹𝑠i.
A relação |𝐹𝑇𝑥|/|𝐹𝑁𝑦 | = 𝜇𝑠 representa o coeficiente de atrito estático. Em geral, 𝜇𝑠 é
independente da área nominal de contato, porém depende de 𝐹𝑁 , das propriedades dos
materiais de acoplamento e de suas superfícies.

Figura 1 – Representação esquemática das forças envolvidas no atrito de dois corpos.

Fonte: próprio autor.

Para manter os dois corpos em movimento, um em relação ao outro, com uma
determinada velocidade de deslizamento, é necessário aplicar uma força tangencial para
contrabalançar a força de atrito cinético. Nesse caso, a razão |𝐹𝑇𝑥|/|𝐹𝑁𝑦 | = 𝜇𝑘 representa
o coeficiente de atrito cinético, ou dinâmico. Esse coeficiente, geralmente, também é in-
dependente da área nominal de contato, enquanto pode depender de 𝐹𝑁 , da velocidade
de deslizamento, especialmente em altas velocidades, dos materiais em contato e de suas
superfícies.

O coeficiente de atrito estático é frequentemente maior que o cinético, embora nem
sempre seja assim. Tipicamente, 𝜇𝑠 é cerca de 20 a 30% maior do que 𝜇𝑘. A razão está no
fato de que durante o tempo de repouso, antes do início do movimento, pode ocorrer um
grande relaxamento de tensão nas junções, o que causa um aumento da área real de con-
tato entre as superfícies e permite que as forças adesivas se desenvolvam completamente.
Esse efeito é particularmente importante quando as superfícies de contato estão livres de
contaminantes (SINGER; POLLOCK, 2012). Quando o coeficiente de atrito estático é
nitidamente maior do que o cinético, o fenômeno stick-slip pode ocorrer. Nesse caso, a
força tangencial 𝐹𝑇 experimenta uma instabilidade periódica durante o deslizamento, de-
vido ao movimento irregular dos corpos. Dessa forma, o coeficiente de atrito resultante é
caracterizado por grandes oscilações em torno de um valor médio (STRAFFELINI, 2001;
SOCOLIUC et al., 2004).

Segundo Gnecco e Meyer (2015), no fenômeno stick-slip um alto trabalho de adesão
das superfícies e uma baixa velocidade de deslizamento, que aumenta o tempo de contato
entre elas, possibilitam a formação de fortes junções. Tais junções acabam causando um
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aumento significativo da força tangencial necessária para o início do deslizamento, e essa
condição pode dar origem a um período sem movimento relativo entre as superfícies.
Portanto, 𝜇𝑘 se aproxima 𝜇𝑠 durante esse estágio, o estágio da adesão. Sob a ação da força
tangencial, no entanto, as junções se quebram e a velocidade de deslizamento aumenta
repentinamente. O estágio de escorregamento é assim inserido. Durante esse estágio, as
junções apresentam baixa resistência, uma vez que as forças de adesão não têm tempo
suficiente para se desenvolver. Como consequência, o coeficiente de atrito diminui para
um valor menor do que 𝜇𝑠. Em seguida, o sistema desacelera para manter constante a
velocidade de deslizamento, podendo resultar novamente na formação de fortes junções e
na repetição do ciclo novamente.

O interesse sobre atrito na engenharia de controle foi impulsionado pela necessi-
dade de desenvolvimento de sistemas de controle mais precisos para aplicações industriais,
tais como máquinas-ferramentas, sistemas robóticos, sistemas de fabricação de semicon-
dutores, sistemas mecatrônicos, entre outros. O atrito é, comprovadamente, um fator
importante na degradação do desempenho em várias tarefas de controle. Os principais
impactos do atrito no controle de sistemas mecânicos são: erro de estado estacionário
diferente de zero, respostas mais lentas, processo periódico de movimento com aderência
e deslizamento (stick-slip), bem como oscilações periódicas em torno de uma referência
(MÁRTON; LANTOS, 2009).

O atrito que se desenvolve entre as superfícies das partes mecânicas dos sistemas
atua no sentido contrário ao do movimento, tanto para o sistema de acionamento, quanto
para os componentes acionados. Seu efeito indesejado no controle de sistemas mecânicos
é geralmente contornado pela adição de termos de compensação, através de algoritmos
de controle. Embora o cálculo dos parâmetros de atrito seja feito tipicamente durante o
comissionamento do acionamento dos equipamentos, muitos algoritmos de compensação
assumem características de atrito constantes (PAPAGEORGIOU et al., 2018). Como re-
sultado, eles não garantem a precisão do controlador com o tempo, devido à mudança dos
parâmetros de atrito com o desgaste dos componentes dos sistemas. Esse desgaste pode
ocorrer, por exemplo, devido à deformação das superfícies de apoio dos componentes, fa-
lhas nos filmes de lubrificação, presença de contaminantes e condições externas adversas.
Dessa forma, o desenvolvimento de algoritmos de compensação de atrito tornou-se uma
tarefa extremamente importante no projeto de sistemas de controle (REBELEIN; ZAEH,
2016).

Para a obtenção de uma compensação de atrito efetiva, é necessário que a ve-
locidade relativa dos corpos em contato seja medida ou estimada com boa exatidão e
com um pequeno atraso de tempo. Um dos métodos mais utilizados na compensação
de atrito é a compensação baseada em modelos (CANUDAS; ASTROM; BRAUN, 1986;
ARMSTRONG-HÉLOUVRY; DUPONT; WIT, 1994; XIE, 2007; LYSHEVSKI, 2017).
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Nesse método, o efeito do atrito é cancelado pela aplicação de um sinal de controle adici-
onal, que gera uma carga de compensação com um valor aproximado ao da carga real de
atrito do sistema, porém com sentido oposto. Entretanto, essa compensação exige uma
modelagem precisa das características do atrito para proporcionar um bom desempenho.
Logo, no contexto da compensação baseada em modelos, a identificação dos parâmetros
do atrito, que é extremamente difícil de ser feita na prática, representa uma das tarefas
mais importantes, pois permite a obtenção de um controlador adequado.

Vários tipos de modelos de atrito estático e dinâmico têm sido propostos na lite-
ratura (OLSSON et al., 1998; AL-BENDER, 2010; PENNESTRÌ et al., 2016), os quais
permitem a caracterização da força de resistência ao movimento dos corpos em contato.
A seguir serão apresentados os principais modelos clássicos de atrito.

2.2 Modelos de Atrito
A tribologia, a ciência do atrito e do desgaste, realizou progressos consideráveis na

explicação dos detalhes atômicos do atrito e no desenvolvimento de modelos preditivos.
Evidências experimentais em conjunto com modelos teóricos fornecem uma base adequada
para a modelagem do atrito. Para fins de controle, é importante saber o comportamento
do atrito em função do estado do sistema. Frequentemente, ele é considerado como uma
função da velocidade.

Há uma ampla gama de contribuições dedicadas ao estudo do atrito e sua compen-
sação. Diversas abordagens e técnicas de modelagem para descrever o atrito em sistemas
mecânicos têm sido propostas. Os modelos apresentados a seguir terão como base a força
de atrito 𝐹𝑎𝑡 = −𝐹 i desenvolvida entre os corpos da Figura (1) e serão definidos através
de 𝐹 .

2.2.1 Atrito Coulomb

Através de investigações experimentais, Coulomb determinou que a força de atrito
entre dois corpos que são pressionados por uma força normal 𝐹𝑁 , como mostrado na
Figura (1), exibem dois tipos de atrito, o estático e o cinético.

No atrito estático, para que o corpo entre em movimento partindo do repouso, a
força de atrito estático 𝐹𝑠 deve ser superada. Essa força é proporcional à componente 𝐹𝑁𝑦

da força normal, ou seja, 𝐹𝑠 = 𝜇𝑠𝐹𝑁𝑦 . O coeficiente 𝜇𝑠, chamado de coeficiente de atrito
estático, depende das condições dos materiais e das superfícies, no entanto, não depende
da área de contato.

O atrito cinético corresponde à força de resistência ao movimento que atua no corpo
após a força de atrito estático ter sido superada. Coulomb determinou experimentalmente
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as seguintes propriedades para o atrito cinético:

1. A força de atrito cinético é proporcional à força normal, ou seja 𝐹𝑘 = 𝜇𝑘𝐹𝑁𝑦 .

2. Não mostra dependência considerável da área de contato ou da rugosidade da su-
perfície.

3. O coeficiente de atrito cinético é aproximadamente igual ao coeficiente de atrito
estático, ou seja, 𝜇𝑘 ≈ 𝜇𝑠 ≈ 𝜇𝑐.

4. O atrito cinético praticamente independente da velocidade relativa dos corpos.

O modelo de atrito clássico, conhecido como modelo de Coulomb, é matematica-
mente definido como:

𝐹 = 𝐹𝑐 sgn(�̇�), 𝐹𝑐 = 𝜇𝑐|𝐹𝑁𝑦 |, (2.1)

onde �̇� ∈ R é a velocidade relativa das superfícies, 𝐹𝑐 é a intensidade da força de atrito
Coulomb e sgn(·) a função sinal, que é definida como:

sgn(�̇�) =

⎧⎨⎩ 1, se �̇� > 0,
−1, se �̇� < 0.

(2.2)

A Figura (2) ilustra o comportamento do atrito Coulomb. Observe que o modelo
de atrito Coulomb não especifica a força de atrito para a velocidade nula, pode ser zero ou
pode assumir qualquer valor no intervalo entre −𝐹𝑐 e 𝐹𝑐, dependendo de como a função
sgn seja definida.

Figura 2 – Representação gráfica do modelo de Coulomb.

Fonte: próprio autor.
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2.2.2 Atrito Viscoso

A lubrificação de superfícies reduz as forças de atrito e o desgaste, inibe o contato
direto entre os dois corpos e substitui o atrito seco pelo atrito de um fluido. No entanto,
apenas em 1880 é que um estudo pragmático sobre lubrificação foi desenvolvido. Petrov4

e Reynolds5 reconheceram a natureza hidrodinâmica da lubrificação e introduziram uma
teoria de lubrificação por um filme fluido. Ainda hoje a equação de estado estacionário
de Reynolds é válida para a lubrificação hidrodinâmica de filmes espessos (maiores que
1,0𝜇m) (PERSSON, 2013).

A força de atrito viscoso é dada por uma função linear 𝐹 : R → R desenvolvida
entre dois corpos, sendo definida como:

𝐹 (�̇�) = 𝑐�̇�, (2.3)

onde 𝑐 > 0 é o coeficiente de atrito viscoso.

Uma melhor aproximação para a força de atrito viscoso, baseada em observações
experimentais, é obtida com uma dependência não linear da velocidade (OLSSON et al.,
1998), dada por:

𝐹 (�̇�) = 𝑐|�̇�|𝛾 sgn(�̇�), (2.4)

onde 𝛾 > 0 é uma constante que depende da geometria da aplicação.

Em várias aplicações, o atrito viscoso é combinado com o modelo de Coulomb.
Para isso, a força de atrito resultante é obtida pela combinação das equações (2.1) e (2.3),
como:

𝐹𝑐𝑣(�̇�) = 𝐹𝑐 sgn(�̇�) + 𝑐�̇�. (2.5)

Assim como no modelo de Coulomb, no modelo combinado de atrito Coulomb-
viscoso a força de atrito para a velocidade zero pode ser zero ou pode assumir qualquer
valor no intervalo entre −𝐹𝑐 e 𝐹𝑐, dependendo de como a função sgn seja definida. A
Figura (3) mostra o comportamento do atrito combinado Coulomb-viscoso.

2.2.3 Stiction

Como é de conhecimento da engenharia, corpos em contato, ou com movimento
relativo entre si, experimentam uma força de atrito, a qual é causada pela adesão e
deformação das suas superfícies. Na maioria dos casos, a força de atrito primária é causada
pela adesão das superfícies, assim, a força de atrito estático necessária para iniciar o
movimento é maior do que a força de atrito cinético necessária para manter o movimento.
Além disso, mesmo na presença de lubrificantes, pode-se ter uma força de atrito estático
mais elevada, devido aos efeitos viscosos. Esse efeito é conhecido como stiction.
4 Nikolai Pavlovich Petrov, foi um engenheiro russo (1836–1920).
5 Osborne Reynolds, foi um físico britânico (1842–1912).
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Figura 3 – Representação gráfica do atrito combinado Coulomb-viscoso.

Fonte: próprio autor.

O termo stiction foi estabelecido nos laboratórios da Divisão de Produtos Gerais
da IBM em San Jose, Califórnia, por volta de 1980, quando pesquisadores encontraram
uma peça de controle presa à superfície de um disco que havia permanecido em repouso em
um ambiente de alta umidade. Uma força lateral de alta intensidade teve de ser aplicada
para iniciar o deslizamento, de modo a superar o elevado atrito estático, ou de aderência,
levando, portanto, ao termo stiction (BHUSHAN, 2003).

Com a adesão, o atrito neutraliza as forças externas abaixo de um certo nível, e
apenas permite o movimento relativo de superfícies estacionárias em contato quando a
intensidade da componente da força tangencial 𝐹𝑇𝑥 ultrapassa um determinado limite 𝐹𝑠,
o qual está relacionado com a força de atrito estático. A força de atrito devido ao stiction
entre os dois corpos é definida de acordo com a intensidade de 𝐹𝑇𝑥 , da seguinte maneira:

𝐹 =

⎧⎨⎩ 𝐹𝑇𝑥 , se �̇� = 0 e |𝐹𝑇𝑥| < 𝐹𝑠,

𝐹𝑠 sgn(𝐹𝑇𝑥), se �̇� = 0 e |𝐹𝑇𝑥| ≥ 𝐹𝑠.
(2.6)

O stiction também pode ser combinado com outros modelos de atrito, como, por
exemplo, com o atrito Coulomb e viscoso. A partir das equações (2.5) e (2.6), essa com-
binação, representada na Figura (4), pode ser definida como:

𝐹 =

⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩
𝐹𝑇𝑥 , se �̇� = 0 e |𝐹𝑇𝑥| < 𝐹𝑠,

𝐹𝑠 sgn(𝐹𝑇𝑥), se �̇� = 0 e |𝐹𝑇𝑥| ≥ 𝐹𝑠,

𝐹𝑐𝑣, se �̇� ̸= 0.
(2.7)

2.2.4 Atrito Stribeck

Uma grande contribuição para a tribologia foi dada por Stribeck6, em 1902, no
Royal Prussian Technical Testing Institute em Berlim. Sua pesquisa levou à caracterização
6 Richard Stribeck, foi um engenheiro alemão (1861-1950).
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Figura 4 – Representação gráfica do stiction combinada com o modelo Coulomb-viscoso.

Fonte: próprio autor.

do coeficiente de atrito em superfícies lubrificadas que dependem da velocidade relativa
entre elas (JACOBSON, 2003). A Figura (5) mostra a curva de Stribeck que descreve o
comportamento do atrito em função da velocidade de deslizamento relativa.

Figura 5 – Representação gráfica do atrito Stribeck.

Fonte: próprio autor.

De acordo com Armstrong-Helouvry (1993), a curva de Stribeck apresenta qua-
tro fases: (a) sem movimento relativo entre os corpos, (b) lubrificação de contorno, (c)
lubrificação parcial e (d) lubrificação total. Na lubrificação de contorno, os corpos não
apresentam velocidade relativa suficiente para deslocar o fluido lubrificante para a junção
das superfícies. Logo, o deslizamento relativo ocorre com contato sólido-sólido. Na lubri-
ficação parcial, a velocidade é adequada para deslocar uma parte do fluido lubrificante
para a junção das superfícies, mas não o suficiente para separá-las completamente. Na
lubrificação total, as superfícies são completamente separadas por um filme fluido.

A parte negativa da curva surge a partir do início do contato das superfícies através
de um fluido lubrificante. À medida que o filme fluido entre as superfícies se torna mais
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espesso, devido ao aumento da velocidade relativa dos corpos, o atrito diminui. Esta porção
da curva dá um efeito desestabilizador substancial e é geralmente considerada como a fonte
do fenômeno stick-slip em vários mecanismos (ARMSTRONG-HELOUVRY, 1990).

Em aplicações práticas, a força de atrito Stribeck não diminui descontinuamente
quando os corpos entram em movimento, como acontece no fenômeno stiction mostrado na
Figura (4). O atrito Stribeck, que depende continuamente da velocidade de deslizamento
das superfícies, pode ser definido, de acordo com Márton e Lantos (2009), como:

𝐹 =

⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩
𝑓(�̇�), se �̇� ̸= 0,
𝐹𝑇𝑥 , se �̇� = 0 e |𝐹𝑇𝑥| < 𝐹𝑠,

𝐹𝑠 sgn(𝐹𝑇𝑥), se �̇� = 0 e |𝐹𝑇𝑥| ≥ 𝐹𝑠,

(2.8)

onde 𝐹𝑠 representa a intensidade da força necessária para que os corpos entrem em mo-
vimento e 𝑓 : R → R é uma função não linear que descreve o comportamento do atrito
Stribeck, definida como:

𝑓(�̇�) =
(︁
𝐹𝑐 + (𝐹𝑠 − 𝐹𝑐)𝑒−|�̇�|/�̇�𝑠

)︁
sgn(�̇�) + 𝑐�̇�, (2.9)

sendo 𝐹𝑐 a força de atrito Coulomb, 𝑐 o coeficiente de atrito viscoso e �̇�𝑠 > 0 um parâmetro
do modelo conhecido como velocidade de Stribeck.

O modelo de atrito Stribeck tem como desvantagem a dificuldade para identificação
da velocidade nula na transição do repouso para o início do movimento, para alternar
entre as diferentes equações de estado das fases de aderência e deslizamento. Diante desse
problema, Karnopp (1985) propôs uma modificação no modelo de atrito Stribeck. A Figura
(6) mostra a comparação das curvas dos modelos Stribeck e Karnopp.

Figura 6 – Modelos de atrito não linear em função da velocidade relativa dos corpos.

(a) Representação do modelo Stribeck. (b) Representação do modelo Karnopp.

Fonte: próprio autor.

No modelo de atrito proposto por Karnopp (1985), é considerada uma pequena
janela de velocidade, de largura 2𝜀, em torno da velocidade nula. Fora da janela, a força
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de atrito é uma função não linear da velocidade relativa dos corpos (�̇�). Dentro da janela
de velocidade, a força de atrito é determinada pela intensidade da força externa aplicada
𝐹𝑇𝑥 , de modo que o corpo permanece em repouso até que a intensidade da força atinja um
limite 𝐹𝑠. Nesse ponto, a força de atrito assume a intensidade máxima da força externa
para que os corpos ainda permaneçam em repouso. O sistema permanece na fase de
aderência quando a velocidade do corpo está na janela de velocidade e a intensidade da
força tangencial externa é menor ou igual à força de atrito estático limite. O sistema deixa
a região de aderência quando a força externa excede o valor limite do atrito estático. O
modelo Karnopp de atrito é amplamente utilizado para descrever o atrito em atuadores
e outros sistemas mecânicos (ROMANO; GARCIA, 2008). De maneira similar ao modelo
Stribeck, o modelo Karnopp pode ser definido como:

𝐹 =

⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩
𝑓(�̇�), se |�̇�| ≥ 𝜀,

𝐹𝑇𝑥 , se |�̇�| < 𝜀 e |𝐹𝑇𝑥| < 𝐹𝑠,

𝐹𝑠 sgn(𝐹𝑇𝑥), se |�̇�| < 𝜀 e |𝐹𝑇𝑥| ≥ 𝐹𝑠,

(2.10)

sendo 𝑓(�̇�) a função não linear definida na equação (2.9).

2.2.5 Variações da Curva de Atrito Stribeck

Armstrong e Wit (1996) apresentaram um modelo comumente utilizado para simu-
lar numericamente a força de atrito entre corpos em movimento. Esse modelo considera os
atritos Coulomb, viscoso e Stribeck. Ele também pode ser interpretado como uma versão
modificada do modelo Karnopp de atrito. A força de atrito para essa versão modificada
pode ser definida como:

𝐹 (�̇�) =

⎧⎪⎨⎪⎩
(𝑐�̇�𝑡ℎ + 𝐹𝑐 + (𝐹𝑠 − 𝐹𝑐)𝑒−𝑐𝑣�̇�𝑡ℎ) �̇�/�̇�𝑡ℎ, se |�̇�| < �̇�𝑡ℎ,

(𝐹𝑐 + (𝐹𝑠 − 𝐹𝑐)𝑒−𝑐𝑣 |�̇�|) sgn(�̇�) + 𝑐�̇�, se |�̇�| ≥ �̇�𝑡ℎ.
(2.11)

Para evitar uma descontinuidade em �̇� = 0, considera-se uma pequena região em
torno desse ponto, definida por uma espessura de 2�̇�𝑡ℎ, como mostra a Figura (7). Nessa
região, a força de atrito é assumida como linearmente proporcional à velocidade relativa
dos corpos (�̇�). É importante notar que mesmo quando uma força tangencial atuante 𝐹𝑇𝑥

está abaixo do limite 𝐹𝑠, os corpos não estão parados, as superfícies de contato fluem uma
em relação à outra a uma pequena velocidade, proporcional à força atuante. A componente
𝐹𝑠𝑡 apresentada na Figura (7) representa a componente do atrito Stribeck.

Outro modelo bastante utilizado é o modelo de atrito de quatro parâmetros, o
qual se aplica, principalmente, a sistemas de perfuração de poços de petróleo. Esse mo-
delo foi inicialmente proposto por Tucker e Wang (1997), os quais consideraram apenas
três parâmetros, e posteriormente foi aprimorado em outros trabalhos (RITTO; AGUIAR;
HBAIEB, 2017; NOGUEIRA; RITTO, 2018; REAL et al., 2018), através da considera-
ção de um quarto parâmetro para ajustar melhor a curva da interação broca-formação.
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Figura 7 – Representação gráfica do modelo Karnopp modificado.

Fonte: próprio autor.

Dependendo dos parâmetros, esse modelo pode apresentar um comportamento bastante
semelhante ao do atrito Stribeck. A curva de atrito de quatro parâmetros é definida como:

𝐹 (�̇�) = 𝑏0

(︃
tanh (𝑏1�̇�) + 𝑏2�̇�

1 + 𝑏3�̇�2

)︃
, (2.12)

onde 𝑏0, 𝑏1, 𝑏2 e 𝑏3 são constantes positivas. O primeiro termo da equação (2.12) aumenta
rapidamente e atinge um valor limite de atrito à medida que a velocidade aumenta,
enquanto o segundo termo é responsável pelo pico da curva de atrito, que está relacionado
com a interação dos corpos. Assim como no modelo de Armstrong e Wit (1996), a curva
é representada por uma linha reta íngreme para pequenas velocidades (�̇� ≈ 0).

2.3 Fenômeno Stick-Slip
Sob certas condições, um movimento relativo entre duas superfícies pode não gerar

uma força de atrito constante ou estacionária. Nesse caso, é possível que seja estabelecido
fenômenos periódicos de adesão e de deslizamento entre os corpos. Esse fenômeno de atrito
oscilante entre duas superfícies é chamado de stick-slip.

O stick-slip é um tipo de atrito recorrente em aplicações físicas reais, podendo ser
detectado através de vibrações indesejadas ou ruídos harmônicos. Esse fenômeno pode ser
descrito através de um sistema semelhante a um sistema massa-mola-amortecedor com
amortecimento viscoso, porém, com o termo dissipativo sendo descrito através de uma
força de atrito na forma da curva de Stribeck. Com o amortecimento viscoso, o sistema
pode ser resolvido analiticamente. Se, no entanto, o termo dissipativo for substituído por
uma força de atrito definida pela curva de Stribeck, a equação diferencial na qual este
sistema se baseia só pode ser resolvida numericamente.
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Para observar o fenômeno stick-slip, considere o sistema ilustrado na Figura (8),
o qual representa um modelo mecânico de um oscilador de fricção excitado por uma base
móvel (esteira). Uma massa 𝑚 é conectada por uma mola linear de rigidez 𝑘 a um suporte
fixo e sua posição 𝑥𝑚 é determinada em relação ao ponto de equilíbrio 𝑥𝑚 = 0. A massa
pode deslizar com velocidade relativa �̇� sobre a superfície da esteira que se move a uma
velocidade constante igual a �̇�𝑒. A massa é submetida a uma força de atrito 𝐹 devido a
sua interação com a esteira.

Figura 8 – Representação do modelo mecânico de estudo do fenômeno stick-slip.

Fonte: próprio autor.

O comportamento dinâmico desse sistema pode ser definido, de acordo com a
segunda lei de Newton, pela seguinte equação diferencial:

𝑚�̈�𝑚 + 𝑘𝑥𝑚 = 𝐹 = 𝑓(�̇�𝑒 − �̇�𝑚), (2.13)

onde �̈�𝑚 representa a aceleração da massa 𝑚 e �̇�𝑚 a sua velocidade. A força de atrito
𝐹 é aqui descrita por uma curva de Stribeck em função da velocidade relativa �̇� = �̇�𝑒 −
�̇�𝑚, através da equação (2.8), para que seja possível a presença do fenômeno stick-slip.
Considerando um sistema com 𝑚 = 30,0 kg, 𝑘 = 3,0 N/m, uma velocidade de �̇�𝑒 = 0,006
m/s para a esteira e o seguinte conjunto de parâmetros para o atrito Stribeck: 𝐹𝑐 = 0,15
N, 𝐹𝑠 = 0,65 N, 𝑐 = 14,0 Ns/m e �̇�𝑠 = 3,33 × 10−3 m/s, o fenômeno stick-slip se faz
presente, fazendo com que o sistema apresente o comportamento mostrado na Figura (9).
A Figura (9a) apresenta a posição da massa 𝑚 e a velocidade relativa �̇� em função do
tempo e a Figura (9b) ilustra o plano de fase da resposta do sistema.

Observe a partir da Figura (9a) que a velocidade é caracterizada por segmentos
nos quais ela é nula e por segmentos em que ela aumenta e diminui rapidamente. Esse
comportamento é típico para o movimento de escorregamento. Como a mola é tensionada
na fase de adesão e aliviada na fase de escorregamento subsequente, o par de atrito (esteira
e massa 𝑚) sempre alcançará uma velocidade relativa máxima maior que a velocidade da
excitação (esteira). Curiosamente, a velocidade relativa do par de atrito pode passar tem-
porariamente pelo ponto de transição entre a lubrificação parcial e total, como ilustrado
na Figura (5), caso haja um filme lubrificante.



Capítulo 2. Atrito e Interação Broca-Formação 42

Figura 9 – Comportamento stick-slip do sistema mecânico apresentado na Figura (8).

(a) Posição 𝑥𝑚 e velocidade relativa �̇�. (b) Plano de fase.

Fonte: próprio autor.

A partir da Figura (9b), é possível observar a trajetória da resposta do sistema
através do seu plano de fase. Nesse plano, a trajetória converge para um ciclo limite
estável, que inclui um segmento de reta no qual o movimento é dado por �̇� = 0. Esse
segmento corresponde à fase "stick", durante a qual o corpo está parado. A fase "slip", ou
de escorregamento, corresponde à parte curva do ciclo limite, na qual �̇� ̸= 0. A fase de
deslizamento é possível devido ao declínio da curva de Stribeck, como o apresentado na
Figura (6a). Se a força de atrito é constante em baixas velocidades, ou se eleva em todo
o espectro de velocidade, é gerada uma oscilação amortecida no sistema.

Além do aspecto da curva de atrito, também é importante destacar que, se a mola
apresentar uma rigidez muito elevada, ou se a velocidade de excitação for muito alta, não
é possível a existência do comportamento stick-slip. Uma mola com rigidez muito elevada
não consegue apresentar deformação suficiente para armazenar energia e acelerar a massa.
Para a velocidade de excitação, este fenômeno só ocorre com velocidades muito baixas.
Com o aumento da velocidade de excitação, o tempo no qual a massa permanece em
repouso entre dois deslizamentos consecutivos vai diminuindo até que a mola apresente
uma deformação de equilíbrio e o sistema permaneça em constante deslizamento (LEINE
et al., 1998).

2.4 Interação Broca-Formação em Colunas de Perfuração
Os processos de perfuração de poços de petróleo podem ser muito desafiadores

devido às oscilações severas da coluna de perfuração, especialmente as relacionadas ao
fenômeno stick-slip. Consequentemente, pesquisas sobre essas oscilações e a tentativa de
fornecer uma explicação para esse tipo de fenômeno são de considerável relevância. A
abordagem do problema de contato da coluna de perfuração com as formações rochosas
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do poço é uma tarefa bastante complexa, principalmente devido às não linearidades asso-
ciadas a esses sistemas (YAVERI et al., 2010). A descrição da interação broca-formação
é um aspecto crucial da modelagem de vibrações de perfuração, já que o mecanismo de
oscilação surge devido às forças de contato na extremidade inferior da coluna. Modelos
clássicos de atrito, como os apresentados anteriormente, conduzem a caracterização da in-
teração broca-formação que ocorre durante o processo de perfuração. Várias abordagens,
utilizando diferentes modelos, podem ser encontradas na literatura.

Jansen e Steen (1995) e Sevrarens et al. (1998) utilizaram uma simples combinação
do modelo de atrito Coulomb com o efeito stiction para representar a queda do torque de
atrito estático para o atrito cinético. Esse modelo consegue capturar o efeito não linear
essencial do atrito, e resulta em um conjunto de equações lineares por partes que permite
uma análise linear do sistema. De maneira semelhante, Liao et al. (2011) e Tang e Zhu
(2019) também utilizaram o modelo de Coulomb para representar o contato entre a broca
e a formação.

Navarro-López e Cortés (2007a) e Navarro-López e Cortés (2007b) descreveram
as forças de contato na broca pela soma de dois efeitos de atrito. O primeiro leva em
consideração a influência do fluido de perfuração, e o segundo representa a interação broca-
formação. O efeito do fluido de perfuração na broca é modelado como um atrito viscoso
simples, como o apresentado pela equação (2.3), e o contato da broca com a formação é
descrito através de uma combinação de um modelo de chaveamento (LEINE et al., 1998)
com o modelo Karnopp, representado na equação (2.10). Essa mesma abordagem para
descrever as forças de contato na broca também foi utilizada em outros trabalhos, como
em Saldivar et al. (2011), Toumi et al. (2017) e Cheng et al. (2020).

Mihajlovic et al. (2004) e Viguié et al. (2009) consideraram esforços de atrito tanto
no sistema de acionamento, devido ao atrito nos rolamentos e aos efeitos eletromagnéticos
presentes no motor de acionamento, como na broca, devido a sua interação com as forma-
ções rochosas. Para o sistema de acionamento, eles consideraram um modelo combinado
de atrito Coulomb-viscoso, semelhante ao apresentado na equação (2.5). Para interação
broca-formação, eles utilizaram o modelo de atrito Stribeck.

Kreuzer e Steidl (2012) e Kreuzer, Krumm e Pick (2014) descreveram a intera-
ção broca-formação através do modelo Karnopp modificado, definido pela equação (2.11).
Porém, em Kreuzer e Steidl (2012), a força de contato resultante foi obtida através de
uma sobreposição de duas curvas, para ajustar as respostas do modelo com dados ex-
perimentais, enquanto que em Kreuzer, Krumm e Pick (2014), foi utilizado apenas uma.
Eles ainda consideraram um esforço de atrito, também descrito pela equação (2.11), numa
seção intermediária da coluna de perfuração.

Kapitaniak et al. (2015) usaram um coeficiente de atrito dependente da velocidade
capaz de captar os principais fenômenos observados nos próprios testes experimentais de
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perfuração, que são corte e atrito na broca com uma amostra de rocha. De acordo com
os testes de perfuração realizados, a presença do efeito Stribeck foi observado. Logo, o
coeficiente de atrito foi determinado tendo como base o modelo Stribeck. Assim como
Kapitaniak et al. (2015), Monteiro e Trindade (2017) também utilizaram um modelo de
atrito dependente da velocidade, equivalente ao de Stribeck, para investigar a performance
de um controlador proporcional-integral na atenuação de oscilações stick-slip.

Khulief, Al-Sulaiman e Bashmal (2007) apresentaram um modelo de elementos
finitos de uma coluna de perfuração, incluindo tubos de perfuração e comandos (drill
collars), e utilizaram o modelo de atrito de quatro parâmetros proposto por Tucker e
Wang (1997) para descrever a interação da broca com a formação. Também utilizando o
modelo de atrito de Tucker e Wang (1997), Ritto e Sampaio (2012) analisaram a dinâmica
estocástica de uma coluna de perfuração com incertezas na velocidade máxima e nos
parâmetros da broca com a formação, e Ritto, Aguiar e Hbaieb (2017) investigaram a
estabilidade das oscilações da broca em função dos parâmetros de operação da coluna.
Recentemente, baseado na contribuição de Tucker e Wang (1997), Real et al. (2018)
apresentaram um novo modelo para a interação broca-formação que apresenta histerese,
o qual se mostrou compatível com resultados de campo.

Devido às incertezas presentes nos sistemas de perfuração, técnicas de inteligência
artificial, como redes neurais artificiais (RNAs), apresentam um grande potencial para
identificação, reconhecimento e compensação da interação broca-formação. Sabendo que
as RNAs têm a capacidade de aproximar funções não lineares com boa precisão, elas se
apresentam como uma boa alternativa para descrever e compensar o atrito em sistemas de
controle (SCARSELLI; TSOI, 1998; CILIZ; TOMIZUKA, 2007). Além disso, a utilização
de redes neurais pode também reduzir tanto a complexidade quanto o tempo consumido
na modelagem e identificação dos parâmetros de atrito.

A presença do atrito é um fenômeno que dificulta bastante o movimento de avanço
da broca, além de provocar comportamentos dinâmicos indesejados, como vibrações tor-
cionais, axiais e laterais. Esforços de atrito de alta intensidade, se não forem precisamente
estimados e compensados pelo sistema de controle, podem levar a problemas graves, como
falhas na broca, elevadas cargas de flambagem, desgaste prematuro dos componentes, fa-
diga e até a fratura da coluna. Então, uma estimativa do atrito em tempo real pode ajudar
a aumentar a eficiência do processo de perfuração dos poços. Nessas aplicações, as RNAs
se mostram úteis para a previsão do atrito na broca e demais forças de contato na coluna
de perfuração. Redes neurais de duas camadas ocultas e com treinamento adequado, por
exemplo, são capazes de determinar a força de contato no fundo do poço como uma fun-
ção da folga radial, rigidez à flexão da coluna, parâmetros de elasticidade, entre outros
(SADIQ; GHARBI et al., 1998; BELLO et al., 2015; HASSAN et al., 2018).
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3 Dinâmica de uma Coluna de Perfuração

Este capítulo apresenta, primeiramente, uma breve compilação dos componentes
que compõem os sistemas de perfuração. Em seguida são descritos os principais problemas
de vibração nas colunas de perfuração e suas respectivas consequências. Também são
discutidas as estratégias de modelagem mais utilizadas, as quais permitem uma análise
do comportamento dinâmico das colunas de perfuração. Por último, simulações numéricas
são apresentadas para um modelo dinâmico desenvolvido para a coluna.

3.1 Introdução
A perfuração de um poço representa o conjunto de operações e atividades ne-

cessárias para atravessar as formações geológicas da superfície da crosta terrestre para
prospecção de hidrocarbonetos. O processo de perfuração e intervenção de um poço de hi-
drocarbonetos, até este estar pronto para produzir petróleo e/ou gás, é realizado por meio
de uma sonda de perfuração, a qual representa uma grande estrutura que abriga máquinas
e equipamentos necessários para a execução dessas atividades. As sondas de perfuração
são classificadas como on-shore, quando instaladas em terra, e off-shore, quando instala-
das no mar. Um esboço simplificado de uma sonda de perfuração on-shore pode ser visto
na Figura (10).

No processo de abertura de um poço de petróleo, é preciso uma grande concentra-
ção de energia na broca, para que seja possível o corte das diversas formações geológicas
da crosta terrestre. A energia é transferida à broca através da rotação e do peso da co-
luna, que em seguida é transferida às rochas para promover sua ruptura e desagregação
em forma de cascalhos. A broca está conectada na extremidade inferior da coluna de per-
furação, a qual é formada por comandos (drill collars - DCs), tubos pesados (heavy weight
drill pipes - HWDPs) e tubos de perfuração (drill pipes - DPs). O conjunto formado pelos
comandos, broca e tubos pesados é chamado de composição de fundo de poço (BHA).

Segundo Mitchell e Miska (2017), cada seção de tubos da coluna de perfuração
possui uma função específica. Os tubos de perfuração são tubos de aço utilizados nas
colunas de perfuração para ligar o BHA ao sistema de elevação de carga na superfície.
Os tubos pesados fazem a transição gradual da rigidez entre os comandos e os tubos de
perfuração. Os comandos são tubos que fornecem carga axial sobre a broca e aprimoram
a rigidez da coluna, o que resulta num melhor controle da trajetória. Junto aos comandos,
também são utilizados estabilizadores, que são pontos de apoio da coluna nas paredes do
poço.
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Figura 10 – Esquema simplificado de uma sonda de perfuração.

Fonte: próprio autor.

Para que a rotação seja fornecida a broca, um sistema motor é instalado na ex-
tremidade superior da coluna. As colunas de perfuração podem ser acionadas por dois
tipos de sistema, que são: mesa rotativa e top drive. No sistema com mesa rotativa, a
rotação é transmitida a um tubo de seção poligonal, conhecido como kelly, que fica ligado
ao topo da coluna de perfuração. No sistema de acionamento com top drive, um motor
é conectado diretamente ao topo da coluna, não sendo necessária a utilização da mesa
rotativa e do kelly. Nesse tipo de acionamento, uma cabeça de injeção, conhecida como
swivel, também deve ser utilizada. Esse componente separa os elementos rotativos dos
estacionários, fazendo com que a parte superior permaneça estática, enquanto a parte
inferior permanece em movimento. A cabeça de injeção também permite a passagem de
fluido de perfuração para o interior da coluna.

O sistema de acionamento top drive apresenta algumas vantagens frente ao sistema
de mesa rotativa. Seu uso permite perfurar o poço de três em três tubos, enquanto no
sistema de mesa rotativa acontece de um a um. Além disso, permite que a retirada ou
descida da coluna seja feita tanto com rotação como com circulação de fluido de perfura-
ção, sendo uma característica extremamente importante em poços de alta inclinação ou
horizontais (THOMAS, 2001).

Além do sistema de acionamento da coluna, existem outros sistemas extremamente
importantes nas sondas de perfuração, dentre os quais podemos destacar: sistema de sus-
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tentação, de movimentação de cargas, de geração e distribuição de energia, de circulação
e de segurança do poço. O sistema de sustentação de cargas é composto pela torre e pela
fundação. A carga da coluna de perfuração é transferida para a torre, que por sua vez
transfere para a fundação da sonda. O sistema de movimentação de cargas, que tem como
função movimentar as colunas de perfuração, de revestimento e outros equipamentos, é
composto, basicamente, por: guincho, cabos de aço, bloco de coroamento, que é um con-
junto de polias fixas localizado na parte superior da torre, e catarina, a qual representa o
conjunto de polias móveis. O sistema de geração e distribuição de energia é responsável
pela geração e distribuição de energia elétrica necessária para o acionamento dos equipa-
mentos da sonda. O sistema de circulação é formado por um conjunto de equipamentos
que permite a circulação e o tratamento do fluido de perfuração. O sistema de segurança
possibilita o fechamento e o controle do poço.

3.2 Problemas de Vibração na Coluna de Perfuração
Durante a abertura de um poço de petróleo, a coluna de perfuração está sujeita

a um elevado número de cargas, que podem ser estáticas ou dinâmicas, cíclicas ou de
impacto. Essas cargas surgem principalmente devido a interação da coluna de perfuração
com as formações rochosas. Dependendo da intensidade, elas podem causar vários danos,
inclusive a perda de um poço permanentemente. Além dessas cargas, que são mais seve-
ras no BHA, principalmente devido à interação da broca com as formações, flambagem e
desalinhamentos também estão presentes. Todos esses fatores causam vibrações ao longo
da coluna, que podem ser de natureza axial, lateral e/ou torcional (HAKIMI; MORADI,
2010). As vibrações axiais são responsáveis pelo movimento longitudinal da coluna. As
vibrações laterais são responsáveis pelos deslocamentos laterais das seções durante o mo-
vimento de giro. As vibrações torcionais são as responsáveis pelas flutuações angulares
entre o sistema de acionamento e o BHA. A presença dessas vibrações no sistema pode
interferir negativamente no processo de perfuração do poço, gerando menores taxas de
penetração, interferência nos sistemas de medição durante a perfuração, redução do con-
trole direcional da coluna e aumento dos custos envolvidos no processo. A representação
esquemática dos tipos de vibração que acontecem no sistema de perfuração pode ser vista
na Figura (11).

Medições no fundo do poço mostram que uma velocidade de rotação constante do
sistema de acionamento não conduz, necessariamente, a um movimento de rotação cons-
tante da broca. A velocidade de rotação nas porções mais profundas do poço geralmente
apresenta flutuações de grandes amplitudes durante uma fração significativa de tempo
(BRETT et al., 1992). Esse movimento rotacional autoexcitado, também conhecido como
stick-slip, é induzido pela relação não linear entre o torque de atrito na broca e a sua
velocidade angular. Quando a energia de deformação torcional elástica da coluna atinge
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Figura 11 – Representação esquemática dos tipos de vibração em colunas de perfuração.

Fonte: próprio autor.

um nível no qual a broca não consegue mais resistir, ela sai do repouso subitamente e
começa a rotacionar com velocidades elevadas. Esse comportamento de deslizamento da
broca pode gerar uma onda de torção que percorre a coluna até o topo, onde fica locali-
zado o sistema de acionamento. Devido à inércia do sistema de acionamento, ele age como
uma extremidade fixa e reflete a onda de torção de volta até a broca. A broca pode parar
novamente e o ciclo de onda de torção se repete (NAVARRO-LÓPEZ; CORTÉS, 2007a).

As vibrações torcionais provocam fadiga nas conexões da coluna, diminuem a vida
útil da broca e aumentam o tempo de operação, prolongando assim o processo geral de
perfuração. Até mesmo as vibrações de baixas amplitudes podem ser uma das principais
causas do desgaste da broca e da redução da sua taxa de penetração nas formações
(HAN; KIM; KARKOUB, 2013). Essas vibrações torcionais são identificadas no fundo do
poço pelas flutuações na potência necessária para manter o sistema de acionamento em
uma velocidade constante, ou pelo conjunto de medições durante a perfuração (MWD).
O MWD é um conjunto extremamente importante para a atividade de perfuração, pois
realiza medições como velocidade de rotação, vibrações, temperatura, torque e força,
além de medições de trajetória na perfuração direcional. Normalmente, existem sensores
na unidade superior e no BHA das colunas de perfuração (SHI et al., 2016).

Não obstante, a indústria do petróleo está começando a incorporar a tecnologia
de tubos de perfuração com fio (Wired Drill Pipe - WDP), que consiste em um sistema
de telemetria de banda larga que permite a transmissão instantânea de dados entre a
superfície e as ferramentas de medição posicionadas na extremidade inferior da coluna
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(SHISHAVAN et al., 2016). Isso traz novas oportunidades para a instalação de sensores
em todo o comprimento da coluna, fornecendo informações de qualidade sobre vários
pontos de interesse do poço, que podem ser transferidas para a superfície em tempo real
(VEENINGEN et al., 2014).

As vibrações axiais consistem em movimentos irregulares dos componentes da
coluna ao longo do seu eixo longitudinal, provocando saltos na broca e condições severas de
perfuração, as quais diminuem a vida útil das ferramentas, danificam o BHA, prejudicam
o controle direcional e aumentam o tempo total de perfuração. Além disso, devido aos
mecanismos de acoplamento do poço, as vibrações axiais também provocam oscilações
laterais na coluna (YIGIT; CHRISTOFOROU, 1996).

Uma das oscilações mais destrutivas da coluna de perfuração ocorre na forma de
vibração lateral, tendo início quando a coluna começa a rotacionar de maneira excêntrica.
Esse tipo de vibração pode surgir sem indicação alguma na superfície da coluna (CH-
RISTOFOROU; YIGIT, 2003). Nos locais mais profundos, o BHA em rotação interage
com a parede do poço, gerando choques laterais, os quais dão origem a um furo excên-
trico que acabam danificando os componentes da coluna. Esses choques também causam
danos severos à parede do poço e interferem no seu direcionamento (GHASEMLOONIA;
RIDEOUT; BUTT, 2014).

A combinação desses três tipos de vibração aumenta significativamente a comple-
xidade da dinâmica da coluna de perfuração. A broca desempenha um papel importante
nos mecanismos de acoplamento das oscilações, uma vez que ela converte as vibrações axi-
ais em torcionais ou, de forma equivalente, relaciona o peso sobre a broca com o torque
sobre a broca (SPANOS et al., 2003). As vibrações torcionais ajudam a suprimir as vi-
brações axiais e laterais, pois a velocidade angular dependente do tempo não permite que
outros tipos de vibrações tenham tempo suficiente para se acumular. Da mesma forma,
os saltos da broca suprimem as vibrações torcionais de baixa frequência. Estudos experi-
mentais mostram que as vibrações são as principais causas da queda de desempenho das
colunas de perfuração e que, se não controladas, podem resultar em uma falha completa
do processo de perfuração (KHULIEF; AL-NASER, 2005; MORADI; RANJBAR, 2009).

3.3 Modelos Dinâmicos da Coluna de Perfuração
Os sistemas reais de engenharia são, em sua grande maioria, corpos contínuos,

os quais apresentam infinitos graus de liberdade. O estudo do comportamento dinâmico
desses corpos envolve equações diferenciais parciais, o que torna as análises dos problemas
mais complexas, principalmente quando as condições de contorno são não lineares. Essas
condições de contorno não lineares são inerentes aos sistemas de perfuração, uma vez que
elas estão presentes devido ao atrito da superfície da coluna com as formações rocho-
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sas durante a perfuração dos poços de petróleo (RICHARD; GERMAY; DETOURNAY,
2004).

A modelagem matemática da coluna de perfuração constitui a base para a análise
do seu comportamento dinâmico e para o desenvolvimento de sistemas de controle. Ao
longo da última metade do século, muitas pesquisas foram desenvolvidas para descrever
matematicamente os fenômenos físicos que ocorrem nos sistemas de perfuração reais.
Segundo Márquez et al. (2015), os modelos de perfuração existentes na literatura podem
ser classificados nas seguintes categorias gerais:

∙ Modelos de parâmetros concentrados: a coluna de perfuração é considerada
como um sistema massa-mola-amortecedor que pode ser descrito por equações di-
ferenciais ordinárias. Essa representação do sistema, que possui dimensão finita,
fornece uma descrição aproximada da dinâmica de determinados pontos da coluna,
que pode ser modelada como um sistema de dois ou mais graus de liberdade.

∙ Modelos de parâmetros distribuídos: a coluna de perfuração é considerada
como um elemento estrutural contínuo sujeito a esforços axiais, transversais e/ou de
torção. Um sistema de equações diferenciais parciais fornece uma descrição das va-
riáveis da coluna. O preço pago pela precisão do modelo é a complexidade envolvida
em suas análises e simulações.

∙ Modelos do tipo neutral: esses modelos, que são derivados diretamente dos mo-
delos de parâmetros distribuídos, quando o amortecimento não é considerado, for-
necem uma descrição entrada-saída. Os atrasos de tempo envolvidos, que dependem
do comprimento da coluna, estão relacionados com a velocidade das ondas que se
propagam por ela. Esse tipo de modelo fornece um bom equilíbrio entre precisão da
representação do sistema e complexidade da descrição.

Nos modelos de parâmetros distribuídos, o acionamento superior da coluna e o
BHA podem ser modelados como discos rígidos, fazendo com que eles apareçam apenas
nas condições de contorno. A condição de contorno na extremidade superior da coluna
pode ser obtida pelo momento angular do top drive, que inclui também o controle da
velocidade de acionamento. Já a condição de contorno para a extremidade inferior é obtida
a partir do momento angular devido ao atrito do BHA com as formações geológicas.

Sabendo que o atrito das formações com a broca é fortemente não linear e que
esforços de atrito não lineares também podem estar presentes ao longo da coluna, uma
solução analítica do modelo contínuo acaba não sendo possível, exceto para alguns ca-
sos particulares (KREUZER; STEIDL, 2012). Dessa forma, quando se considera esforços
de atrito não lineares na coluna de perfuração, recomenda-se a adoção de modelos de
parâmetros concentrados.
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O uso de modelos de parâmetros concentrados para análise de vibração é motivado
pela necessidade de definir uma abordagem simples para investigar a dinâmica da coluna
de perfuração. Nesta abordagem, o sistema contínuo, constituído basicamente pelo top
drive, tubos de perfuração e BHA, é considerado como um pêndulo de torção, descrito
por um modelo com 𝑚 graus de liberdade (degrees of freedom - DOFs).

Modelos discretos mais simples, com dois graus de liberdade, têm sido propostos
para descrever vibrações torcionais, como em Mihajlovic et al. (2004), Navarro-López e
Suárez (2004) e Vaziri et al. (2020), que descreveram a vibração torcional da coluna de
perfuração através de um pêndulo simples de torção. De maneira geral, eles consideram
que a coluna é acionada por um motor elétrico na extremidade superior e na extremidade
inferior a interação da broca com a rocha é descrita por um modelo de atrito seco. Os
tubos de perfuração são representados por uma mola linear e um amortecedor de torção,
os quais estão conectados por duas massas, que correspondem à inércia do sistema de
acionamento e à inércia da coluna somada com a do BHA.

Richard, Germay e Detournay (2007) apresentaram um modelo de dois graus de
liberdade para descrever as vibrações axiais e torcionais de uma coluna de perfuração. A
parte torcional do modelo idealiza a coluna como um pêndulo de torção e a parte axial
idealiza o BHA e os tubos de perfuração como uma massa concentrada. Nandakumar e
Wiercigroch (2013) apresentaram uma versão melhorada do modelo de parâmetros con-
centrados que descreve a dinâmica torcional e axial da coluna de perfuração com dois
graus de liberdade. No modelo apresentado, eles consideraram atraso de transporte nas
respostas dos estados e fizeram uma análise detalhada da sua estabilidade.

Também utilizando um pêndulo de torção de dois graus de liberdade, Besselink et
al. (2016) e Ritto e Ghandchi-Tehrani (2019) investigaram o controle de oscilações torcio-
nais devido ao fenômeno stick-slip. Besselink et al. (2016) utilizaram um modelo acoplado
para a dinâmica axial-torcional da coluna de perfuração em combinação com uma equa-
ção para o atrito que inclui efeitos de corte e fricção, enquanto Ritto e Ghandchi-Tehrani
(2019) utilizaram o modelo de atrito de quatro parâmetros para investigar diferentes
estratégias de controle PD a partir de mapas de estabilidade.

Liao et al. (2011) estabeleceram dois modelos, um com quatro e outro com cinco
graus de liberdade, e apresentaram resultados numéricos e experimentais para o compor-
tamento dinâmico axial, torcional e lateral de uma coluna de perfuração. Comparações
qualitativas entre as respostas dos modelos e os dados experimentais também foram fei-
tas a fim de examinar se as características das vibrações stick-slip, incluídas nos modelos,
eram semelhantes as dos experimentos. As respostas dos modelos mostraram fenômenos
compatíveis com as observações experimentais.

Liu et al. (2013) apresentaram um modelo discreto de oito graus de liberdade que
considera vibrações stick-slip, atrasos de transporte e perturbações não lineares. O modelo
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também considera as dinâmicas axial, torcional e lateral da coluna de perfuração. Os
resultados apresentados mostram a presença de movimentos autoexcitados impulsionados
pelo fenômeno stick-slip e pelo atraso de transporte das respostas dos estados.

Kreuzer e Steidl (2012), Ritto, Aguiar e Hbaieb (2017) e Cheng et al. (2020) apre-
sentaram modelos de parâmetros concentrados para analisar as vibrações torcionais em
colunas de perfuração com torques não lineares de atrito na broca. Enquanto o modelo
apresentado por Kreuzer e Steidl (2012) foi utilizado na comparação com resultados expe-
rimentais, o modelo de Ritto, Aguiar e Hbaieb (2017) foi comparado com dados de campo,
mostrando uma boa concordância. Cheng et al. (2020) apresentaram apenas resultados
numéricos.

É possível notar que uma grande variedade de modelos tem sido empregada para
estudar as vibrações torcionais das colunas de perfuração. Entretanto, o que mais se
destaca é o pêndulo de torção, devido a sua simplicidade e capacidade de apresentar
resultados compatíveis com experimentos e dados de campo.

3.4 Modelagem da Coluna de Perfuração
Sabendo que a vibração torcional é uma das formas de vibração mais destrutivas

das colunas de perfuração, o presente trabalho será direcionado aos poços verticais com
perfuração rotativa, onde esse problema acontece com maior frequência. Na sua forma mais
drástica, auto-oscilações são estabelecidas pelo fenômeno stick-slip devido a interação da
broca com a formação, o que pode levar os equipamentos da coluna e do BHA a falhas
catastróficas.

Para analisar a dinâmica torcional, a coluna foi descrita por um sistema de 𝑚

graus de liberdade, a fim de captar os efeitos das ondas de torção e de possíveis per-
turbações externas ao longo do seu comprimento. Com a discretização, o sistema passa
a ser composto por 𝑚 discos conectados entre si por meio de molas e amortecedores de
torção, de modo a representar a rigidez e a dissipação de energia, respectivamente, de
cada trecho da coluna. Obviamente, o top drive e o BHA são representados por discos de
inércias maiores do que os que representam os demais segmentos. A Figura (12) mostra
uma representação esquemática da discretização da coluna de perfuração.

Para determinar as equações que descrevem a dinâmica do sistema, é preciso de-
terminar a equação de movimento de cada disco 𝐽𝑖 (𝑖 = 1, ...,𝑚) da coluna, sendo 𝐽𝑇 𝐷 e
𝐽𝐵𝐻𝐴 a representação de 𝐽1 e 𝐽𝑚, respectivamente. A equação de movimento do sistema
pode ser obtida a partir da aplicação da lei de Euler para rotação aos elementos que o
compõem. Com o auxílio dos diagramas de corpo livre mostrados na Figura (13), os quais
representam os elementos da coluna, é possível determinar, respectivamente, as seguintes
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Figura 12 – Representação esquemática e discretização da coluna de perfuração.

Fonte: próprio autor.

equações de movimento para o top drive, o 𝑖-ésimo elemento da coluna e o BHA:

𝑇𝑇 𝐷 − 𝑘1(𝜃1 − 𝜃2)− 𝑐1(𝜃1 − 𝜃2) = 𝐽𝑇 𝐷𝜃1 =⇒

𝐽𝑇 𝐷𝜃1 + 𝑐1𝜃1 − 𝑐1𝜃2 + 𝑘1𝜃1 − 𝑘1𝜃2 = 𝑇𝑇 𝐷, (3.1)

𝑘𝑖−1(𝜃𝑖−1 − 𝜃𝑖) + 𝑐𝑖−1(𝜃𝑖−1 − 𝜃𝑖)− 𝑘𝑖(𝜃𝑖 − 𝜃𝑖+1)− 𝑐𝑖(𝜃𝑖 − 𝜃𝑖+1) = 𝐽𝑖𝜃𝑖 =⇒

𝐽𝑖𝜃𝑖 − 𝑐𝑖−1𝜃𝑖−1 + (𝑐𝑖−1 + 𝑐𝑖)𝜃𝑖 − 𝑐𝑖𝜃𝑖+1 − 𝑘𝑖−1𝜃𝑖−1 + (𝑘𝑖−1 + 𝑘𝑖)𝜃𝑖 − 𝑘𝑖𝜃𝑖+1 = 0, (3.2)

𝑘𝑚−1(𝜃𝑚−1 − 𝜃𝑚) + 𝑐𝑚−1(𝜃𝑚−1 − 𝜃𝑚)− 𝑇𝐵𝐻𝐴 = 𝐽𝑚𝜃𝑚 =⇒

𝐽𝑚𝜃𝑚 − 𝑐𝑚−1𝜃𝑚−1 + 𝑐𝑚−1𝜃𝑚 − 𝑘𝑚−1𝜃𝑚−1 + 𝑘𝑚−1𝜃𝑚 = −𝑇𝐵𝐻𝐴, (3.3)

sendo 𝐽𝑇 𝐷, 𝐽𝐵𝐻𝐴 e 𝐽𝑖 os momentos de inércia do top drive, do BHA e do 𝑖-ésimo disco,
respectivamente, 𝑇𝑇 𝐷 e 𝑇𝐵𝐻𝐴 o torque fornecido pelo top drive e o torque de atrito no BHA,
respectivamente, e 𝑘𝑖 e 𝑐𝑖 (𝑖 = 1, 2, ...,𝑚−1) a rigidez e o amortecimento entre os elementos
𝐽𝑖 e 𝐽𝑖+1. Sabendo que a broca faz parte do BHA e que na modelagem do sistema ele foi
considerado como um único elemento, o torque de atrito devido a interação da broca com a
formação será representado pelo torque de atrito no BHA (𝑇𝐵𝐻𝐴). A coordenada da rotação
do 𝑖-ésimo grau de liberdade, sua primeira e segunda derivada são dadas, respectivamente,
por 𝜃𝑖, 𝜃𝑖 e 𝜃𝑖. Para facilitar o entendimento, as coordenadas 𝜃1, 𝜃1 e 𝜃1 serão identificadas
como 𝜃𝑇 𝐷, 𝜃𝑇 𝐷 e 𝜃𝑇 𝐷 e as coordenadas 𝜃𝑚, 𝜃𝑚 e 𝜃𝑚 serão identificadas como 𝜃𝐵𝐻𝐴, 𝜃𝐵𝐻𝐴 e
𝜃𝐵𝐻𝐴. Assim como no caso do torque, a posição, a velocidade e a aceleração da broca são
aqui consideradas como posição, velocidade e aceleração do BHA.

As equações dos 𝑚 graus de liberdade do sistema também podem ser representadas
na forma matricial, da seguinte maneira:

𝐽𝜃 + 𝐶�̇� + 𝐾𝜃 = 𝑑 + 𝑢, (3.4)
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Figura 13 – Diagrama de corpo livre dos 𝑚 discos da coluna de perfuração.

Fonte: próprio autor.

sendo 𝐽 ,𝐶,𝐾 ∈ R𝑚×𝑚 as matrizes de inércia, de dissipação e de rigidez, respectivamente,
𝜃, �̇�,𝜃 ∈ R𝑚 os vetores de coordenadas, de primeira e de segunda derivada, respectiva-
mente, 𝑑 ∈ R𝑚 o vetor com as cargas externas (perturbações) aplicadas ao sistema e
𝑢 ∈ R𝑚 o vetor com as entradas de controle. As matrizes e vetores da equação (3.4) são
definidos como:

𝐽 =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

𝐽𝑇 𝐷 0 0 0 · · · 0
0 𝐽2 0 0 · · · 0
0 0 𝐽3 0 · · · 0
... ... . . . . . . . . . ...
0 0 · · · 0 𝐽𝑚−1 0
0 0 · · · 0 0 𝐽𝐵𝐻𝐴

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
, (3.5)

𝐶 =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

𝑐1 −𝑐1 0 0 · · · 0
−𝑐1 𝑐1 + 𝑐2 −𝑐2 0 · · · 0
0 −𝑐2 𝑐2 + 𝑐3 −𝑐3 · · · 0
... ... . . . . . . . . . ...
0 0 · · · −𝑐𝑚−2 𝑐𝑚−2 + 𝑐𝑚−1 −𝑐𝑚−1

0 0 · · · 0 −𝑐𝑚−1 𝑐𝑚−1

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
, (3.6)

𝐾 =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

𝑘1 −𝑘1 0 0 · · · 0
−𝑘1 𝑘1 + 𝑘2 −𝑘2 0 · · · 0

0 −𝑘2 𝑘2 + 𝑘3 −𝑘3 · · · 0
... ... . . . . . . . . . ...
0 0 · · · −𝑘𝑚−2 𝑘𝑚−2 + 𝑘𝑚−1 −𝑘𝑚−1

0 0 · · · 0 −𝑘𝑚−1 𝑘𝑚−1

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
, (3.7)

𝜃 =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

𝜃𝑇 𝐷

𝜃2
...

𝜃𝑚−1

𝜃𝐵𝐻𝐴

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
, �̇� =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

𝜃𝑇 𝐷

𝜃2
...

𝜃𝑚−1

𝜃𝐵𝐻𝐴

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
, 𝜃 =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

𝜃𝑇 𝐷

𝜃2
...

𝜃𝑚−1

𝜃𝐵𝐻𝐴

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
, 𝑑 =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

0
0
...
0

−𝑇𝐵𝐻𝐴

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
, 𝑢 =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

𝑇𝑇 𝐷

0
...
0
0

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
. (3.8)
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O torque de acionamento 𝑇𝑇 𝐷 será definido nesta seção por meio de uma lei de
controle proporcional a diferença entre a velocidade angular desejada para a coluna 𝜃𝑑 e
a velocidade angular do top drive 𝜃𝑇 𝐷, da seguinte maneira:

𝑇𝑇 𝐷 = 𝐾𝑝(𝜃𝑑 − 𝜃𝑇 𝐷), (3.9)

onde 𝐾𝑝 é o ganho proporcional da lei de controle.

O comportamento dinâmico da coluna de perfuração depende fortemente da ca-
racterística do atrito não linear presente, principalmente, na broca. Esse esforço de atrito,
aqui representado no BHA (𝑇𝐵𝐻𝐴), será modelado pela equação (2.12), ou seja:

𝑇𝐵𝐻𝐴(𝜃𝐵𝐻𝐴) = 𝑏0

(︃
tanh (𝑏1𝜃𝐵𝐻𝐴) + 𝑏2𝜃𝐵𝐻𝐴

1 + 𝑏3𝜃2
𝐵𝐻𝐴

)︃
. (3.10)

Nesse modelo, os parâmetros 𝑏1, 𝑏2 e 𝑏3 estão relacionados a broca e a rocha,
enquanto o 𝑏0 está relacionado, principalmente, ao peso na broca (WOB), ao coeficiente de
atrito e ao raio da ferramenta (RITTO; AGUIAR; HBAIEB, 2017; NOGUEIRA; RITTO,
2018; REAL et al., 2018). O peso na broca, conforme expresso na indústria do petróleo,
é a quantidade de força descendente exercida sobre ela.

Na análise do comportamento dinâmico de componentes estruturais elásticos, é
necessário definir as suas propriedades de massa, de rigidez e de amortecimento. Logo,
os elementos das matrizes de inércia (𝐽) e de rigidez (𝐾) foram descritos pelas seguintes
equações:

𝐽𝑖 =

⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩
𝐽𝑇 𝐷, 𝑖 = 1,
𝜌𝐿𝐼𝑝/(𝑚− 2), 𝑖 = 2, ...,𝑚− 1,
𝐽𝐵𝐻𝐴, 𝑖 = 𝑚,

(3.11)

𝑘𝑖 =

⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩
2𝐺𝐼𝑝(𝑚− 2)/𝐿, 𝑖 = 1,
𝐺𝐼𝑝(𝑚− 2)/𝐿, 𝑖 = 2, ...,𝑚− 1,
2𝐺𝐼𝑝(𝑚− 2)/𝐿, 𝑖 = 𝑚,

(3.12)

onde 𝜌 e 𝐺 representam, respectivamente, a densidade e o módulo de elasticidade ao
cisalhamento do material, e 𝐼𝑝 e 𝐿 o momento de inércia polar da seção transversal e
o comprimento da coluna. As definições de 𝐽𝑖 e 𝑘𝑖 vêm, respectivamente, das equações
do momento de inércia de massa de elementos cilíndricos e do ângulo de torção de eixos
elásticos de seção circular (HIBBELER, 2016). No cálculo das propriedades dos segmentos
da coluna, considera-se uma fração de 𝐿/(𝑚 − 2) do seu comprimento, pois ignora-se o
top drive e o BHA, que são definidos separadamente.

Para a maioria dos componentes estruturais, é extremamente difícil avaliar as suas
características de amortecimento. A escolha de coeficientes de amortecimento realísti-
cos para uma estrutura específica é baseada em evidências experimentais ou em outras
estruturas de geometria e materiais semelhantes. Porém, utilizando uma abordagem de
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superposição de modos ortogonais de vibração, o amortecimento pode ser considerado
como desacoplado e identificado em cada modo como uma porcentagem do amorteci-
mento crítico.

A forma geral de uma matriz de amortecimento viscoso com propriedades orto-
gonais foi originalmente derivada por Caughey e O’Kelly (1960). No presente trabalho,
será utilizado um procedimento mais direto e eficiente para se determinar a matriz de
amortecimento 𝐶, conforme apresentado em Wilson e Penzien (1972).

As formas e frequências dos modos de vibração livre são obtidas através da reso-
lução da seguinte equação:

𝐾𝛷 = 𝜆𝐽𝛷, (3.13)

na qual os 𝑚 valores próprios 0 ≤ 𝜆1 ≤ 𝜆2 ≤ ... ≤ 𝜆𝑚 estão associados aos 𝑚 modos de
vibração 𝛷1, 𝛷2, ...,𝛷𝑚 ∈ R𝑚. Logo, 𝛷 ∈ R𝑚×𝑚 representa a matriz modal, ou matriz de
autovetores, definida como 𝛷 = [𝛷1 𝛷2 ... 𝛷𝑚]. Os 𝑚 autovalores estão relacionados com
as 𝑚 frequências naturais do sistema (𝜔𝑛1, 𝜔𝑛2, ..., 𝜔𝑛𝑚), por meio da seguinte equação:

𝜆 = 1
𝜔2

𝑛

. (3.14)

Introduzindo um vetor de coordenadas generalizadas 𝜗 ∈ R𝑚, também conhecido
como vetor de coeficientes de participação modal, o vetor solução da equação (3.4) pode
ser expresso por uma combinação linear dos modos normais, ou seja: 𝜃 = 𝛷𝜗. Assumindo
que a matriz de amortecimento possua a mesma propriedade de ortogonalidade que as
matrizes de massa e de rigidez (CAUGHEY; O’KELLY, 1960), as equações normais do
sistema podem ser descritas por:

𝐽�̈� + �̄��̇� + �̄�𝜗 = 𝑇 , (3.15)

onde 𝐽 , �̄�, �̄� ∈ R𝑚×𝑚 são as matrizes normais (ou diagonalizadas) de inércia, de amor-
tecimento e de rigidez, respectivamente, e 𝑇 ∈ R𝑚 é o vetor de torque normal, que leva
em consideração as entradas de controle e as perturbações externas, ou seja: 𝑇 = 𝑑 + �̄�.
Os termos individuais das diagonais das matrizes e do vetor são definidos da seguinte
maneira: 𝐽𝑖 = 𝛷⊤

𝑖 𝐽𝛷𝑖, 𝑐𝑖 = 𝛷⊤
𝑖 𝐶𝛷𝑖 = 2𝐽𝑖𝜁𝑖𝜔𝑛𝑖, 𝑘𝑖 = 𝛷⊤

𝑖 𝐾𝛷𝑖 = 𝐽𝑖𝜔𝑛
2
𝑖 e 𝑇𝑖 = 𝛷⊤

𝑖 𝑇𝛷𝑖,
com 𝑖 = 1, 2, ...,𝑚. O parâmetro 𝜁𝑖, associado ao elemento 𝑐𝑖, representa o fator de amor-
tecimento do 𝑖-ésimo modo de vibração.

Baseado nessas definições e após algumas manipulações matriciais, Wilson e Pen-
zien (1972) apresentaram a seguinte equação para definir a matriz de amortecimento:

𝐶 = 𝛷−⊤�̄�𝛷−1. (3.16)

Portanto, com essa abordagem é possível determinar a matriz de amortecimento
da coluna de perfuração a partir de uma estimativa dos seus fatores de amortecimento
modal.
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3.5 Simulações Numéricas
Simulações numéricas foram feitas para mostrar o comportamento dinâmico da

coluna de perfuração. Para resolver o sistema de equações do modelo, foi utilizado o
método de Runge-Kutta de quarta ordem, com um passo de integração de 1,0 ms. Para
integrar o sistema, primeiramente a equação (3.4) foi multiplicada pela matriz inversa da
matriz 𝐽 , obtendo-se a seguinte equação:

𝜃 = 𝐽−1(−𝐶�̇� −𝐾𝜃 + 𝑑 + 𝑢). (3.17)

Em seguida, a ordem do sistema de equações diferenciais foi reduzida para que
fosse possível utilizar o método de Runge-Kutta, ou seja:

�̇� = 𝜔,

�̇� = 𝐽−1(−𝐶𝜔 −𝐾𝜃 + 𝑑 + 𝑢).
(3.18)

Com essa mudança, o sistema de 𝑚 equações diferenciais de segunda ordem, re-
presentado pela equação (3.4), passa a ter 2×𝑚 equações diferenciais de primeira ordem.

A coluna de perfuração do presente trabalho foi discretizada e representada por
um sistema de 20 graus de liberdade (𝑚 = 20). Os parâmetros utilizados nas simulações
numéricas são apresentados na Tabela (1). Esses valores foram baseados nos trabalhos
de Ritto, Aguiar e Hbaieb (2017) e Real et al. (2018), os quais utilizaram dados reais de
campo para validar seus respectivos modelos. Foi considerado um valor de 2,5% para os
fatores de amortecimento relacionados aos modos naturais de vibração do sistema.

Tabela 1 – Parâmetros utilizados nas simulações numéricas da coluna de perfuração.

Módulo de elasticidade 𝐸: 220 GPa
Coeficiente de Poisson 𝜈: 0,29
Módulo de elasticidade transversal 𝐺: 𝐸/2(1 + 𝜈)
Densidade do material 𝜌: 7.800 kg/m3

Momento de inércia do top drive 𝐽𝑇 𝐷: 1.000 kgm2

Comprimento da coluna (DPs) 𝐿𝐷𝑃 𝑠: 4.733,6 m
Diâmetro externo da coluna (DPs) 𝐷𝐷𝑃 𝑠: 140 mm
Diâmetro interno da coluna (DPs) 𝑑𝐷𝑃 𝑠: 119 mm
Comprimento do BHA 𝐿𝐵𝐻𝐴: 466,45 m
Diâmetro externo do BHA 𝐷𝐵𝐻𝐴: 160,7 mm
Diâmetro interno do BHA 𝑑𝐵𝐻𝐴: 72,7 mm
Momento de inércia do BHA 𝐽𝐵𝐻𝐴: 𝜌𝐿𝐵𝐻𝐴𝐼𝑃𝐵𝐻𝐴

Fonte: próprio autor.

Os parâmetros associados ao esforço de atrito no BHA, descrito pela equação
(3.10), também foram definidos com base nos trabalhos de Ritto, Aguiar e Hbaieb (2017)
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e Real et al. (2018), assumindo os seguintes valores: 𝑏1 = 938,0, 𝑏2 = 2,8 e 𝑏3 = 0,35, com
as unidades apropriadas. Para o ganho da lei de controle (3.9), adotou-se 𝐾𝑝 = 40.000.

Primeiramente, foi analisado um mapa de estabilidade da coluna de perfuração em
função da velocidade nominal desejada 𝜃𝑑 e do parâmetro 𝑏0 do esforço de atrito, o qual
está relacionado com o peso na broca. A partir desse mapa é possível avaliar em diferentes
condições de operação a intensidade do fenômeno stick-slip no BHA, a qual foi definida
por:

𝐼𝑆𝑆 = (𝜃máx
𝐵𝐻𝐴 − 𝜃mín

𝐵𝐻𝐴)/2𝜃𝑇 𝐷, (3.19)

sendo 𝜃máx
𝐵𝐻𝐴 e 𝜃mín

𝐵𝐻𝐴 as velocidades máximas e mínimas, respectivamente, atingidas pelo
BHA em regime permanente. Observando a equação (3.19), é possível concluir que:

∙ Se não houver oscilações torcionais, 𝐼𝑆𝑆 = 0.

∙ Se houver oscilações stick-slip, 𝜃mín
𝐵𝐻𝐴 = 0.

∙ Se 𝜃mín
𝐵𝐻𝐴 = 0 e 𝜃máx

𝐵𝐻𝐴 for o dobro da velocidade nominal do top drive, 𝐼𝑆𝑆 = 1.

A Figura (14) ilustra o mapa de estabilidade da coluna de perfuração, obtido
através da equação (3.19), em função da velocidade nominal desejada 𝜃𝑑 e do parâmetro
𝑏0 do esforço de atrito.

Figura 14 – Mapa de estabilidade para avaliação da intensidade do fenômeno stick-slip.

Fonte: próprio autor.

Como pode ser visto na Figura (14), mesmo 𝜃máx
𝐵𝐻𝐴 sendo um pouco maior que o

dobro da velocidade nominal do top drive, a região violeta é a que apresenta o menor grau
de oscilação, dado que está associada aos menores valores de 𝐼𝑆𝑆. À medida que o 𝐼𝑆𝑆

aumenta, a instabilidade também aumenta. Ou seja, as regiões de cores diferentes repre-
sentam comportamentos com diferentes graus de instabilidade. Apesar de essas oscilações
serem bastante comuns nos sistemas reais de perfuração, a operação das colunas tende a
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ser realizada com parâmetros de velocidade nominal e de peso na broca de modo a evitar
as condições mais severas de vibração.

É importante destacar que o modelo de atrito utilizado representa apenas uma
aproximação para um fenômeno extremamente difícil de descrever, que é o do atrito em
brocas de colunas de perfuração. Porém, como o objetivo principal do trabalho é controlar
as oscilações do fenômeno stick-slip nas colunas de perfuração, podemos observar que elas
são facilmente atingidas com os parâmetros adotados nas simulações.

Para mostrar as oscilações provocadas pelo fenômeno stick-slip, serão considerados
três regimes de operação do mapa apresentado na Figura (14): um com condição de
operação mais leve (Caso 1), um com condição de operação intermediária (Caso 2) e um
com condição de operação mais severa (Caso 3). Os valores atribuídos aos três regimes de
operação são apresentados na Tabela (2).

Tabela 2 – Parâmetros dos regimes de operação avaliados.

Caso analisado 𝑏0 𝜃𝑑 [RPM]
Caso 1 1.500 130
Caso 2 2.000 115
Caso 3 2.500 100

Fonte: próprio autor.

A Figura (15) mostra os esforços de atrito no BHA considerados nas simulações
numéricas dos três casos. Consultando o trabalho de Ritto, Aguiar e Hbaieb (2017), é
possível observar que as curvas ilustradas na Figura (15) apresentam boa concordância
com dados reais de campo.

Figura 15 – Esforços de atrito no BHA considerados nas simulações numéricas.
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Fonte: próprio autor.

A Figura (16) mostra o comportamento dinâmico da coluna de perfuração, através
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Figura 16 – Comportamento dinâmico da coluna de perfuração.

(a) Resposta para o Caso 1. (b) 𝜃𝑇 𝐷 e 𝜃𝐵𝐻𝐴 para o Caso 1.

(c) Resposta para o Caso 2. (d) 𝜃𝑇 𝐷 e 𝜃𝐵𝐻𝐴 para o Caso 2.

(e) Resposta para o Caso 3. (f) 𝜃𝑇 𝐷 e 𝜃𝐵𝐻𝐴 para o Caso 3.

Fonte: próprio autor.

da sua velocidade angular, para os três casos avaliados. Os gráficos de superfície apresen-
tados nas Figuras (16a), (16c) e (16e) representam a velocidade angular em função do
tempo e do comprimento da coluna, enquanto as curvas ao lado, ilustradas nas Figuras
(16b), (16d) e (16f), mostram as velocidades angulares do top drive e do BHA em função
do tempo. Para ilustrar claramente o fenômeno stick-slip na broca para os três casos, a
sua resposta é destacada em preto nos gráficos de superfície.

A partir da Figura (16) é possível notar que, para todos os casos, a solução de
equilíbrio, dada por toda a coluna rotacionando a uma velocidade constante, é instável.
Essas respostas instáveis já eram esperadas devido às condições de carga na broca e as
velocidades nominais selecionadas, como mostrado no mapa de estabilidade da Figura
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(14). É importante destacar que essas oscilações indesejadas ocorrem em virtude do com-
portamento não linear do atrito, principalmente devido ao declínio da sua curva com a
velocidade, o qual está relacionado com um termo de amortecimento negativo.

Enquanto o top drive está rotacionando com velocidades constantes de 130, 115
e 100 RPM, o BHA apresenta ciclos de deslizamento com velocidades muito altas após
períodos de aderência, os quais são maiores para cargas elevadas e velocidades baixas.
Essas altas velocidades de deslizamento chegam a ser um pouco maiores do que dobro
da velocidade desejada para os Casos 1 e 2, e de quase o triplo para o caso mais severo
(Caso 3), como pode ser visto nas Figuras (16b), (16d) e (16f). Além disso, o período e a
amplitude das oscilações stick-slip de cada caso são praticamente constantes.

Os torques fornecidos à coluna de perfuração pelo top drive (𝑇𝑇 𝐷) para os três
casos são apresentados na Figura (17).

Figura 17 – Torque fornecido pelo top drive (𝑇𝑇 𝐷) à coluna de perfuração.
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(c) Caso 3.

Fonte: próprio autor.

É possível notar que, assim como nas oscilações stick-slip, os esforços no topo da
coluna também apresentam períodos e amplitudes praticamente constantes. Nos períodos
de aderência, o esforço de controle vai aumentando com o tempo, até que o BHA inicie
o seu movimento, de modo a estabilizar a sua velocidade no valor desejado. Após o
estabelecimento da fase do deslizamento, a redução do esforço de controle ocorre logo
em seguida, devido às altas velocidades atingidas pelo BHA, as quais são transmitidas
pela coluna até o topo. Essa redução ocorre na tentativa de estabilizar a velocidade da
coluna no valor desejado, como mostrado pela equação (3.9). Esse processo de elevar e
diminuir o esforço de controle vai se repetindo ao longo do tempo.

Devido a maior velocidade e a menor carga de atrito, o Caso 1 apresenta os maiores
esforços de sinal negativo, como ilustrado na Figura (17a). Esse esforço acontece devido
às altas velocidades de deslizamento atingidas pelo BHA, de modo que a ação necessária
para compensar isso é a de um torque de elevada intensidade, porém no sentido oposto
(com sinal negativo). Como a carga de atrito de baixa intensidade produz uma menor
aderência da broca com a formação, o torque necessário para que o BHA saia do repouso
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é menor para o Caso 1. Para o Caso 3, tem-se o oposto: velocidade menor e elevada carga
de atrito. Como resultado, as velocidades de deslizamento envolvidas são as menores,
fazendo com que o esforço de sinal negativo seja o menor, em módulo, dos três, como
pode ser visto na Figura (17c). Entretanto, esse caso apresenta os maiores esforços de
sinal positivo, já que sua carga de atrito é a maior de todas, o que impõe uma maior
resistência ao movimento. Como esperado, o Caso 2 apresenta valores intermediários de
torque, conforme apresentado na Figura (17b), já que sua velocidade e carga de atrito
representam as médias dos valores adotados nos Casos 1 e 3.

A Figura (18) mostra oscilações stick-slip medidas em campo de uma coluna de
perfuração real. Note que, embora o modelo utilizado não inclua a dinâmica do movimento
lateral e vertical da coluna, ele é capaz de reproduzir trajetórias qualitativamente próximas
das de um sistema real. Como as características do atrito não são perfeitamente conhecidas
nos sistemas reais, podendo ainda mudar durante a perfuração do poço, devido a alteração
das formações geológicas, é desejável uma lei de controle que reconheça essas variações e
se adapte automaticamente às características do atrito encontrado na perfuração.

Figura 18 – Oscilações stick-slip medidas em campo.

Fonte: Sevrarens et al. (1998).
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4 Controle Não Linear

Neste capítulo, será mostrada a importância dos sistemas de controle não lineares
para a Engenharia. A definição de estabilidade e uma rápida introdução sobre a teoria de
estabilidade de Lyapunov serão apresentadas. Em seguida a técnica de controle por modos
deslizantes (sliding mode control - SMC) será descrita para sistemas com uma entrada
e uma saída (single-input, single-output - SISO) e para sistemas com múltiplas entradas
e múltiplas saídas (multiple-input, multiple-output - MIMO). Exemplos de aplicação da
técnica serão apresentados para mostrar a sua robustez e eficácia frente a presença de
incertezas nos sistemas a serem controlados.

4.1 Motivação
Nos últimos anos, sistemas de controle não lineares têm experimentado um cres-

cimento considerável, sendo motivado pelo desenvolvimento de extensas aplicações em
sistemas dinâmicos não lineares. Várias ideias novas, abordagens e resultados têm surgido
de acordo com as aplicações (LIU et al., 2015). Como a grande maioria dos sistemas físicos
são inerentemente não lineares, aproximações lineares podem degradar as suas caracterís-
ticas originais e levar a imprecisões ou conclusões incorretas sobre os problemas a serem
estudados. Dessa forma, o engenheiro de controle deve estar familiarizado com as técnicas
de controle não lineares básicas disponíveis para trabalhar com esses sistemas.

Nos sistemas industriais, é muito comum a utilização de controladores lineares,
principalmente os controladores do tipo proporcional integral derivativo (PID) e suas
derivações. O controlador PID apresenta desempenho bastante satisfatório em sistemas
lineares, e até mesmo em alguns sistemas com não linearidades diferenciáveis. No caso
de sistemas não lineares, para que um controlador linear apresente um bom desempenho,
o seu funcionamento deve ficar limitado a uma pequena faixa de operação, em torno de
um ponto de equilíbrio. A medida que o sistema se afasta desse ponto, o desempenho do
controlador vai diminuindo, podendo até mesmo se tornar instável. Ademais, a utilização
dessas técnicas de controle pode demandar um grande intervalo de tempo até que o estado
desejado seja atingido. As limitações de desempenho para esses casos se dão devido à
incapacidade de compensar as não linearidades do sistema.

Nesse caso, quando não se consegue obter aproximações lineares para os sistemas
não lineares a serem controlados, ou até mesmo quando se quer aumentar a faixa de
operação desses sistemas, os controladores não lineares aparecem como os mais indicados,
principalmente devido à capacidade de lidar com não linearidades em uma grande faixa
de operação. Existem diferentes tipos de não linearidades, sendo algumas delas até de
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natureza descontínua, o que inviabiliza a obtenção de aproximações lineares. Essas não
linearidades acabam diminuindo o desempenho do controlador e podem causar vários
comportamentos indesejados na resposta do sistema.

Para que os sistemas de controle lineares apresentem uma boa performance, deve-
se assumir que o modelo do sistema, bem como seus parâmetros, sejam razoavelmente
bem conhecidos. Entretanto, problemas de controle envolvem muitas incertezas, tanto
relacionadas aos parâmetros do sistema como na representação de seu modelo dinâmico.
Existem dois tipos de controlador capazes de lidar com sistemas não lineares e incertos,
que são os controladores robustos e os controladores adaptativos. Utilizando um desses
controladores, não linearidades e incertezas podem ser introduzidas no sistema de controle
e elas serão toleradas de modo a não prejudicar a sua performance.

Antes de apresentar a técnica de controle robusto conhecida como controle por
modos deslizantes, serão apresentadas algumas definições básicas da teoria de Sistemas
Dinâmicos, que servirão de base para o desenvolvimento e aplicação do controlador utili-
zado no presente trabalho.

4.2 Sistemas Autônomos e Não Autônomos
Os sistemas dinâmicos podem ser classificados como autônomos e não autônomos.

Um sistema dinâmico é classificado como autônomo se as equações diferenciais ordiná-
rias que o descrevem não dependem explicitamente do tempo. Caso contrário, o sistema
dinâmico é classificado como não autônomo, ou seja:

Definição 1. O sistema abaixo é dito autônomo se a função contínua 𝑓 : R𝑛 → R𝑛

não depende explicitamente do tempo, ou seja, se o sistema pode ser escrito da seguinte
maneira:

ẋ = 𝑓(x), (4.1)

caso contrário, o sistema é dito não autônomo.

A diferença fundamental entre os sistemas autônomos e não-autônomos reside no
fato de que a trajetória de um sistema autônomo independe do tempo inicial, enquanto que
a de um sistema não autônomo depende. Ou seja, os sistemas autônomos são invariantes
no tempo. Estritamente falando, todos os sistemas físicos reais não são autônomos, pois
nenhuma de suas características dinâmicas é invariante no tempo. Na prática, no entanto,
as propriedades dos sistemas praticamente não mudam, ou mudam muito lentamente.
Dessa forma, podemos negligenciar sua variação no tempo sem causar erros significativos.

De um modo geral, sistemas autônomos têm comportamentos relativamente mais
simples e sua análise é mais fácil em relação a dos sistemas não autônomos. Por essa razão,
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e pelo fato de que a grande maioria dos sistemas reais possui comportamento invariante
no tempo, concentraremos nossas análises nos sistemas autônomos.

4.3 Estabilidade de Sistemas Dinâmicos
A estabilidade é uma das principais características a ser determinada durante o

projeto de um controlador, já que um sistema de controle instável não possui aplicação
prática ou é potencialmente perigoso. Qualitativamente, um sistema é considerado estável
se, partindo de seu ponto de equilíbrio, ou de um ponto próximo a ele, o sistema permane-
cerá nesse mesmo ponto ou próximo a ele. Todo sistema de controle, seja ele linear ou não
linear, envolve um problema de estabilidade, o qual deve ser cuidadosamente estudado.

Seja x* ∈ R𝑛 um ponto de equilíbrio do sistema autônomo (4.1), ou seja, 𝑓(x*) = 0.
Para analisar o comportamento do sistema autônomo (4.1) em uma vizinhança de x*,
faremos a translação do seu ponto de equilíbrio para a origem, de modo que x̄ = x− x*.
Logo, para x = x*, o novo ponto de equilíbrio do sistema será x̄ = 0 e o sistema (4.1)
será representado como ˙̄x = 𝑓(x̄ + x*).

A estabilidade de um sistema dinâmico autônomo pode então ser definida da se-
guinte maneira:

Definição 2. A origem do sistema ˙̄x = 𝑓(x̄+x*) é estável se, para 𝜀 > 0, existe 𝛿(𝜀) > 0,
tal que:

||x̄(0)|| < 𝛿(𝜀) =⇒ ||x̄(𝑡)|| < 𝜀, ∀𝑡 ≥ 0.

Ou seja, um sistema é estável se para qualquer condição inicial x̄(0) suficientemente
próxima ao seu estado de equilíbrio, a solução x̄(𝑡) se mantém suficientemente próxima
ao seu estado de equilíbrio, ∀𝑡 > 0.

Fazendo uma análise mais formal, a definição afirma que a origem é estável se,
dado que não queremos que a trajetória de x̄(𝑡) saia de uma bola de raio 𝜀, um valor 𝛿(𝜀)
pode ser encontrado de modo que, partindo de dentro de uma bola de raio 𝛿(𝜀), o estado
permanecerá dentro da bola de raio 𝜀,∀𝑡 > 0.

A estabilidade de um sistema dinâmico também pode ser definida a partir do
comportamento da sua resposta em função do tempo para a origem.

Definição 3. A origem do sistema ˙̄x = 𝑓(x̄ + x*) é assintoticamente estável se ela for
estável e se existe 𝛿 > 0, tal que:

||x̄(0)|| < 𝛿 =⇒ lim
𝑡→∞

x̄(𝑡) = 0.

Definição 4. A origem do sistema ˙̄x = 𝑓(x̄ + x*) é exponencialmente estável se existem
𝑘, 𝜆 > 0, tais que:

||x̄(𝑡)|| ≤ 𝑘||x̄(0)||𝑒−𝜆𝑡, ∀𝑡 ≥ 0,
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desde que ||x̄(0)|| < 𝜀.

Da Definição (3) podemos concluir que para qualquer estado inicial x̄(0) suficien-
temente próximo à origem, o sistema será estável e x̄(𝑡) → 0 quando 𝑡 → ∞, ou seja, o
ponto de equilíbrio é atrativo. A estabilidade exponencial é um caso particular da estabi-
lidade assintótica, no qual a convergência da resposta de um sistema para o seu ponto de
equilíbrio é limitada por uma função exponencial. Pode-se dizer nesse caso que a resposta
do sistema x̄(𝑡) se aproxima do seu ponto de equilíbrio de forma exponencial quando
𝑡 → ∞, ou seja, o ponto de equilíbrio é atrativo de forma exponencial. A diferença da
Definição (2) para as Definições (3) e (4) está no fato de que elas exigem que o sistema
convirja para um determinado ponto de equilíbrio, enquanto que na primeira o estado
do sistema pode oscilar indefinidamente numa vizinhança qualquer de raio 𝜀. Para faci-
litar o entendimento, a Figura (19) ilustra as definições de estabilidade e de estabilidade
assintótica anteriormente descritas.

Figura 19 – Ilustração dos conceitos de estabilidade.

(a) Estabilidade. (b) Estabilidade assintótica.

Fonte: próprio autor.

4.3.1 Estabilidade de Lyapunov

Uma das abordagens mais utilizadas para estudar a estabilidade dos sistemas de
controle não lineares é a teoria de estabilidade apresentada em 1892 por Alexandr Lya-
punov1 (PARKS, 1992). O trabalho de Lyapunov apresenta dois métodos de análise de
estabilidade, um método de linearização e um método direto. O método de linearização
fornece apenas conclusões sobre a estabilidade local de um sistema não linear, através de
uma aproximação linear em torno de um ponto de equilíbrio. No método direto a análise
de estabilidade não se restringe a um estudo local, ele fornece informações sobre a esta-
bilidade global do sistema, através da investigação de uma função escalar semelhante à
1 Aleksandr Mikhailovich Lyapunov, físico e matemático russo (1857-1918).
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função de energia do sistema. Como esse método nos fornece informações globais sobre a
estabilidade dos sistemas, concentraremos nossa atenção apenas nele.

A análise de estabilidade, através da teoria de Lyapunov, também requer a trans-
lação do ponto de equilíbrio do sistema para a origem. Dessa forma, quando a origem for
mencionada, o ponto de equilíbrio do sistema estará em questão. Para mostrar o método
direto da teoria de estabilidade de Lyapunov, vamos considerar a função de energia do
sistema massa-mola-amortecedor não forçado mostrado na Figura (20).

Figura 20 – Sistema massa-mola-amortecedor.
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m
x

Fonte: próprio autor.

De acordo com a segunda lei de Newton, o sistema massa-mola-amortecedor pode
ser descrito pela seguinte equação diferencial:

𝑚�̈�+ 𝑐�̇�+ 𝑘𝑥 = 0, (4.2)

sendo 𝑥 ∈ R a coordenada de movimento da massa 𝑚, 𝑘 o coeficiente de rigidez da mola
e 𝑐 a constante de amortecimento do amortecedor, tais que 𝑚, 𝑘, 𝑐 > 0.

A energia total do sistema é dada pela soma da sua energia cinética com sua
energia potencial, ou seja:

𝐸(𝑥, �̇�) = 1
2𝑘𝑥

2 + 1
2𝑚�̇�

2. (4.3)

A partir da equação (4.3), pode-se perceber duas propriedades da função de ener-
gia: 𝐸(𝑥, �̇�) > 0, ∀𝑥, �̇� ̸= 0, e 𝐸(𝑥, �̇�) = 0 para 𝑥, �̇� = 0. Quando uma função apresenta
essas duas propriedades, diz-se que ela é uma função positiva definida.

Definição 5. Uma função 𝑉 (𝑥) é uma função positiva definida se:

𝑉 (0) = 0 e 𝑉 (𝑥) > 0, ∀𝑥 ̸= 0.

De forma similar podemos dizer que uma função 𝑉 (𝑥) é negativa definida se −𝑉 (𝑥)
for uma função positiva definida.

Analisando a taxa de variação da energia do sistema no tempo, tem-se:

�̇�(𝑥, �̇�) = 𝑘𝑥�̇�+𝑚�̇��̈� = (𝑚�̈�+ 𝑘𝑥)⏟  ⏞  
−𝑐�̇�

�̇� = −𝑐�̇�2. (4.4)
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A partir da equação (4.4), pode-se perceber que ela apresenta outras duas pro-
priedades: �̇�(𝑥, �̇�) ≤ 0 para 𝑥 ̸= 0 e/ou �̇� ̸= 0, e �̇�(𝑥, �̇�) = 0 para 𝑥, �̇� = 0. Quando
uma função apresenta essas duas propriedades, diz-se que ela é uma função negativa
semi-definida.

Definição 6. Uma função 𝑉 (𝑥) é uma função negativa semi-definida se:

𝑉 (0) = 0 e 𝑉 (𝑥) ≤ 0, ∀𝑥 ̸= 0.

De forma similar podemos dizer que uma função 𝑉 (𝑥) é positiva semi-definida se
−𝑉 (𝑥) for uma função negativa semi-definida.

Portanto, a energia 𝐸(𝑥, �̇�) do sistema não cresce ao longo de uma trajetória, ou
ela decresce ou permanece constante. Nesse exemplo, só teríamos �̇� = 0 na própria origem
do sistema, logo, pode-se garantir que a origem é um ponto de equilíbrio estável e atrativo.
Caso o sistema não fosse amortecido (𝑐 = 0), é possível observar da equação (4.4) que a
energia do sistema se conservaria (�̇� = 0), ou seja, o sistema seria conservativo. Para os
sistemas conservativos, as suas trajetórias no plano de fase são sempre curvas fechadas.

De acordo com a teoria da estabilidade de Lyapunov, além da função de energia,
existem outras funções que podem ser utilizadas para investigar a estabilidade de um
sistema. Para que o sistema seja considerado estável é suficiente que exista uma função
𝑉 (𝑥, �̇�) positiva definida tal que sua derivada temporal �̇� (𝑥, �̇�) seja negativa semi-definida.
Caso a função 𝑉 (𝑥, �̇�) satisfaça esses requisitos, ela será classificada como uma função de
Lyapunov. Para provar a estabilidade assintótica nesses casos, deve-se mostrar que o
ponto (𝑥, �̇�) no qual �̇� (𝑥, �̇�) se mantém nulo é a origem. Se �̇� (𝑥, �̇�) for negativa definida,
o sistema será assintoticamente estável e a sua trajetória irá convergir para a origem.

Teorema 1 (Estabilidade de Lyapunov − Método Direto). Seja x = x* um ponto
de equilíbrio do sistema autônomo (4.1), em que 𝑓 : 𝐷 → R𝑛, e 𝐷 ⊆ R𝑛 um domínio
contendo x = x*. Seja 𝑉 : 𝐷 → R uma função continuamente diferenciável tal que:

𝑉 (0) = 0; 𝑉 (x) > 0, ∀x ∈ 𝐷 − {x*};
�̇� (x) ≤ 0, ∀x ∈ 𝐷 − {x*},

(4.5)

então o ponto de equilíbrio é estável. Além disso, se

�̇� (x) < 0, ∀x ∈ 𝐷 − {x*}, (4.6)

então o ponto de equilíbrio é assintoticamente estável.

A prova do teorema da análise de estabilidade de Lyapunov (método direto) pode
ser facilmente encontrada em Khalil e Grizzle (2002). Caso �̇� ≤ 0, tem-se, matematica-
mente, duas alternativas para provar a estabilidade assintótica: o teorema de LaSalle2 e
2 Joseph Pierre LaSalle, foi um matemático estadunidense (1916-1983).
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o lema de Barbalat3, que se aplicam aos sistemas autônomos e não autônomos, respecti-
vamente.

4.4 Controle por Modos Deslizantes para Sistemas SISO
A abordagem de controle por modos deslizantes é uma técnica bastante eficiente

utilizada no projeto de controladores robustos, os quais são geralmente aplicados no con-
trole de sistemas dinâmicos com comportamentos complexos e/ou que apresentam incer-
tezas. O projeto de um sistema de controle baseado nessa técnica fornece uma abordagem
sistemática para problemas nos quais é necessário manter estabilidade e performance do
sistema consistentes mesmo na presença de incertezas, que podem ser classificadas como
paramétricas ou como dinâmicas não modeladas. Dependendo da magnitude dessas incer-
tezas, elas podem apresentar grande influência sobre a resposta do sistema, dessa forma,
o sistema de controle projetado deve lidar com elas.

Em comparação com outras técnicas, as principais vantagens do controle por mo-
dos deslizantes são: simplicidade de implementação, robustez às perturbações externas
e incertezas no modelo do sistema, não sendo necessário, portanto, um exato conheci-
mento do seu comportamento dinâmico, e baixa sensibilidade a variações de parâmetros.
O SMC é efetivo no controle de sistemas dinâmicos não lineares pois com essas vantagens
é possível resolver grande parte dos problemas reais de controle. Essa técnica tem sido
amplamente utilizada em várias áreas da engenharia, tais como engenharia química, civil,
elétrica, mecânica e áreas interdisciplinares (FENG et al., 2018).

De acordo com Sabanovic et al. (2004), as primeiras pesquisas envolvendo a abor-
dagem de controle por modos deslizantes foram desenvolvidas na antiga União Soviética,
por volta dos anos 60, porém só ganhou mais destaque pela comunidade internacional de
controle duas décadas depois. Para mostrar essa técnica, vamos considerar um sistema
genérico representado pela seguinte equação diferencial ordinária:

𝑥(𝑛) = 𝑓(x) + 𝑏(x)𝑢, (4.7)

onde 𝑥 ∈ R é a saída de interesse, 𝑢 ∈ R a entrada de controle, 𝑓, 𝑏 : R𝑛 → R funções
não lineares, as quais representam a dinâmica do sistema e o ganho da ação de controle,
respectivamente, e x = [𝑥 �̇� ... 𝑥(𝑛−1)]⊤ ∈ R𝑛 o vetor de estados, sendo 𝑥(𝑛) a 𝑛-ésima
derivada em relação ao tempo do estado 𝑥. O problema de controle consiste em conduzir
o vetor de estados x para seguir um estado específico ou uma determinada trajetória
x𝑑 = [𝑥𝑑 �̇�𝑑 ... 𝑥

(𝑛−1)
𝑑 ]⊤ ∈ R𝑛 mesmo com incertezas no sistema.

Essas incertezas serão quantificadas através de termos relativos à dinâmica, 𝛥𝑓 ,
ao ganho, 𝛥𝑢, bem como a eventuais perturbações externas, 𝛿. Dessa forma, o sistema
3 Ion Barbalat, foi um matemático romeno (1907-?).
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(4.7) pode ser representado como:

𝑥(𝑛) = 𝑓 +𝛥𝑓 + (𝑏+𝛥𝑏)𝑢+ 𝛿, (4.8)

Para efeito de simplificação, todas as incertezas e perturbações externas serão
agrupadas e representadas por um único termo 𝑑, ou seja, 𝑑 = 𝛥𝑓 + 𝛥𝑏𝑢 + 𝛿. Então, o
sistema (4.8) será reescrito da seguinte forma:

𝑥(𝑛) = 𝑓 + 𝑏𝑢+ 𝑑. (4.9)

Antes de apresentar o desenvolvimento da lei de controle por modos deslizantes,
as seguintes considerações devem ser feitas:

Consideração 1. O vetor de estados x está disponível.

Consideração 2. A trajetória desejada x𝑑 é diferenciável no tempo. Além disso, todos
os elementos do vetor x𝑑, assim como 𝑥(𝑛)

𝑑 , estão disponíveis e têm limites conhecidos.

Consideração 3. A função 𝑓 é desconhecida, porém limitada por uma função conhecida
ℱ(x), tal que: |𝑓 − 𝑓 | ≤ ℱ , onde 𝑓 é a estimativa de 𝑓 .

Consideração 4. O ganho 𝑏 é desconhecido, porém limitado: 0 < 𝑏mín ≤ 𝑏 ≤ 𝑏máx.

Consideração 5. O termo de incertezas/perturbações 𝑑 é desconhecido, porém limitado,
ou seja, |𝑑| < 𝒟.

Para controlar o sistema (4.9), essa técnica tem como ideia principal a conversão
de um problema de rastreamento de trajetória de ordem 𝑛 em x, em um problema de
estabilização de primeira ordem em 𝑠(x̃), sendo 𝑠 : R𝑛 → R uma função continuamente
diferenciável que representa uma superfície, dita de deslizamento, e x̃ = x − x𝑑 o vetor
erro de rastreamento, ou de estabilização, do sistema. De acordo com Slotine e Li (1991),
essa superfície de deslizamento é definida para um sistema dinâmico de ordem 𝑛 a partir
da seguinte equação:

𝑠(x̃) =
(︃
𝑑

𝑑𝑡
+ 𝜆

)︃𝑛−1

�̃� = 0, (4.10)

sendo 𝜆 > 0 uma constante e �̃� = 𝑥− 𝑥𝑑 o erro associado à variável de estado 𝑥.

Se tivéssemos, por exemplo, um sistema de segunda ordem (𝑛 = 2), poderíamos
definir a sua superfície de deslizamento a partir da equação (4.10) como:

𝑠(x̃) = ˙̃𝑥+ 𝜆�̃� = 0 =⇒ ˙̃𝑥 = −𝜆�̃�. (4.11)

Observando a equação (4.11), é possível notar que a superfície de deslizamento
para um sistema de segunda ordem pode ser interpretada como uma reta com coeficiente
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angular −𝜆 , cuja representação é dada por uma EDO homogênea de primeira ordem
com solução �̃� = �̃�(0)𝑒−𝜆𝑡 . A partir dessa solução podemos perceber que na superfície
de deslizamento o sistema irá convergir para a trajetória desejada, ou seja, o erro de ras-
treamento decairá, de forma exponencial, a zero. Dessa forma, a problemática da técnica
de controle por modos deslizantes consiste em definir uma lei de controle de modo que o
sistema alcance a superfície de deslizamento 𝑠(x̃) = 0 em um intervalo de tempo finito, e
que após alcançada, deslize sobre ela até que x𝑑 seja atingido. Então teremos inicialmente
uma fase de aproximação precedendo o deslizamento do sistema na superfície. Ambas as
fases, bem como a representação de 𝑠(x̃) = 0, podem ser vistas na Figura (21).

Figura 21 – Representação das fases de aproximação e de deslizamento em 𝑠(x̃) = 0.

Fonte: próprio autor.

Para facilitar o desenvolvimento matemático da lei de controle, a equação (4.10)
será reescrita da seguinte maneira:

𝑠(x̃) = Λ⊤x̃ = 0, (4.12)

onde Λ = [𝜆𝑛−1 𝑎𝑛−1𝜆
𝑛−2 ... 𝑎2𝜆 𝑎1]⊤ e 𝑎𝑖 (𝑖 = 1, 2, ..., 𝑛 − 1) são os coeficientes que

fazem do polinômio 𝜆𝑛−1 + 𝑎𝑛−1𝜆
𝑛−2 + ... + 𝑎2𝜆 + 𝑎1 = 0, um polinômio de Hurwitz4,

ou seja, 𝑎𝑖 > 0 e suas raízes possuem parte real negativa. Para que as equações (4.10) e
(4.12) sejam equivalentes, 𝑎𝑖 deve ser dado por:

𝑎𝑖 = (𝑛− 1)!
(𝑖− 1)!(𝑛− 𝑖)! . (4.13)

A lei de controle por modos deslizantes deve fazer com que a dinâmica 𝑠(x̃) = 0
seja estabelecida e os estados permaneçam na superfície de deslizamento, ∀𝑡 ≥ 0. Dessa
forma, é necessário que:

�̇�(x) = 0. (4.14)
4 Adolf Hurwitz, foi um matemático alemão (1859-1919).
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A partir da equação (4.12), temos que a derivada em relação ao tempo de 𝑠 é dada
por:

�̇�(x̃) = Λ⊤ ˙̃x = �̃�(𝑛) + Λ⊤
𝑢 x̃, (4.15)

onde Λ𝑢 = [0 𝜆𝑛−1 𝑎𝑛−1𝜆
𝑛−2 ... 𝑎2𝜆]⊤.

Considerando o sistema genérico (4.9) e as equações (4.14) e (4.15), a lei de controle
para 𝑠(x) = 0, ∀𝑡 ≥ 0, é dada por:

𝑢 = 1
𝑏
(−𝑓 − 𝑑+ 𝑥

(𝑛)
𝑑 −Λ⊤

𝑢 x̃). (4.16)

O que seria suficiente caso as funções 𝑓 e 𝑏 fossem conhecidas, assim como o termo
𝑑. Para a lei de controle (4.16), considera-se que o sistema se encontra inicialmente na
superfície de deslizamento, já que �̇�(x̃) = 0, ∀𝑡 ≥ 0. Porém, em sistemas reais nem sempre
conhecemos 𝑓 , 𝑏 e 𝑑 com exatidão e sabemos que dificilmente o sistema se encontrará
na superfície de deslizamento no instante inicial. Então, para garantir que os estados do
sistema permaneçam no modo deslizante após ser alcançado em um intervalo de tempo
finito, independentemente das suas condições, as seguintes condições de existência e de
aproximação devem ser atendidas:

lim𝑠→0+ �̇� < 0 e lim𝑠→0− �̇� > 0, (4.17)

𝑠�̇� < 0, ∀𝑠 ̸= 0. (4.18)

Utilizando a teoria de estabilidade de Lyapunov, as condições de existência e de
aproximação para o modo deslizante são verdadeiras, segundo Slotine e Li (1991), se existe
uma função de Lyapunov que satisfaça o Teorema 1 e que:

�̇� (𝑠) ≤ −𝛾
√︁
𝑉 (𝑠), (4.19)

sendo 𝛾 > 0. Então, vamos considerar a seguinte função candidata a função de Lyapunov:

𝑉 (𝑠) = 1
2𝑠

2. (4.20)

Deve-se propor uma lei de controle de modo que fora da superfície a condição de
aproximação (4.19) seja satisfeita, então:

�̇� (𝑠) ≤ −𝛾
√︁
𝑉 (𝑠) =⇒ 1

2
𝑑

𝑑𝑡
𝑠2 ≤ −𝜂|𝑠|, (4.21)

sendo 𝜂 > 0 uma nova constante para a condição de aproximação.

Dessa forma, o objetivo das equações (4.10) e (4.21) é selecionar uma função 𝑠

do comportamento do erro e uma lei de controle 𝑢 tal que 𝑠2 permaneça uma função
de Lyapunov do sistema. A partir da condição (4.21), pode-se concluir que o quadrado
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da “distância” da superfície, medida por 𝑠2, diminui ao longo de todas as trajetórias do
sistema. Então, isso faz com que a superfície 𝑠 seja atingida em um intervalo de tempo
finito 𝑡𝑠, que pode ser calculado da seguinte maneira:

1
2
𝑑

𝑑𝑡
𝑠2 ≤ −𝜂|𝑠| =⇒ 𝑠�̇� ≤ −𝜂|𝑠| =⇒ 𝑠�̇�

|𝑠|
≤ −𝜂. (4.22)

Integrando em relação ao tempo, temos:∫︁ 𝑡

0

𝑠�̇�

|𝑠|
𝑑𝑡 ≤ −

∫︁ 𝑡

0
𝜂 𝑑𝑡 =⇒ |𝑠(𝑡)| − |𝑠(0)| ≤ −𝜂𝑡. (4.23)

No instante em que a superfície de deslizamento é atingida, no qual 𝑡 = 𝑡𝑠 e
|𝑠(𝑡𝑠)| = 0, temos:

𝑡𝑠 ≤
|𝑠(0)|
𝜂

. (4.24)

Logo, se a condição (4.21) for atendida, a constante 𝜂 pode ser dimensionada de
modo a garantir a velocidade com a qual os estados alcançarão a superfície 𝑠.

Para que as condições de aproximação e de deslizamento sejam satisfeitas mesmo
na presença de incertezas no sistema, incorpora-se à lei de controle uma função descontí-
nua, de modo que o sistema atinja a superfície de deslizamento e siga deslizando sobre ela
até a sua convergência. Logo, a partir das equações (4.9), (4.14) e (4.15), a lei de controle
será dada por:

𝑢 = 1
�̂�
(−𝑓 − 𝑑+ 𝑥

(𝑛)
𝑑 −Λ⊤

𝑢 x̃−𝐾sgn(𝑠)), (4.25)

sendo 𝑓 , �̂� e 𝑑 as estimativas de 𝑓 , 𝑏 e 𝑑 e sgn(𝑠) a função sinal de 𝑠, que pode ser vista
na Figura (22) e descrita como:

sgn(𝑠) =

⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩
1, se 𝑠 > 0,
0, se 𝑠 = 0,
−1, se 𝑠 < 0.

(4.26)

Assim como a lei de controle, o ganho 𝐾 também deve ser definido de modo a
satisfazer as condições de aproximação e de deslizamento. Então, a partir das equações
(4.15), (4.21) e (4.25), temos:

1
2
𝑑

𝑑𝑡
𝑠2 = 𝑠�̇� = 𝑠(�̃�(𝑛) + Λ⊤

𝑢 x̃) = 𝑠(𝑥(𝑛) − 𝑥(𝑛)
𝑑 + Λ⊤

𝑢 x̃)

= 𝑠(𝑓 + 𝑏𝑢+ 𝑑− (𝑥(𝑛)
𝑑 −Λ⊤

𝑢 x̃))

= 𝑠(𝑓 + 𝑏�̂�−1(−𝑓 − 𝑑+ 𝑥
(𝑛)
𝑑 −Λ⊤

𝑢 x̃) + 𝑑− (𝑥(𝑛)
𝑑 −Λ⊤

𝑢 x̃)− 𝑏�̂�−1𝐾sgn(𝑠)).

Fazendo 𝑓 = 𝑓 − (𝑓 − 𝑓) e 𝑑 = 𝑑− (𝑑− 𝑑), tem-se:

1
2
𝑑

𝑑𝑡
𝑠2 = 𝑠(𝑓 − 𝑓 + (𝑏�̂�−1 − 1)(−𝑓 − 𝑑+ 𝑥

(𝑛)
𝑑 −Λ⊤

𝑢 x̃) + 𝑑− 𝑑− 𝑏�̂�−1𝐾sgn(𝑠)).
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Figura 22 – Representação gráfica da função sinal de 𝑠.

s

sgn(s)

1

Fonte: próprio autor.

Então, a partir da equação (4.21) é possível obter a seguinte relação para 𝐾:

𝑠(𝑓 − 𝑓 + (𝑏�̂�−1 − 1)(−𝑓 − 𝑑+ 𝑥
(𝑛)
𝑑 −Λ⊤

𝑢 x̃) + 𝑑− 𝑑− 𝑏�̂�−1𝐾sgn(𝑠)) ≤ −𝜂|𝑠|

𝑓 − 𝑓 + (𝑏�̂�−1 − 1)(−𝑓 − 𝑑+ 𝑥
(𝑛)
𝑑 −Λ⊤

𝑢 x̃) + 𝑑− 𝑑− 𝑏�̂�−1𝐾sgn(𝑠) ≤ −𝜂|𝑠|𝑠−1

𝜂|𝑠|𝑠−1 + 𝑓 − 𝑓 + (𝑏�̂�−1 − 1)(−𝑓 − 𝑑+ 𝑥
(𝑛)
𝑑 −Λ⊤

𝑢 x̃) + 𝑑− 𝑑 ≤ 𝑏�̂�−1𝐾sgn(𝑠).
(4.27)

Dividindo a inequação que expressa os limites de 𝑏 (Consideração 4) pelo seu ganho
aproximado �̂�, o qual será dado pela média geométrica entre os valores máximo e mínimo
de 𝑏, ou seja, �̂� =

√
𝑏máx𝑏mín, tem-se:

𝑏mín

�̂�
≤ 𝑏

�̂�
≤ 𝑏máx

�̂�
=⇒

√︃
𝑏mín

𝑏máx
≤ 𝑏

�̂�
≤
√︃
𝑏máx

𝑏mín
.

Substituindo
√︁
𝑏máx/𝑏mín = 𝛽, chega-se ao seguinte limite de ganho:

𝛽−1 ≤ 𝑏�̂�−1 ≤ 𝛽. (4.28)

A partir das Considerações 3 e 5 e aplicando a função módulo na equação (4.27),
para garantir que 𝐾 seja sempre positivo, obtém-se, portanto, o seguinte ganho:

𝐾 ≥ 𝛽(𝜂 + ℱ +𝒟 + |𝑑|) + (𝛽 − 1)|�̂�|, (4.29)

sendo �̂� = −𝑓 − 𝑑 + 𝑥
(𝑛)
𝑑 − Λ⊤

𝑢 x̃. Através do ganho (4.29), confere-se ao controlador a
robustez necessária para lidar com as incertezas do sistema, proporcionando, consequente-
mente, um rastreamento perfeito da trajetória desejada. O exemplo a seguir mostra como
a técnica de controle por modos deslizantes pode ser aplicada.

Exemplo 1. Controle de trajetória de um oscilador de Van der Pol, dado por:

�̈�− 𝜉(1− 𝑥2)�̇�+ 𝑥 = 0, (4.30)
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através da técnica de controle por modos deslizantes

O oscilador de Van der Pol apresenta um comportamento não linear bastante
característico, conhecido como ciclo limite. Devido ao termo de amortecimento não linear,
que ora dissipa (𝑥 > 1) ora fornece (𝑥 < 1) energia, esses sistemas podem apresentar
oscilações com amplitudes e frequências fixas, independentemente das condições iniciais.
O parâmetro 𝜉 está relacionado a intensidade do termo de amortecimento. É interessante
notar que para 𝜉 = 0, o oscilador de Van der Pol se comportará como um oscilador
harmônico simples. A Figura (23) mostra o comportamento dinâmico do oscilador de Van
der Pol para 𝜉 = 1,0 com duas condições iniciais distintas.

Figura 23 – Comportamento dinâmico do oscilador de Van der Pol da equação (4.30).
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Fonte: próprio autor.

Para que o sistema possa ser controlado, temos que considerar uma ação de controle
externa 𝑢 na equação (4.30). Reescrevendo na forma da equação (4.9), tem-se:

�̈� = −(−𝜉(1− 𝑥2)�̇�+ 𝑥)⏟  ⏞  
𝑓

+𝑢. (4.31)

Como o sistema é de segunda ordem, temos que a superfície de deslizamento será
dada por 𝑠 = ˙̃𝑥+ 𝜆�̃� . A partir da lei de controle (4.25) e da equação (4.29), 𝑢 e 𝐾 serão
dados, respectivamente, por:

𝑢 = −𝑓 + �̈�𝑑 − 𝜆 ˙̃𝑥−𝐾sgn(𝑠), 𝐾 ≥ ℱ + 𝜂. (4.32)

Para mostrar a resposta do sistema controlado, foram utilizados os seguintes pa-
râmetros: 𝜉 = 1,0 para o simulador e 𝜉 = 0,5 para o modelo do sistema utilizado no
controlador, e 𝜆 = 0,6; 𝜂 = 0,1 e ℱ = 0,5 para as constantes do controlador. Para inves-
tigar a robustez da técnica de controle por modos deslizantes para lidar com incertezas
no sistema, também será considerada uma zona morta na ação de controle 𝑢 da equação
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(4.31), não levada em conta na equação (4.32), tal que:

𝑢 =

⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩
𝑢+ 0,1, se 𝑢 ≤ −0,1,
0, se − 0,1 < 𝑢 < 0,1,
𝑢− 0,1, se 𝑢 ≥ 0,1.

(4.33)

Para a trajetória desejada do sistema, foi escolhida a função 𝑥𝑑 = sen(0,2𝜋𝑡), com a
condição inicial x(0) = [−2,5 0,0]⊤, e taxas de amostragem de 1 kHz para o simulador do
sistema e de 200 Hz para o controlador. Para resolver a equação do problema, foi utilizado
o método de Runge-Kutta de quarta ordem com passo de integração de 1,0 ms.

A Figura (24) mostra o comportamento do erro do sistema em função do tempo,
o plano de fase do erro, o rastreamento da trajetória desejada e o esforço de controle,
respectivamente, oriundos do controlador por modos deslizantes utilizado.

Figura 24 – Performance do controlador por modos deslizantes aplicado ao oscilador de
Van der Pol da equação (4.30).
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Fonte: próprio autor.

Podemos observar da Figura (24a) que o erro do sistema converge para zero. Dessa
forma, o sistema consegue rastrear satisfatoriamente a trajetória desejada. Com a Figura
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(24b) percebe-se que o vetor erro x̃ converge, primeiramente, para a superfície de desliza-
mento, para em seguida convergir para zero. A convergência do erro para zero é conseguida
com uma ação de controle de alta frequência, como podemos observar através da Figura
(24d), a qual ocorre devido à descontinuidade da função sinal utilizada na lei de controle,
para que o sistema permaneça sobre a superfície de deslizamento. A ação de controle é
suave apenas nos primeiros instantes de tempo, que representa o esforço para conduzir o
sistema para a superfície de deslizamento.

Logo, podemos constatar que a ação de controle apresenta o fenômeno conhecido
como chattering, fenômeno esse que é bastante prejudicial à maioria dos sistemas mecâni-
cos, podendo promover altíssimos níveis de vibração e desgaste precoce dos componentes
do sistema.

Sempre que possível devemos eliminar o fenômeno chattering, e isso pode ser al-
cançado suavizando a descontinuidade da ação de controle dentro de uma região limitada,
na vizinhança da superfície de deslizamento, definida como:

𝑆𝜑 = {x̃ ∈ R𝑛 | |𝑠(x̃)| ≤ 𝜑}, (4.34)

onde 𝜑 > 0 é a espessura de uma camada limite na vizinhança da superfície de desliza-
mento.

Então, devemos escolher uma lei de controle 𝑢 tal que, fora de 𝑆𝜑, essa camada
limite seja atrativa e invariante. Dessa forma, todas as trajetórias que se iniciam dentro de
𝑆𝜑, permanecem em 𝑆𝜑, ∀ 𝑡 > 0. Ademais, deve-se interpolar 𝑠 dentro da camada limite,
substituindo a função sinal sgn(𝑠) da lei de controle (4.25) por uma função mais suave,
para que o sistema permaneça em 𝑆𝜑 sem apresentar chattering.

Para evitar o problema de chattering, normalmente utiliza-se a função saturação
como função de interpolação de 𝑠 dentro da camada limite 𝑆𝜑, já que ela apresenta fácil
implementação computacional e atende a grande maioria dos problemas de controle de
sistemas não lineares. A função saturação para interpolar 𝑠 na camada limite 𝑆𝜑, que
pode ser vista na Figura (25), é dada por:

sat(𝑠/𝜑) =

⎧⎨⎩ sgn(𝑠/𝜑), se |𝑠/𝜑| ≥ 1,
𝑠/𝜑, se |𝑠/𝜑| < 1.

(4.35)

Com a função saturação, a lei de controle por modos deslizantes suavizados será
dada por:

𝑢 = 1
�̂�
(−𝑓 − 𝑑+ 𝑥

(𝑛)
𝑑 −Λ⊤

𝑢 x̃−𝐾sat (𝑠/𝜑)), (4.36)

e o ganho 𝐾 é descrito pela equação (4.29).
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Figura 25 – Representação gráfica da função saturação de 𝑠.

Fonte: próprio autor.

A atratividade da camada limite e as suas propriedades invariantes são estabele-
cidas no seguinte teorema:

Teorema 2. Considere o sistema não linear (4.9) e as considerações apresentadas ante-
riormente (de 1 a 5). Então, a lei de controle por modos deslizantes suavizados definida
pelas equações (4.36) e (4.29) garante a convergência em tempo finito do erro do sistema
(x̃, ˙̃x) para a camada limite 𝑆𝜑.

Prova. Vamos considerar a seguinte função positiva definida como candidata a função
de Lyapunov:

𝑉𝜑 = 1
2𝑠

2
𝜑, (4.37)

na qual 𝑠𝜑 representa uma medida da distância do erro atual à camada limite, que pode
ser calculada da seguinte forma:

𝑠𝜑 = 𝑠− 𝜑 sat
(︃
𝑠

𝜑

)︃
. (4.38)

Se 𝑠𝜑 = 0 na camada limite, então �̇� = 0 em 𝑆𝜑. Fora da camada limite, pode-se
verificar a partir da equação (4.38) que �̇�𝜑 = �̇� e sat(𝑠/𝜑) = sgn(𝑠), nesse caso, �̇� será
dado por:

�̇�𝜑 = 𝑠𝜑�̇�𝜑 = 𝑠𝜑�̇� = (𝑓 + 𝑏𝑢+ 𝑑− 𝑥(𝑛)
𝑑 + Λ⊤

𝑢 x̃)𝑠𝜑. (4.39)

Considerando que fora da camada limite 𝑢 = �̂�−1(−𝑓−𝑑+𝑥(𝑛)
𝑑 −Λ⊤

𝑢 x̃−𝐾sgn(𝑠𝜑)),
𝑓 = 𝑓−(𝑓−𝑓), 𝑑 = 𝑑−(𝑑−𝑑) e que o ganho 𝐾 seja dado pela equação (4.29), substituindo
tudo na equação (4.39), obtém-se:

�̇�𝜑 = 1
2
𝑑

𝑑𝑡
𝑠2

𝜑 ≤ −𝜂|𝑠𝜑|, (4.40)

o que implica que 𝑉𝜑(𝑡) ≤ 𝑉𝜑(0) e que 𝑠𝜑 é limitada. Pelas definições de 𝑠 e 𝑠𝜑, dadas pelas
equações (4.12) e (4.38), respectivamente, pode ser verificado que x̃ é limitado. Logo, da
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Consideração 2 e da equação (4.15), verifica-se que �̇� também é limitada. Consequente-
mente, notando que �̇�𝜑 é limitada por �̇�, conclui-se que �̇�𝜑 também será limitada, o que
garante sua continuidade uniforme.

Integrando ambos os lados da equação (4.40), tem-se:

lim
𝑡→∞

∫︁ 𝑡

0
𝜂|𝑠𝜑|𝑑𝜏 ≤ lim

𝑡→∞
(𝑉𝜑(0)− 𝑉𝜑(𝑡)) ≤ 𝑉 (0) <∞. (4.41)

Então, dado que �̇�𝜑 é uniformemente contínua, o Lema de Barbalat é utilizado para
mostrar que 𝑠𝜑 → 0 e x̃ → 𝑆𝜑 quando 𝑡 → 𝑡𝑠𝜑

, o que garante a estabilidade assintótica
da camada limite e que todos os sinais em malha fechada serão limitados.

De maneira semelhante a apresentada para determinar a equação (4.24), é possível
mostrar que 𝑡𝑠𝜑

≤ |𝑠𝜑|/𝜂, o que garante a convergência do vetor erro para a camada limite
em um intervalo de tempo menor ou igual a |𝑠𝜑|/𝜂.

Dentro da camada limite, o erro ficará contido dentro de uma região de conver-
gência delimitada pelo seguinte teorema:

Teorema 3. Seja a camada limite 𝑆𝜑 definida pela equação (4.34). Então, uma vez dentro
de 𝑆𝜑, o vetor erro x̃ irá convergir exponencialmente para uma região definida por: 𝑅𝜑 =
{x̃ ∈ R𝑛 | |�̃�(𝑖)| ≤ 𝜅𝑖𝜆

𝑖−𝑛+1𝜑, 𝑖 = 0, 1, 2, ..., 𝑛− 1}, com 𝜅𝑖 sendo descrito por:

𝜅𝑖 =

⎧⎨⎩ 1, para 𝑖 = 0,
1 +∑︀𝑖−1

𝑗=0

(︁
𝑖
𝑗

)︁
𝜅𝑖, para 𝑖 = 1, 2, ..., 𝑛− 1.

(4.42)

A prova detalhada do Teorema 3 pode ser vista em Bessa (2009). Para visualizar
a definição do Teorema 3, a Figura (26) mostra a região de convergência do erro x̃ de um
sistema de segunda ordem.

Figura 26 – Região de convergência do erro para um sistema de segunda ordem.

Fonte: próprio autor.
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Com a adoção da função saturação para suavizar a ação de controle, é possível
efetuar apenas um rastreamento com precisão garantida, e não com erro nulo ou quase
nulo, como no caso da lei de controle por modos deslizantes com a função sinal.

O exemplo a seguir mostra a performance do controlador por modos deslizantes
com a função saturação com o intuito de eliminar o fenômeno chattering apresentado no
sistema do Exemplo 1.

Exemplo 2. Controle de trajetória de um oscilador de Van der Pol através da técnica de
controle por modos deslizantes suavizados, utilizando a função saturação.

Como o sistema em questão é o mesmo do exemplo anterior, ele será simulado
através da equação (4.31). Tendo como base as equações (4.36) e (4.29), a lei de controle
para uma ação suavizada e o seu respectivo ganho 𝐾 serão dados por:

𝑢 = −𝑓 + �̈�𝑑 − 𝜆 ˙̃𝑥−𝐾sat(𝑠/𝜑), 𝐾 ≥ ℱ + 𝜂. (4.43)

Para mostrar a resposta do sistema controlado, foram utilizados os mesmos pa-
râmetros do exemplo anterior (Exemplo 1), as mesmas taxas de amostragem, a mesma
trajetória desejada, a mesma condição inicial e o mesmo método para a obtenção da
resposta do sistema. Para o parâmetro de atenuação 𝜑 da ação de controle, associado a
camada limite 𝑆𝜑, foi adotado um valor de 0,1. A Figura (27) ilustra o comportamento
do erro do sistema, o rastreamento da trajetória desejada e o esforço de controle oriundos
do controlador por modos deslizantes suavizados projetado.

Observando as Figuras (27a) e (27b), percebe-se que não é possível efetuar um
rastreamento com erro nulo, no entanto há a garantia de uma certa precisão, a qual
depende dos parâmetros 𝜑 e 𝜆, como foi mostrado na Figura (26). A região do erro
residual pode ser facilmente visualizada na Figura (27b), através da caixa representada
em linha descontínua.

Como mostrado na Figura (27b), o chaveamento brusco que ocorria na superfície
de deslizamento utilizando a função sinal deu lugar a uma trajetória suave, a qual não
apresenta o fenômeno chattering. O esforço de controle suavizado devido a interpolação
de 𝑠 dentro da camada limite 𝑆𝜑 pode ser verificado na Figura (27d).

Com os exemplos apresentados, foi possível comprovar a robustez da técnica de
controle por modos deslizantes em sistemas SISO, que mesmo na presença de incertezas
nos modelos dinâmicos, consegue apresentar resultados bastante satisfatórios.
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Figura 27 – Performance do controlador por modos deslizantes suavizados aplicado ao
oscilador de Van der Pol da equação (4.30).
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Fonte: próprio autor.

4.5 Controle por Modos Deslizantes para Sistemas MIMO
O controle por modos deslizantes para sistemas MIMO representa uma extensão

do desenvolvimento anterior, porém ele é utilizado em sistemas com múltiplas entradas
e múltiplas saídas. No âmbito da ciência e engenharia, o controle realimentado de siste-
mas SISO não lineares já é bem consolidado para uma diversa gama de aplicações. No
entanto, para sistemas MIMO esse tópico vem sendo alvo de muitas pesquisas, principal-
mente quando se tem menos entradas do que saídas, que é o caso dos sistemas subatuados
(SHAH; REHMAN, 2018). O estudo dessa classe de sistemas vem ganhando destaque
principalmente devido ao desenvolvimento recente de máquinas e equipamentos com vá-
rios graus de liberdade que apresentam comportamentos dinâmicos desafiadores, como
robôs manipuladores, aeronaves de alto desempenho e veículos subaquáticos e espaciais
(BOULKROUNE et al., 2009).
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Assim como no caso dos sistemas SISO, a ideia principal da técnica de controle
por modos deslizantes para sistemas MIMO consiste em transformar um problema de
rastreamento de trajetória de ordem 𝑛 em 𝑞, em um problema de estabilização de primeira
ordem em 𝑠. Sendo 𝑞 ∈ R𝑚 o vetor de coordenadas generalizadas associadas aos 𝑚 graus
de liberdade do sistema e 𝑠 : R𝑚 → R𝑝 as superfícies de deslizamento associadas as
𝑝 entradas de controle. Logo, a lei de controle 𝑢 ∈ R𝑝 deve garantir que o vetor de
coordenadas generalizadas do sistema 𝑞 atinja as superfícies de deslizamento 𝑠 = 0 em
um intervalo de tempo finito e, uma vez alcançadas, deslize sobre elas até que o vetor de
coordenadas desejadas 𝑞𝑑 ∈ R𝑚 seja alcançado. Caso 𝑝 < 𝑚, o sistema será classificado
como subatuado e sua trajetória ficará localizada em um espaço com dimensão menor que
a do seu espaço original.

O projeto de um controlador por modos deslizantes para o caso MIMO pode ser
dividido em dois problemas mais simples, que são:

∙ Definir um vetor de superfícies de deslizamento 𝑠 adequado para que a dinâmica
desejada seja alcançada.

∙ Projetar uma lei de controle no subespaço de dimensão 𝑝 que força o sistema a
atingir o modo deslizante.

Esta decomposição em dois problemas é de particular interesse no controle de
plantas com dimensões altas, uma vez que diminui a complexidade da análise. Nesta
seção, a abordagem de controle para sistemas MIMO será feita visando a aplicação em
sistemas subatuados, que consiste no problema do presente trabalho.

4.5.1 Controle por Modos Deslizantes para Sistemas Subatuados

Sistemas subatuados são aqueles nos quais o número de atuadores presentes é me-
nor do que o número total de graus de liberdade. Os sistemas subatuados podem ser vistos
em diversas aplicações da engenharia, porém são comumente encontrados em aplicações
envolvendo sistemas de múltiplos corpos, como robôs, veículos autônomos não tripulados,
barcos autônomos, sistemas aeronáuticos e atuadores flexíveis (TIAN; WU; FENG, 2010;
BHAVE; JANARDHANAN; DEWAN, 2016; JIA et al., 2017; SHAH; REHMAN, 2017).

Para mostrar o desenvolvimento da técnica de controle por modos deslizantes
para sistemas subatuados, vamos considerar um sistema mecânico genérico com 𝑚 graus
de liberdade, representado pela coordenada generalizada 𝑞, e 𝑝 atuadores, representados
pelo vetor 𝑢. A equação de movimento desse sistema pode ser escrita como:

𝑀𝑞 = 𝑓 + 𝐵𝑢, (4.44)

sendo 𝑀 ∈ R𝑚×𝑚 a matriz de inércia, 𝑞 ∈ R𝑚 o vetor de coordenadas generalizadas,
𝐵 ∈ R𝑚×𝑝 uma matriz que distribui as 𝑝 entradas de controle para as 𝑚 coordenadas
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do sistema, 𝑢 ∈ R𝑝 o vetor de entradas de controle e 𝑓 : R𝑚 → R𝑚 o vetor associado a
dinâmica do sistema.

Observação 1. O sistema dinâmico descrito na equação (4.44) é dito completamente
atuado se 𝑝 = rank(𝐵) = 𝑚, e subatuado se 𝑝 = rank(𝐵) < 𝑚.

Nesta seção serão consideradas incertezas relativas à matriz de inércia, 𝛥𝑀 , à
dinâmica do sistema, 𝛥𝑓 , bem como a eventuais perturbações externas, 𝛿. Substituindo
essas incertezas na equação (4.44), tem-se:

𝑀𝑞 = 𝑓 + 𝐵𝑢 + 𝑑, (4.45)

onde 𝑑 ∈ R𝑚 é um novo vetor que representa as perturbações no sistema, sendo dado por
𝑑 = 𝛿 +𝛥𝑓 −𝛥𝑀𝑞.

Com relação ao desenvolvimento da lei de controle, as seguintes considerações
devem ser feitas:

Consideração 6. A matriz de inércia 𝑀 é simétrica, limitada e positiva definida para
qualquer 𝑞 limitado.

Consideração 7. O vetor de perturbações 𝑑 é desconhecido, porém limitado.

Consideração 8. O vetor de coordenadas generalizadas 𝑞 é mensurável.

Consideração 9. O vetor de coordenadas desejadas 𝑞𝑑 é conhecido, diferenciável em
relação ao tempo e limitado.

Sabendo que 𝑝 < 𝑚, o vetor de coordenadas generalizadas 𝑞 da equação de mo-
vimento do sistema (4.45) pode ser dividido em 𝑝 coordenadas atuadas e 𝑟 coordenadas
não atuadas, sendo 𝑟 = 𝑚 − 𝑝. Logo, o vetor de coordenadas generalizadas particionado
pode ser escrito como:

𝑞 =
⎡⎣𝑞𝑎

𝑞𝑢

⎤⎦, (4.46)

onde 𝑞𝑎 ∈ R𝑝 é o vetor de coordenadas atuadas e 𝑞𝑢 ∈ R𝑟 é o vetor de coordenadas não
atuadas. Similarmente ao vetor particionado 𝑞 da equação (4.46), os vetores 𝑞, 𝑓 e 𝑑

também podem ser escritos como:

𝑞 =
⎡⎣𝑞𝑎

𝑞𝑢

⎤⎦, 𝑓 =
⎡⎣𝑓𝑎

𝑓𝑢

⎤⎦, 𝑑 =
⎡⎣𝑑𝑎

𝑑𝑢

⎤⎦, (4.47)

onde os vetores 𝑞𝑎 ∈ R𝑝 e 𝑞𝑢 ∈ R𝑟 representam as derivadas de segunda ordem dos vetores
de coordenadas atuadas e não atuadas, respectivamente, 𝑓𝑎 : R𝑚 → R𝑝 e 𝑓𝑢 : R𝑚 → R𝑟

são vetores que representam a dinâmica das coordenadas atuadas e não atuadas, respec-
tivamente, e 𝑑𝑎 ∈ R𝑝 e 𝑑𝑢 ∈ R𝑟 são vetores associados às perturbações nas coordenadas
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atuadas e não atuadas, respectivamente. Dessa forma, a equação (4.45) pode ser partici-
onada e representada da seguinte maneira:⎡⎣𝑀𝑎𝑎 𝑀𝑎𝑢

𝑀⊤
𝑎𝑢 𝑀𝑢𝑢

⎤⎦⎡⎣𝑞𝑎

𝑞𝑢

⎤⎦ =
⎡⎣𝑓𝑎 + 𝑑𝑎 + 𝑢

𝑓𝑢 + 𝑑𝑢

⎤⎦, (4.48)

onde 𝑀𝑎𝑎 ∈ R𝑝×𝑝, 𝑀𝑢𝑢 ∈ R𝑟×𝑟 e 𝑀𝑎𝑢 ∈ R𝑝×𝑟 são as submatrizes correspondentes aos
termos atuados, não atuados e acoplados, respectivamente. Desacoplando o sistema de
equações (4.48), de maneira semelhante à apresentada por Ashrafiuon e Erwin (2008),
podemos facilmente integrar 𝑞𝑎 e 𝑞𝑢. Para isso, vamos reescrever a equação (4.48) da
seguinte maneira:

𝑀𝑎𝑎𝑞𝑎 + 𝑀𝑎𝑢𝑞𝑢 = 𝑓𝑎 + 𝑢 + 𝑑𝑎, (4.49)

𝑀⊤
𝑎𝑢𝑞𝑎 + 𝑀𝑢𝑢𝑞𝑢 = 𝑓𝑢 + 𝑑𝑢. (4.50)

Multiplicando a equação (4.50) pela matriz inversa de 𝑀𝑢𝑢, a seguinte equação é
obtida:

𝑞𝑢 = 𝑀−1
𝑢𝑢 [𝑓𝑢 + 𝑑𝑢]−𝑀−1

𝑢𝑢 𝑀
⊤
𝑎𝑢𝑞𝑎. (4.51)

Substituindo a equação (4.51) na equação (4.49), encontra-se a seguinte expressão
para 𝑞𝑎:

𝑞𝑎 = 𝑀 ′−1
𝑎𝑎 [𝑓 ′

𝑎 + 𝑑′
𝑎 + 𝑢], (4.52)

onde 𝑀 ′
𝑎𝑎 = 𝑀𝑎𝑎 −𝑀𝑎𝑢𝑀

−1
𝑢𝑢 𝑀

⊤
𝑎𝑢, 𝑓 ′

𝑎 = 𝑓𝑎 −𝑀𝑎𝑢𝑀
−1
𝑢𝑢 𝑓𝑢 e 𝑑′

𝑎 = 𝑑𝑎 −𝑀𝑎𝑢𝑀
−1
𝑢𝑢 𝑑𝑢.

Multiplicando a equação (4.49) pela matriz inversa de 𝑀𝑎𝑎, a seguinte equação é
determinada:

𝑞𝑎 = 𝑀−1
𝑎𝑎 [𝑓𝑎 + 𝑢 + 𝑑𝑎]−𝑀−1

𝑎𝑎 𝑀𝑎𝑢𝑞𝑢, (4.53)

Substituindo a equação (4.53) na equação (4.50), encontra-se a seguinte expressão
para 𝑞𝑢:

𝑞𝑢 = 𝑀 ′−1
𝑢𝑢 [𝑓 ′

𝑢 + 𝑑′
𝑢 −𝑀⊤

𝑎𝑢𝑀
−1
𝑎𝑎 𝑢], (4.54)

onde 𝑀 ′
𝑢𝑢 = 𝑀𝑢𝑢 −𝑀⊤

𝑎𝑢𝑀
−1
𝑎𝑎 𝑀𝑎𝑢, 𝑓 ′

𝑢 = 𝑓𝑢 −𝑀⊤
𝑎𝑢𝑀

−1
𝑎𝑎 𝑓𝑢 e 𝑑′

𝑢 = 𝑑𝑢 −𝑀⊤
𝑎𝑢𝑀

−1
𝑎𝑎 𝑑𝑢.

Dessa forma, integrando as equações (4.52) e (4.54), é possível determinar os ve-
tores de coordenadas atuadas 𝑞𝑎 e de coordenadas não atuadas 𝑞𝑢, respectivamente.

As superfícies de deslizamento para sistemas subatuados podem ser definidas, de
acordo com Ashrafiuon e Erwin (2008), a partir de combinações ponderadas do erro de
rastreamento (ou de estabilização) 𝑞 = 𝑞−𝑞𝑑 = [𝑞⊤

𝑎 𝑞⊤
𝑢 ]⊤ e da sua derivada ˙̃𝑞 = �̇�− �̇�𝑑 =

[ ˙̃𝑞⊤
𝑎

˙̃𝑞⊤
𝑢 ]⊤, sendo 𝑞𝑑 ∈ R𝑚 o vetor de trajetórias desejadas (ou de estados desejados) e

�̇�𝑑 ∈ R𝑚 a sua respectiva derivada. Logo, as superfícies de deslizamento são estabelecidas
da seguinte maneira:

𝑠 = 𝛼𝑎
˙̃𝑞𝑎 + 𝜆𝑎𝑞𝑎 + 𝛼𝑢

˙̃𝑞𝑢 + 𝜆𝑢𝑞𝑢, (4.55)
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onde 𝜆𝑎 ∈ R𝑝×𝑝 e 𝛼𝑎 ∈ R𝑝×𝑝 são matrizes diagonais e positiva definidas associadas aos
vetores 𝑞𝑎 e ˙̃𝑞𝑎, respectivamente, e 𝜆𝑢 ∈ R𝑝×𝑟 e 𝛼𝑢 ∈ R𝑝×𝑟 são as matrizes associadas aos
vetores 𝑞𝑢 e ˙̃𝑞𝑢, respectivamente. Sabendo que ˙̃𝑞𝑎 = �̇�𝑎 − �̇�𝑑

𝑎 e ˙̃𝑞𝑢 = �̇�𝑢 − �̇�𝑑
𝑢, a equação

(4.55) pode ser escrita como:

𝑠 = 𝛼𝑎�̇�𝑎 + 𝛼𝑢�̇�𝑢 + 𝑠′, (4.56)

onde 𝑠′ = −𝛼𝑎�̇�
𝑑
𝑎 −𝛼𝑢�̇�

𝑑
𝑢 + 𝜆𝑎𝑞𝑎 + 𝜆𝑢𝑞𝑢.

Para descrever a dinâmica do sistema no modo deslizante, esta técnica introduz
uma entrada de controle 𝑢 de modo que exista uma solução para a equação (4.48). Vamos
supor que para a condição inicial 𝑞(0), o sistema (4.48) já se encontre em 𝑠 = 0, ou seja,
no modo deslizante. Assim, 𝑠 = 0, ∀𝑡 ≥ 0, desde que �̇� = 0. Logo, a lei de controle 𝑢 pode
ser determinada a partir dessa condição, que pode ser descrita, com o auxílio da equação
(4.56), como:

�̇� = 𝛼𝑎𝑞𝑎 + 𝛼𝑢𝑞𝑢 + �̇�′ = 0, (4.57)

onde �̇�′ = −𝛼𝑎𝑞
𝑑
𝑎 − 𝛼𝑢𝑞

𝑑
𝑢 + 𝜆𝑎

˙̃𝑞𝑎 + 𝜆𝑢
˙̃𝑞𝑢. Substituindo as equações (4.52) e (4.54) na

equação (4.57), obtém-se:

�̇� = 𝑓𝑠 + 𝑑𝑠 + 𝑀𝑠𝑢 + �̇�′ = 0, (4.58)

sendo 𝑀𝑠 = 𝛼𝑎𝑀
′−1
𝑎𝑎 − 𝛼𝑢𝑀

′−1
𝑢𝑢𝑀

⊤
𝑎𝑢𝑀

−1
𝑎𝑎 , 𝑓𝑠 = 𝛼𝑎𝑀

′−1
𝑎𝑎 𝑓

′
𝑎 + 𝛼𝑢𝑀

′−1
𝑢𝑢𝑓

′
𝑢 e 𝑑𝑠 =

𝛼𝑎𝑀
′−1
𝑎𝑎 𝑑

′
𝑎 + 𝛼𝑢𝑀

′−1
𝑢𝑢𝑑

′
𝑢.

Observação 2. Das Considerações 6 e 7, pode-se verificar claramente que 𝑑′
𝑎 e 𝑑′

𝑢 são
limitados. A partir disso, como 𝛼𝑎 e 𝛼𝑢 são escolhidos pelo projetista do controlador,
podemos concluir que 𝑑𝑠 também é limitado.

Logo, de acordo com a equação (4.58), a lei de controle será descrita por:

𝑢 = −𝑀−1
𝑠 [𝑓𝑠 + 𝑑𝑠 + �̇�′ + 𝐾𝑠sat(𝑠/𝜑)], (4.59)

sendo 𝑓𝑠 e 𝑑𝑠 as aproximações de 𝑓𝑠 e 𝑑𝑠, os quais estão associados, respectivamente, à
dinâmica do sistema e às perturbações.

Incorpora-se à equação (4.59) a função saturação, de modo que o sistema per-
maneça no vetor de superfícies de deslizamento 𝑠 = 0 e siga deslizando sobre elas de
maneira suave, ou seja, sem apresentar chattering, e um ganho 𝐾𝑠 ∈ R𝑝 para lidar com as
incertezas do sistema. Para que o sistema deslize sobre 𝑠 = 0 de maneira suave, a função
saturação interpola o valor da 𝑖-ésima superfície de deslizamento dentro da sua respectiva
camada limite 𝑆𝜑𝑖, definida como:

𝑆𝜑𝑖 = {(𝑞, ˙̃𝑞) ∈ R𝑚 × R𝑚 | |𝑠𝑖(𝑞, ˙̃𝑞)| ≤ 𝜑𝑖}, (4.60)
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onde 𝜑𝑖 > 0 representa a espessura da camada limite na vizinhança da superfície de
deslizamento 𝑠𝑖. Logo, o termo 𝐾𝑠sat(𝑠/𝜑) da equação (4.59) será dado por:

𝐾𝑠sat(𝑠/𝜑) = [𝐾𝑠1sat(𝑠1/𝜑1) 𝐾𝑠2sat(𝑠2/𝜑2) ... 𝐾𝑠𝑝sat(𝑠𝑝/𝜑𝑝)]⊤. (4.61)

Assim como no caso dos sistemas SISO, para garantir que o vetor de coordenadas
generalizadas 𝑞 atinja o modo deslizante e permaneça nele, ∀𝑡 > 0, independentemente
das suas condições iniciais, as seguintes condições de existência e de aproximação devem
ser atendidas:

lim𝑠→0+ �̇� < 0 e lim𝑠→0− �̇� > 0, (4.62)

𝑠⊤�̇� < 0, ∀𝑠 ̸= 0. (4.63)

Sabendo que a superfície de deslizamento 𝑠 adotada é estável (ASHRAFIUON;
ERWIN, 2008), então, para mostrar as propriedades de convergência e estabilidade da lei
de controle por modos deslizantes suavizados proposta, precisamos provar a atratividade
das camadas limites de 𝑠.

Teorema 4. Considere o sistema subatuado (4.45) e as considerações apresentadas an-
teriormente (de 6 a 9). Então, a lei de controle por modos deslizantes suavizados definida
pela equação (4.59) garante a convergência em tempo finito do erro do sistema (𝑞, ˙̃𝑞) para
a camada limite 𝑆𝜑𝑖 da equação (4.60).

Prova. Da equação (4.55), nota-se que a convergência de 𝑠 pode ser investigada em
função de suas componentes. Assim, vamos considerar a seguinte função positiva definida
𝑉𝜑𝑖(𝑡) como candidata a função de Lyapunov:

𝑉𝜑𝑖 = 1
2𝑠𝜑

2
𝑖 , (4.64)

na qual 𝑠𝜑𝑖 representa uma medida da distância do erro atual à camada limite 𝑆𝜑𝑖, que
pode ser calculada da seguinte forma:

𝑠𝜑𝑖 = 𝑠𝑖 − 𝜑𝑖 sat
(︃
𝑠𝑖

𝜑𝑖

)︃
. (4.65)

Se 𝑠𝜑𝑖 = 0 na camada limite, então �̇�𝜑𝑖 = 0 em 𝑆𝜑𝑖. Fora da camada limite, pode-se
verificar a partir da equação (4.65) que �̇�𝜑𝑖 = �̇�𝑖 e sat(𝑠𝑖/𝜑𝑖) = sgn(𝑠𝜑𝑖). Então, a partir
das equações (4.58) e (4.59), �̇�𝜑𝑖 será dado por:

�̇�𝜑𝑖 = 𝑠𝜑𝑖�̇�𝑖 = −𝑠𝜑𝑖(𝑓𝑠𝑖 − 𝑓𝑠𝑖 + 𝑑𝑠𝑖 − 𝑑𝑠𝑖 +𝐾𝑠𝑖 sgn(𝑠𝑖/𝜑𝑖)). (4.66)

Considerando que |𝑓𝑠𝑖 − 𝑓𝑠𝑖 + 𝑑𝑠𝑖 − 𝑑𝑠𝑖| ≤ |𝑓𝑠𝑖 − 𝑓𝑠𝑖| + |𝑑𝑠𝑖 − 𝑑𝑠𝑖| ≤ |𝑓𝑠𝑖 − 𝑓𝑠𝑖| +
|𝑑𝑠𝑖| + |𝑑𝑠|𝑠𝑖 ≤ ℱ𝑠𝑖 + 𝒟𝑠𝑖 + |𝑑𝑠𝑖| e definindo o ganho de controle de acordo com 𝐾𝑠𝑖 ≥
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𝜂𝑖 + ℱ𝑠𝑖 +𝒟𝑠𝑖 + |𝑑𝑠𝑖|, com 𝜂𝑖 > 0, tem-se:

�̇�𝜑𝑖 = 1
2
𝑑

𝑑𝑡
𝑠𝜑

2
𝑖 ≤ −𝜂𝑖|𝑠𝜑𝑖|. (4.67)

Isso implica que 𝑉𝜑𝑖(𝑡) ≤ 𝑉𝜑𝑖(0), então qualquer estado inicial é atraído para a
camada limite. Além disso, lembrando que 𝑉𝜑𝑖 é positiva definida e que dentro e fora da
camada limite temos �̇�𝜑𝑖 = 0 e �̇�𝜑𝑖 ≤ 0, respectivamente, com isso asseguramos que os
estados permanecem na camada limite quando 𝑡→∞.

Mais detalhes sobre a análise de estabilidade do controlador por modos deslizantes
definido na equação (4.59) podem ser vistos em Ashrafiuon e Erwin (2008).

O exemplo a seguir mostra como a técnica de controle por modos deslizantes
para sistemas MIMO pode ser utilizada para controlar sistemas dinâmicos não lineares
subatuados.

Exemplo 3. Controle de posição de um pêndulo invertido através da técnica de controle
por modos deslizantes.

Considere o pêndulo invertido mostrado na Figura (28). O sistema em questão
possui dois graus de liberdades (𝑚 = 2), que são a posição 𝑥 do carro de massa 𝑚𝑐 e
o ângulo 𝜃 do pêndulo com massa 𝑚𝑝 na sua extremidade, e apenas uma entrada de
controle (𝑝 = 1), a qual é representada por uma força 𝑢 aplicada no carro. O objetivo do
problema é estabilizar o pêndulo de comprimento 𝑙 que está conectado ao carro em 𝜃 = 0,
bem como controlar a posição do carro em um determinado ponto ou trajetória 𝑥𝑑, com
apenas uma entrada de controle. Fazendo uma análise da dinâmica do sistema, através
das leis de Newton e Euler, determina-se o seguinte sistema de equações:⎡⎣𝑚𝑐 +𝑚𝑝 𝑚𝑝𝑙 cos 𝜃

𝑚𝑝𝑙 cos 𝜃 𝑚𝑝𝑙
2

⎤⎦⎡⎣�̈�
𝜃

⎤⎦ =
⎡⎣𝑚𝑝𝑙𝜃

2 sen 𝜃
𝑚𝑝𝑔𝑙 sen 𝜃

⎤⎦+
⎡⎣𝑢

0

⎤⎦, (4.68)

sendo 𝑔 a aceleração da gravidade.

Como o sistema tem apenas uma entrada, teremos apenas uma superfície de des-
lizamento 𝑠, que será dada, tendo como base a equação (4.55), por:

𝑠 = 𝛼𝑎
˙̃𝑥+ 𝜆𝑎�̃�+ 𝑙𝛼𝑢

˙̃𝜃 + 𝑙𝜆𝑢𝜃. (4.69)

O comprimento 𝑙 é aqui utilizado para que os parâmetros 𝜆𝑢 ∈ R e 𝛼𝑢 ∈ R, que
estão associados a coordenada não atuada 𝜃, tenham as mesmas dimensões dos parâmetros
𝜆𝑎 ∈ R e 𝛼𝑎 ∈ R, que estão associados a coordenada atuada 𝑥.

Baseado na lei de controle (4.59), 𝑢 e 𝐾𝑠 serão dados, respectivamente, por:

𝑢 = −𝑀−1
𝑠 [𝑓𝑠 + �̇�′ +𝐾𝑠sat(𝑠/𝜑)], 𝐾𝑠 = ℱ𝑠 + 𝜂, (4.70)
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Figura 28 – Representação esquemática do pêndulo invertido do Exemplo 3.

Fonte: próprio autor.

sendo 𝑓𝑠 a estimativa de 𝑓𝑠. Os parâmetros da equação (4.70) possuem definições seme-
lhantes aos da equação (4.58). Entretanto, para este exemplo 𝑀𝑠, 𝑓𝑠, �̇�

′, 𝐾𝑠sat(𝑠/𝜑) ∈ R.

Para mostrar a resposta do sistema controlado, foram utilizados os seguintes parâ-
metros na simulação do modelo: 𝑚𝑐 = 0,4 kg, 𝑚𝑝 = 0,14 kg, 𝑙 = 0,215 m e 𝑔 = 9,81 m/s2.
No modelo do sistema utilizado no controlador, foi considerada uma incerteza de 20%
na massa do pêndulo e de 15% no valor da sua posição medida. Para os parâmetros do
controlador, foram adotados os seguintes valores: 𝛼𝑎 = 0,02; 𝜆𝑎 = 0,007; 𝛼𝑢 = 1,0; 𝜆𝑢 =
2,0; 𝜂 = 2,0; ℱ𝑠 = 15,0 e 𝜑 = 0,05. Para investigar a robustez da técnica de controle por
modos deslizantes, também foi considerada uma zona morta na ação de controle 𝑢, não
levada em conta na equação (4.70), dada por:

𝑢 =

⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩
𝑢+ 0,05, se 𝑢 ≤ −0,05,
0, se − 0,05 < 𝑢 < 0,05,
𝑢− 0,05, se 𝑢 ≥ 0,05.

(4.71)

O vetor de coordenadas desejadas foi escolhido como 𝑞𝑑 = [𝑥𝑑 𝜃𝑑]⊤ = [0,0 0,0]⊤,
com a condição inicial 𝑞(0) = [0,0 − 0,262]⊤, para taxas de amostragem de 1 kHz para
o simulador do sistema e de 200 Hz para o controlador. Para integrar as equações, foi
utilizado o método de Runge-Kutta de quarta ordem.

A Figura (29) mostra a resposta e a convergência do erro das duas coordenadas
generalizadas do sistema obtidas com o controlador por modos deslizantes projetado.

Podemos observar das Figuras (29a) e (29c) que o sistema consegue uma estabili-
zação satisfatória no estado desejado 𝑞𝑑 mesmo na presença de incertezas. Com as Figuras
(29b) e (29d) percebe-se que as trajetórias dos erros de 𝑥 e 𝜃 convergem para uma região
próxima à origem. Essa região de erro residual aparece devido à presença de incertezas no
sistema e, principalmente, devido ao parâmetro de suavização 𝜑 para a interpolação de
𝑠 na camada limite 𝑆𝜑. No entanto, é essa interpolação que evita o chattering e faz com
que o sistema apresente um esforço de controle suavizado, como mostra a Figura (30).
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Figura 29 – Performance do controlador aplicado ao pêndulo invertido da Figura (28).
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Fonte: próprio autor.

Figura 30 – Esforço de controle 𝑢 aplicado ao pêndulo invertido da Figura (28).
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5 Inteligência Computacional

Este capítulo apresenta o estado da arte e as perspectivas de alguns domínios
importantes da inteligência computacional para aplicação em controle. Primeiramente,
um breve resumo sobre a teoria das redes neurais artificiais é apontado, indo desde o seu
desenvolvimento e evolução até as suas aplicações. Em seguida, são abordadas as redes
neurais de Função de Base Radial (Radial Basis Function - RBF), as quais representam o
tipo de rede utilizada no presente trabalho. Por último, será apresentado o algoritmo de
aprendizagem por reforço conhecido como Upper Confidence Bound (UCB), que é aqui
utilizado para determinação de taxas de aprendizagem das redes neurais.

5.1 Introdução
A Inteligência Computacional (IC) consiste em uma área bastante ampla, podendo

apresentar diferentes significados dependendo do profissional que a define. Como ela está
relacionada a outros ramos da área da computação, como Inteligência Artificial (IA), in-
formática cognitiva, mineração de dados, sistemas inteligentes, aprendizado de máquina,
computação natural, processamento paralelo distribuído, métodos probabilísticos, compu-
tação flexível, entre outros, essa definição é muito debatida, porém sem consenso à vista
(CUEVAS et al., 2015; LIU; STEFANOV; HONG, 2016). Diferentes ramos da IC evoluí-
ram em várias direções, frequentemente muito longe das raízes e inspirações originais. A
partir disso, novas comunidades científicas foram sendo formadas e precisaram estabelecer
suas identidades, definindo fronteiras que as diferenciavam umas das outras.

Afinal, o que a inteligência computacional estuda? A IC é um ramo da ciência
da computação que estuda problemas para os quais não existem algoritmos computaci-
onais 100% eficazes. Os organismos biológicos resolvem esses problemas todos os dias:
extraindo significado da percepção, compreendendo a linguagem e resolvendo problemas
de visão computacional mal definidos, graças à adaptação evolutiva do cérebro ao meio
ambiente, mesmo que seja em um ambiente hostil. Definindo inteligência computacional
pelos problemas que o campo estuda, não há necessidade de restringir os tipos de métodos
utilizados para solução.

Logo, a inteligência computacional pode ser considerada como um conjunto de me-
todologias e abordagens computacionais inspiradas na natureza para abordar problemas
complexos do mundo real, para os quais a modelagem matemática não é eficaz (BEZDEK,
1994). Entre esses problemas, estão os que apresentam alta complexidade para o desenvol-
vimento matemático, os que contêm incertezas ou os de natureza estocástica. Os métodos
utilizados pela IC estão próximos do modo de raciocínio humano, ou seja, utilizam conhe-
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cimentos aproximados e são capazes de produzir ações de controle de forma adaptativa.
Entre as técnicas utilizadas, podemos destacar a lógica nebulosa, as redes neurais arti-
ficiais, a computação evolutiva, o aprendizado de máquina e os métodos probabilísticos
(RUANO et al., 2014).

Embora a inteligência artificial e a inteligência computacional busquem um ob-
jetivo semelhante a longo prazo, que é o de alcançar a inteligência geral, na qual uma
máquina possa executar qualquer tarefa intelectual de um ser humano, elas representam
conceitos distintos para muitos profissionais da área. Segundo a ABRICOM (2020), a
inteligência computacional, que é considerada como uma subárea da IA, se refere a um
conjunto de métodos computacionais bioinspirados capazes de tratar problemas complexos
do mundo real através de técnicas de computação flexível. Por outro lado, a inteligência
artificial usualmente utiliza modelos baseados nas diversas formas do raciocínio humano
e se concentra em problemas que exigem maior cognição, que atualmente são mais fáceis
de resolver usando a representação simbólica do conhecimento (DUCH, 2007).

A IC também é muitas vezes definida como sinônimo da IA, ou até como termo
preferido ao termo IA, justamente por refletir melhor o fato de que a inteligência não é
criada e sim emulada por sistemas considerados inteligentes, de forma simplificada (BEZ-
DEK, 1994). A inteligência computacional é certamente mais do que apenas o estudo do
projeto de agentes inteligentes, inclui também o estudo de todos os processos não algo-
ritmizáveis que os humanos podem resolver com vários graus de competência, sem ser
tratada como um conjunto de técnicas sem fundamentos.

Futuramente, é possível que a IC possa ser vista sob a perspectiva da ciência
cognitiva. A ciência cognitiva combina diferentes disciplinas que estudam discernimento
e pensamento, da psicologia à semântica, das ciências humanas à neurociência. A IC se
separa da ciência cognitiva porque fornece ferramentas para adquirir inteligência, em vez
de considerar o comportamento externo e avaliar o funcionamento interno de um sistema
inteligente (HUDEDAGADDI; TRIPATHY, 2017).

5.2 Introdução às Redes Neurais
As redes neurais artificiais foram desenvolvidas no intuito de modelar as redes

de neurônios biológicos do cérebro. Embora as redes neurais artificiais sejam modelos
altamente simplificados de seu equivalente humano, elas fornecem uma boa visão dos
princípios da computação biológica.

O cérebro humano contém aproximadamente 86 bilhões de células nervosas ele-
mentares chamadas de neurônios (AZEVEDO et al., 2009), e são esses elementos que
formam o bloco de construção fundamental da rede neural biológica. Cada neurônio está
conectado a milhares de neurônios, resultando em uma rede neural biológica da ordem
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de 1015 conexões. Um neurônio nada mais é do que um interruptor com entrada e saída
de informações, sendo ativado quando há estímulo suficiente de outros neurônios na sua
entrada. Então, na saída de informação, um pulso é enviado para outros neurônios, que
enviam para outros, e assim por diante. Uma ilustração simplificada de um neurônio
biológico é apresentada na Figura (31).

Figura 31 – Ilustração simplificada de um neurônio biológico.

Fonte: próprio autor.

Segundo Webster (2001), o neurônio é uma célula que apresenta três regiões prin-
cipais: o corpo celular, os dendritos e o axônio. O núcleo da célula está localizado no corpo
celular. Ao redor do corpo do neurônio existe uma rede de nervos em forma de árvore,
chamada de dendritos. Os dendritos recebem informações de outros neurônios através do
axônio, que consiste em uma fibra longa que se estende do corpo da célula, sendo normal-
mente revestida pela bainha de mielina. A bainha de mielina é uma capa composta de
membranas formadas por células de Schwann1 que atua como isolante elétrico e aumenta
a velocidade de propagação do impulso nervoso ao longo do axônio. A lacuna existente
entre células de Schwann é chamada de nó de Ranvier2. O axônio se ramifica na sua
extremidade em uma série de cordões e substratos (terminais do axônio), no final dos
quais estão as interconexões com outros neurônios, conhecidas como sinapses. Milhares
dessas conexões são feitas com outros neurônios e geralmente não são físicas, pois o axônio
e os dendritos não se tocam. A lacuna muito pequena entre os neurônios conectados é
conhecida como lacuna de sinapse ou fenda de sinapse.

Sinais são transmitidos de uma célula para outra na sinapse através de um com-
plexo processo químico no qual moléculas químicas, chamadas de neurotransmissores, são
liberadas. Esses transmissores se difundem através do vão da sinapse até os dendritos
do outro lado da sinapse e modificam o potencial da membrana celular. Dependendo do
tipo de neurotransmissor gerado, o potencial celular é aumentado (sinapse excitatória) ou
diminuído (sinapse inibitória). Os sinais recebidos de cada neurônio de conexão são então
agregados em um curto intervalo de tempo conhecido como o período de soma latente. Se
1 Theodor Schwann, foi um fisiologista alemão (1810-1882).
2 Louis-Antoine Ranvier, foi um médico, patologista, anatomista e histologista francês (1835-1922).
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o potencial resultante exceder um certo limiar, o neurônio dispara e um pulso de força e
duração fixas é enviado para o axônio, onde se ramifica para outros neurônios. Esse pulso
de tensão é conhecido como o potencial de ação. Depois de carregar um pulso, o neurônio
não pode disparar por um certo período, chamado de período refratário, mesmo que ele
receba uma excitação muito grande. Embora o período refratário não seja uniforme sobre
as células, geralmente é da ordem de 3 a 4 milissegundos. Mais detalhes sobre o neurônio
biológico podem ser encontrados em Webster (2001), Haykin (2007) e Gurney (2014).

As redes neurais artificiais (RNAs) formam um sistema que é inspirado nas redes
neurais biológicas. Elas geralmente consistem em vários elementos de processamento sim-
ples, chamados de neurônios, que estão interconectados entre si. Na maioria dos casos,
considera-se que uma ou mais camadas de neurônios estão conectadas. A força das inter-
conexões é quantificada por meio de pesos, os quais precisam ser treinados através de um
conjunto de dados, ou podem ser adaptativos. Embora as RNAs possam realizar tarefas
semelhantes às do cérebro humano, como, por exemplo, o reconhecimento de imagens, de
padrões e de voz, ainda existem lacunas entre as redes neurais biológicas e as artificiais, o
que não impede a sua aplicação na solução de muitos problemas da ciência e engenharia.
Entre as aplicações das RNAs, destacam-se: reconhecimento e classificação de padrões,
processamento de sinais, previsão de séries temporais, modelagem e controle, identificação
de sistemas, robótica, otimização e aprendizado de máquinas (ABIODUN et al., 2018).

5.3 Neurônio Artificial
As semelhanças entre os neurônios artificiais e os neurônios biológicos estão nas

conexões entre os nós, que representam os axônios e dendritos, nos pesos das conexões,
que representam as sinapses, e no limiar de ativação, que se aproxima da atividade no
corpo da célula. A Figura (32) ilustra uma rede de neurônios biológicos, juntamente com
uma equivalente de neurônios artificiais, que apresenta 𝑛 sinais de intensidade 𝑧𝑖 ∈ R
(𝑖 = 1, 2, ..., 𝑛) e forças sinápticas 𝑤𝑖 ∈ R (𝑖 = 1, 2, ..., 𝑛) alimentando um neurônio de
limiar ℎ ∈ R. Tanto as redes biológicas como as RNAs aprendem ajustando gradualmente
as magnitudes das forças das sinapses.

A partir das descobertas básicas da operação dos neurônios biológicos, foi possível
modelar o funcionamento de neurônios artificiais simples, como proposto por McCulloch
e Pitts (1943). Tendo como base a rede perceptron, que representa a configuração mais
simples de uma rede neural artificial já criada, um neurônio de processamento artificial
recebe entradas como estímulo e as combina de uma maneira especial para formar uma
entrada líquida 𝑣 ∈ R, conhecida como potencial de ativação. Essa entrada passa por
uma função de ativação 𝑔 : R → R antes de transmitir o sinal de saída 𝑦 para outro
neurônio, ou ambiente, como mostrado na Figura (32b). O sistema perceptron estabelece
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Figura 32 – Ilustração de uma rede neural biológica e sua equivalente artificial.

h

(a) Rede neural biológica. (b) Neurônio artificial.

Fonte: próprio autor.

um mapeamento entre as entradas e o sinal de saída, de modo que, quando 𝑣 for maior que
o limiar ℎ (também chamado de bias), o neurônio será disparado, ou seja, será ativado.
Comumente, a dinâmica dos neurônios lineares é assumida para o cálculo de 𝑣. O potencial
de ativação é calculado pelo produto interno dos sinais de entrada, dado pelo vetor z =
[𝑧1 𝑧2 ... 𝑧𝑛] ∈ R𝑛, que incidem sobre o neurônio, e seus respectivos pesos, definido pelo
vetor w = [𝑤1 𝑤2 ... 𝑤𝑛] ∈ R𝑛. Para 𝑛 sinais, a operação do neurônio perceptron é
expressa como:

𝑦 =

⎧⎨⎩ 1, se ∑︀𝑛
𝑖=1 𝑤𝑖𝑧𝑖 − ℎ ≥ 0,

0, se ∑︀𝑛
𝑖=1 𝑤𝑖𝑧𝑖 − ℎ < 0,

(5.1)

sendo 1 a indicação de que o neurônio está ativado e 0 a não ativação, ou classe A e B,
respectivamente, na solução de problemas de classificação. A partir da equação (5.1), é
possível notar que pesos positivos (𝑤𝑖 > 0) aumentam o potencial de ativação 𝑣 e excitam
o neurônio, enquanto que pesos negativos reduzem 𝑣 e inibem a sua atividade.

A rede perceptron pode ser treinada a partir de um conjunto de dados usando
diferentes regras de aprendizagem. Os pesos do perceptron, incluindo o relacionado ao
bias, são alterados em função do erro entre a saída desejada 𝑦𝑑 e a solução perceptron 𝑦

para cada ponto do conjunto de dados. O erro é uma função de todos os pesos e forma
um hiperplano em função das entradas. Usando uma técnica de busca especializada, o
processo de aprendizagem consiste em obter o conjunto de pesos que corresponda ao
menor erro possível.

Como a rede perceptron é limitada a problemas lineares, então, para lidar com
problemas não lineares, camadas adicionais de neurônios devem ser consideradas entre a
entrada e saída, levando à arquitetura perceptron multicamada (Multilayer Perceptron -
MLP). Como essas camadas intermediárias não interagem com o ambiente externo, elas
são chamadas de camadas ocultas e seus nós são chamados de nós ocultos. A adição de
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camadas intermediárias deu uma nova visibilidade ao modelo perceptron, ampliando sua
capacidade de resolver problemas de classificação não linear. Usando dinâmicas seme-
lhantes, os neurônios ocultos processam as informações recebidas dos nós de entrada e as
passam para a camada de saída.

A seguir serão descritas as principais arquiteturas das redes neurais artificiais e as
classificações de treinamentos e propriedades de aprendizagem.

5.4 Arquiteturas e Treinamento
A arquitetura da RNA define como os neurônios são organizados e como eles dire-

cionam as suas conexões sinápticas. Dentro de uma mesma arquitetura, a RNA pode ter
diferentes topologias, que podem estar relacionadas, por exemplo, ao número de neurônios
da arquitetura da rede e/ou com a função de ativação dos neurônios.

Basicamente, uma rede neural artificial pode ser dividida em três partes, denomi-
nadas de camadas, conhecidas como: camada de entrada, camadas ocultas e camada de
saída. A camada de entrada é responsável por receber sinais do ambiente externo. Es-
sas entradas são normalmente normalizadas dentro dos valores limites produzidos pelas
funções de ativação, resultando numa melhor precisão numérica para as operações mate-
máticas realizadas pela rede. As camadas ocultas são compostas de neurônios responsáveis
pela extração de padrões associados ao processo ou sistema que está sendo analisado. Es-
sas camadas executam a maior parte do processamento interno de uma rede. A camada
de saída é responsável por produzir e apresentar as saídas finais da rede, que resultam do
processamento realizado pelos neurônios nas camadas anteriores.

O treinamento de uma arquitetura particular envolve a aplicação de um conjunto
de etapas ordenadas para ajustar os pesos e limiares de seus neurônios. Esse processo de
ajuste, também conhecido como algoritmo de aprendizagem, visa melhorar a resposta da
rede, de modo que as suas saídas estejam o mais próximo possível dos valores desejados.

5.4.1 Principais Arquiteturas de RNAs

As principais arquiteturas das redes neurais artificiais, considerando a disposição
dos neurônios, como estão interconectados e como suas camadas são compostas, podem ser
divididas em: redes feedforward de camada única, redes feedforward de múltiplas camadas,
redes recorrentes e redes reticuladas. A Figura (33) mostra a representação esquemática
dessas arquiteturas.

Nas redes neurais feedforward, as informações sempre fluem em uma única direção,
que é da camada de entrada para a de saída. Na rede feedforward de camada única, existe
apenas uma camada de entrada e uma única camada de neurônios, que também é a
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Figura 33 – Representação das principais arquiteturas de RNAs.

(a) Feedforward de camada única. (b) Feedforward de múltiplas camadas.

(c) Recorrente. (d) Reticulada.

Fonte: próprio autor.

camada de saída. Então, o número de saídas da rede sempre coincide com sua quantidade
de neurônios, como ilustrado na Figura (33a), que representa uma rede composta de 𝑛
entradas e 𝑚 saídas. Os principais tipos de rede pertencentes a essa arquitetura são a
Perceptron e a Adaline, sendo geralmente empregadas em problemas de classificação de
padrões e de filtragem linear.

Já as redes feedforward de múltiplas camadas são compostas de uma ou mais
camadas ocultas de neurônios. Geralmente, a quantidade de neurônios que compõem a
primeira camada oculta é diferente do número de sinais da entrada da rede. O número
de camadas ocultas, e suas respectivas quantidades de neurônios, depende da natureza,
da complexidade e da qualidade dos dados disponíveis sobre o problema que está sendo
resolvido pela rede. No entanto, do mesmo modo que para as redes de camada única, a
quantidade de sinais de saída sempre coincide com o número de neurônios daquela camada
respectiva, como apresentado pela rede da Figura (33b), a qual possui 𝑛 sinais de entrada,
duas camadas ocultas, com 𝑛(1) e 𝑛(2) neurônios, e uma camada de saída com 𝑚 neurônios.
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As principais redes feedforward de múltiplas camadas são as Perceptrons Multicamadas
(MLP) e as de Função de Base Radial (RBF), as quais são utilizadas na solução de diversos
problemas, tais como: aproximação de funções, classificação de padrões, identificação de
sistemas, controle de processos, robótica, entre outros.

Nas redes recorrentes, as saídas dos neurônios são realimentadas para outros neurô-
nios, como ilustrado na Figura (33c). Essa realimentação as tornam indicadas para o
processamento dinâmico de informações, o que significa que elas podem ser empregadas
em problemas que variam no tempo, tais como: previsão de séries temporais, identifica-
ção, otimização e controle de sistemas dinâmicos. As redes Hopfield e o Perceptron com
realimentação são as mais utilizadas com essa arquitetura.

As redes reticuladas consideram um arranjo espacial dos neurônios, o qual está
diretamente relacionado ao processo de ajuste de seus pesos e limiares sinápticos. Essas
redes são usadas, principalmente, em problemas que envolvem agrupamento de dados,
reconhecimento de padrões, otimização, entre outros. A rede de Kohonen (KOHONEN,
1982) é o principal representante dessa arquitetura. A arquitetura mostrada na Figura
(33d) ilustra um exemplo da rede de Kohonen, na qual seus neurônios estão dispostos
dentro de um espaço bidimensional.

5.4.2 Treinamento de RNAs

O treinamento de uma rede neural consiste no procedimento pelo qual os pesos
das conexões sinápticas são estimados para executar, da maneira mais precisa possível, a
tarefa que lhe foi atribuída. Ou seja, consiste no aprendizado da relação entre as entradas
e saídas para que a rede possa apresentar resultados semelhantes às respostas desejadas,
independentemente dos valores de entrada.

Considerando que as redes neurais artificiais podem realizar aproximação universal
(SCARSELLI; TSOI, 1998), vamos supor que elas tenham que computar funções não
lineares específicas. Diante disso, duas situações podem surgir:

1. A função não linear é conhecida analiticamente. Logo, a RNA realiza a tarefa de
aproximação da função.

2. A função não linear não é conhecida analiticamente, porém um número finito de
dados numéricos da função é conhecido. Nesse caso, a tarefa que é atribuída à rede
é a de aproximar a função de regressão dos dados disponíveis, sendo, portanto, um
modelo estático do processo. Na maioria das aplicações, esses valores não são co-
nhecidos com exatidão, já que são obtidos através de medições de uma determinada
resposta do sistema.
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O processo de treinamento de uma rede neural pode ser dividido, basicamente,
em duas categorias: treinamento supervisionado e treinamento não supervisionado. Na
grande maioria de suas aplicações, as redes neurais com treinamento supervisionado são
usadas nas duas situações apresentadas acima. O treinamento pode ser classificado como
supervisionado porque a função que a rede deve aproximar é conhecida em alguns ou em
todos os pontos. Nesse treinamento, tem-se o conhecimento sobre os valores das entradas
e os correspondentes da saída, ou seja, a tarefa que a rede deve executar.

Por outro lado, o treinamento não supervisionado determina padrões a partir de
um conjunto de dados sem referência. Diferentemente do treinamento supervisionado, os
métodos não supervisionados de aprendizagem não podem ser aplicados diretamente a
uma regressão ou a um problema de classificação porque não se tem ideia de quais podem
ser os valores para os dados de saída. O treinamento não supervisionado é então utilizado
para descobrir uma estrutura subjacente dos dados, que pode ser de agrupamento ou de
associação. No problema de agrupamento, deseja-se descobrir os agrupamentos inerentes
dos dados, como agrupar um conjunto de respostas por um determinado comportamento.
Já nos problemas de associação, deseja-se descobrir regras que descrevam grande parte
dos dados, como a previsão de determinadas respostas baseadas em outras.

Existe também um outro tipo de aprendizagem conhecida como aprendizagem por
reforço. Os algoritmos de aprendizagem por reforço ajustam os parâmetros neurais in-
ternos baseados em qualquer informação qualitativa (ou quantitativa) adquirida através
da interação com o sistema que está sendo mapeado, e essa informação é utilizada para
avaliar o desempenho da aprendizagem. O processo de aprendizado da rede é geralmente
feito por tentativa e erro, pois a única resposta disponível para uma determinada en-
trada é se ela é satisfatória ou insatisfatória. Se satisfatória, os pesos e limiares sinápticos
são gradualmente incrementados para reforçar essa condição comportamental envolvida
com o sistema. Muitos algoritmos de aprendizagem por reforço são baseados em méto-
dos estocásticos que selecionam probabilisticamente as ações de ajuste, considerando um
conjunto finito de possíveis soluções que podem ser recompensadas se tiverem chances de
gerar resultados satisfatórios. Esse tipo de aprendizagem será abordado de maneira mais
detalhada no final deste capítulo.

Além da classificação nas categorias de treinamento supervisionado e não supervi-
sionado, o treinamento das redes neurais também pode ser classificado quanto a natureza
do ajuste dos seus pesos. No aprendizado offline, também denominado aprendizado por
lote, os ajustes nos vetores de pesos da rede são realizados após todo o conjunto de trei-
namento ser apresentado, já que cada etapa de ajuste leva em conta o número de erros
observados nas amostras de treinamento em relação aos valores desejados para suas saídas.
Então, as redes que usam aprendizado offline exigem, no mínimo, uma época de treina-
mento para executar um ajuste em seus pesos. Assim, todas as amostras de treinamento
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devem estar disponíveis durante o processo de aprendizagem.

No aprendizado online, os ajustes nos pesos da rede são realizados após a apre-
sentação de cada amostra de treinamento. Assim, após a execução da etapa de ajuste,
a respectiva amostra pode ser descartada. O aprendizado online é geralmente utilizado
quando o comportamento do sistema que está sendo mapeado muda rapidamente. En-
tão, para esses casos, a adoção do aprendizado offline é praticamente inviável, já que
as amostras consideradas em um determinado momento podem não representar mais o
comportamento do sistema em momentos posteriores. Como um padrão é apresentado por
vez, as ações de ajuste dos pesos são pontuais, refletindo um determinado comportamento
do sistema. Portanto, a rede fornece respostas cada vez mais precisas após um número
significativo de amostras.

5.5 Funções de Ativação
As reações dos neurônios aos valores de entrada dependem dos estados de ativação.

O estado de ativação indica a extensão da ativação de um neurônio e tem como objetivo
limitar a sua saída dentro de uma faixa de valores, que é assumida por sua própria imagem
funcional. As funções de ativação podem ser classificadas em dois grupos fundamentais:
funções parcialmente diferenciáveis e funções totalmente diferenciáveis. Uma função de
ativação parcialmente diferenciável é uma função que não possui derivada de primeira
ordem em um ou mais pontos do seu domínio. Por outro lado, a função de ativação
totalmente diferenciável possui derivadas de primeira ordem em todos os pontos de seu
domínio. A Figura (34) ilustra as funções de ativação mais utilizadas nas redes neurais.
A definição de cada uma delas será apresentada a seguir.

A função degrau, cuja representação gráfica está ilustrada na Figura (34a), produz
um valor unitário positivo quando o potencial de ativação do neurônio (𝑣) é maior ou
igual a zero, caso contrário, o resultado será nulo. Então, a função degrau é definida
matematicamente como:

𝑔(𝑣) =

⎧⎨⎩ 1, se 𝑣 ≥ 0,
0, se 𝑣 < 0.

(5.2)

A função degrau também pode ser definida com valores unitários negativos e po-
sitivos. O resultado produzido por esta função assumirá valor unitário positivo quando
o potencial de ativação for maior do que zero, nulo para um potencial também nulo e
valor unitário negativo quando o potencial for menor do que zero. Essa função também é
conhecida como degrau bipolar e é matematicamente definida de maneira similar a função
sinal da equação (4.26).

A função linear com saturação, representada na Figura (34b), retorna valores iguais
aos do potencial de ativação quando definidos dentro do intervalo [−𝑐, 𝑐]. Caso o potencial
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Figura 34 – Representação das funções de ativação mais utilizadas em redes neurais.

Fonte: próprio autor.

de ativação ultrapasse o intervalo da reta, a resposta será definida pelos seus valores limi-
tes. Essa função pode ser definida de maneira semelhante a função saturação da equação
(4.35). Já a função de ativação linear, ilustrada na Figura (34c), produz resultados de
saída iguais aos do potencial de ativação para todo o domínio da função.

A função sigmoide, representada na Figura (34d), sempre apresentará valores reais
entre 0 e 1 como resultado de saída. Sua descrição matemática é dada por:

𝑔(𝑣) = 1
1 + 𝑒−𝛾𝑣

, (5.3)

onde 𝛾 é uma constante associada à inclinação da função em seu ponto de inflexão. Quando
𝛾 →∞, o formato geométrico da função de ativação sigmoide é semelhante ao da função
degrau. No entanto, ao contrário da função degrau, a função sigmoide é diferenciável em
todo o seu domínio.

A função de ativação tangente hiperbólica, ilustrada na Figura (34e), sempre as-
sume valores reais entre −1 e 1 como resultado de saída. Essa função é definida como:

𝑔(𝑣) = 1− 𝑒−𝛾𝑣

1 + 𝑒−𝛾𝑣
, (5.4)

onde 𝛾 também está associado à inclinação da função tangente hiperbólica em seu ponto de
inflexão. Assim como na função sigmoide, quanto maior o valor de 𝛾, maior a inclinação
da função tangente hiperbólica. Quando 𝛾 → ∞, o formato geométrico da função de
ativação tangente hiperbólica é semelhante ao da função degrau bipolar.

No caso da função de ativação gaussiana, representada na Figura (34f), a saída do
neurônio produzirá resultados iguais para valores de potenciais de ativação 𝑣 colocados à
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mesma distância do seu centro. A curva gaussiana é definida como:

𝑔(𝑣) = 𝑒−(𝑣−𝜇)2/2𝜎2
, (5.5)

onde 𝜇 é o parâmetro que define o seu centro e 𝜎 quantifica o seu desvio padrão. O
parâmetro 𝜎 está diretamente associado aos pontos de inflexão da função e 𝜎2 indica sua
variância.

5.6 Redes RBF
As redes de funções de base radial, ou redes RBF, podem ser empregadas em

quase todos os problemas resolvidos pelas redes com arquitetura Perceptron Multica-
mada, incluindo os que envolvem ajustes de curvas e classificação de padrões. Entretanto,
diferentemente das redes MLP, que podem apresentar várias camadas, a estrutura típica
da RBF é composta por apenas uma camada intermediária, na qual a função de ativação
gaussiana é a mais utilizada.

Assim como as redes MLPs, as redes RBF têm uma arquitetura feedforward, pos-
suem camadas completamente ligadas e são aproximadores de funções universais. Aqui,
a camada de entrada não participa do processamento de informações, apenas encaminha
os sinais. Apesar dessas características em comum, quais seriam, então, as diferenças en-
tre essas redes? As diferenças estão no processamento da informação em si e nas regras
computacionais dentro dos neurônios. A seguir será definido o tipo de neurônio das redes
RBF até agora desconhecido.

5.6.1 Componentes e Estrutura de uma Rede RBF

O princípio de funcionamento das redes RBF é semelhante ao das redes MLPs, nas
quais cada entrada 𝑧𝑖 (𝑖 = 1, 2, ..., 𝑛), representando os sinais da aplicação, são propagados
para a camada intermediária e em seguida para a camada de saída. A definição original
de uma rede RBF se referia apenas a um neurônio de saída, porém, em analogia às redes
perceptrons, é evidente que essa definição pode ser generalizada. A Figura (35) mostra a
configuração típica de uma rede RBF.

Os neurônios ocultos da camada intermediária também são chamados de neurônios
RBF, assim como a camada em que estão localizados, que é chamada de camada RBF.
Cada neurônio oculto 𝑔𝑗 (𝑗 = 1, 2, ..., 𝑛(1)) calcula uma norma que representa a distância
entre uma entrada da rede e a posição de seu centro. Isso é inserido em uma função de
ativação radial que calcula e gera a ativação do neurônio. As conexões entre a camada de
entrada e a camada oculta não são ponderadas, ou seja, elas apenas transmitem as entra-
das para os neurônios da camada oculta, que, por meio de funções gaussianas, determinam
os seus respectivos graus de ativação.
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Figura 35 – Representação esquemática de uma rede RBF.

Fonte: próprio autor.

Cada neurônio de saída 𝛴𝑘 (𝑘 = 1, 2, ...,𝑚), tendo como entrada uma soma ponde-
rada associada às conexões, utiliza a função identidade como função de ativação. Portanto,
eles fazem pouco mais do que adicionar todos os valores de entrada e retornar a soma.

A estratégia de treinamento da rede RBF é composta por duas etapas. A primeira
consiste no ajuste dos neurônios da camada intermediária. Geralmente, adota-se um mé-
todo de aprendizagem não supervisionada, que depende apenas dos recursos dos dados
de entrada. Esse ajuste está diretamente relacionado à alocação das funções de base ra-
dial. Por outro lado, na segunda etapa, relacionada ao ajuste dos pesos dos neurônios da
camada de saída, utiliza-se um critério de aprendizagem baseado em alguma regra.

5.6.2 Ajuste dos Neurônios da Camada Intermediária (Etapa I)

Os neurônios pertencentes à camada intermediária da rede RBF são compostos
por funções de ativação com base radial, sendo a função gaussiana a mais utilizada.
A expressão que define a função de ativação gaussiana, previamente apresentada pela
equação (5.5), é dada por:

𝑔(𝑧𝑖) = 𝑒−(𝑧𝑖−𝜇)2/2𝜎2
, (5.6)

onde 𝜇 e 𝜎2 são os parâmetros que definem, respectivamente, o seu centro e a sua variância.
Quanto maior o valor da variância, maior é a base da função. O parâmetro 𝜎 representa
o desvio padrão, que indica o quão disperso é uma determinada entrada 𝑧𝑖 em relação
ao centro 𝜇. Esse parâmetro de dispersão pode ser determinado para um conjunto de 𝑛
entradas através da seguinte equação:

𝜎2 = 1
𝑛

𝑛∑︁
𝑖=1

(𝑧𝑖 − 𝜇)2. (5.7)

Considerando a equação (5.6), os parâmetros livres a serem ajustados na função
são o centro 𝜇 e a variância 𝜎2. O centro de um neurônio 𝑔𝑗 é o ponto do espaço de
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entrada onde a função de base radial está localizada. Em geral, quanto mais próximo o
vetor de entrada estiver do centro de um neurônio, maior será sua ativação. Foi possível
observar na Figura (34f) que quando uma amostra (padrão) se aproxima do centro da
função gaussiana, o valor produzido pelo domínio da função de ativação se torna mais
significativo e tenderá ao valor 1. Consequentemente, a saída de cada neurônio 𝑗 (grau de
ativação) da camada intermediária é expressa por:

𝑔𝑗(z) = 𝑒−
∑︀𝑛

𝑖=1(𝑧𝑖−𝜇𝑗 𝑖)2/2𝜎2
𝑗 , com 𝑗 = 1, 2, ..., 𝑛(1), (5.8)

onde 𝜎2
𝑗 representa a variância do neurônio 𝑗 e 𝜇𝑗 𝑖 o seu centro em relação a entrada 𝑖.

Para ilustrar o resultado da equação (5.8), a Figura (36) mostra uma função de ativa-
ção gaussiana de um neurônio 𝑗 em relação a dois sinais de entrada (𝑧1 e 𝑧2) de uma
determinada amostra z.

Figura 36 – Função gaussiana de um neurônio 𝑗 para o caso de dois sinais de entrada.

Fonte: próprio autor.

Então, o objetivo principal da primeira etapa do ajuste dos neurônios da camada
intermediária é colocar os centros de suas funções gaussianas nos pontos adequados do
domínio da entrada. Um dos métodos mais utilizados para esse fim é chamado de mé-
todo k-means, que consiste em uma técnica não supervisionada cujo objetivo é colocar
os centros das funções gaussianas em regiões onde os padrões de entrada tendem a se
agrupar (DUDA; HART; STORK, 2000). O pseudocódigo desse método pode ser visto no
Algoritmo 1.

O algoritmo k-means começa selecionando os 𝑘 centros dos clusters aleatoriamente.
Em seguida, atribui cada ponto de dados ao centro mais próximo em relação à medida
da distância euclidiana. Logo após, recalcula as posições de todos os centros dos clusters.
O algoritmo repete as duas últimas etapas até que nenhum ponto possa se mover de um
cluster para outro. Então, o objetivo dessa técnica é particionar o conjunto 𝑆 de 𝑛 pontos
de dados em 𝑘 clusters.
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Algoritmo 1 Pseudocódigo do k-means
entrada conjunto 𝑆 de 𝑛 pontos de dados 𝑥 ∈ R𝑎 e um número inteiro 𝑘 ≥ 2
saída 𝑘 clusters 𝐶1, 𝐶2, ..., 𝐶𝑘

1: selecione aleatoriamente os 𝑘 centros dos clusters 𝑐1, 𝑐2, ..., 𝑐𝑘

2: repetir
3: para cada ponto 𝑥 de dados faça
4: para todo centro de cluster 𝑐𝑗, 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑘 faça
5: se ||𝑥− 𝑐𝑗|| < ||𝑥− 𝑐𝑙||, 𝑗 ̸= 𝑙, 1 ≤ 𝑗, 𝑙 ≤ 𝑘 então
6: atribuir 𝑥 a 𝐶𝑗

7: fim se
8: fim para
9: fim para

10: adotar o centro de dados de cada cluster como centro de cluster :

𝑐𝑗 = 1
𝑛𝑗

∑︁
𝑥∈𝐶𝑗

𝑥, 𝑛𝑗 = |𝐶𝑗|

11: até não há mais mudanças nos grupos 𝐶𝑗 entre duas iterações

5.6.3 Ajuste dos Neurônios da Camada de Saída (Etapa II)

O ajuste dos pesos dos neurônios da camada de saída deve ser feito somente após a
conclusão da primeira etapa de treinamento, que, diferentemente dela, utiliza um método
de aprendizagem supervisionada.

Várias abordagens para o treinamento de redes neurais com funções de base ra-
dial já foram propostas na literatura, como o método dos mínimos quadrados ortogonais
(CHEN; COWAN; GRANT, 1991), a regra delta de aprendizagem e o algoritmo back-
propagation (SCHWENKER; KESTLER; PALM, 2001). Devido a sua simplicidade e ao
pequeno custo computacional envolvido, a regra delta foi a técnica escolhida para deter-
minar os pesos da rede RBF do presente trabalho. A regra delta é dada por:

𝛥𝑤𝑘𝑗
= 𝜓(𝑦𝑘 − 𝑦ref

𝑘 )𝑔𝑗, (5.9)

onde 𝛥𝑤𝑘𝑗
representa a variação do peso da saída 𝑘 em relação ao neurônio 𝑗, 𝜓 > 0 a

taxa de aprendizagem da rede e 𝑔𝑗 o grau de ativação do neurônio 𝑗 da camada oculta,
o qual é descrito pela equação (5.8). A regra delta apresentada na equação (5.9) consiste
em uma técnica de aprendizado online, ou seja, o aprendizado é realizado imediatamente
após a apresentação de cada padrão 𝑦ref

𝑘 .

O conjunto de treinamento utilizado para ajustar os parâmetros livres relacionados
aos neurônios de saída é composto por pares de entradas e saídas desejadas, nos quais as
entradas são as respostas produzidas pelas funções gaussianas dos neurônios da camada
intermediária, juntamente com os seus respectivos pesos de conexão. Então, quando uma
função de ativação linear (função identidade) é usada na camada de saída da rede RBF,
os neurônios de saída realizam apenas uma combinação linear dos graus de ativação dos
neurônios da camada anterior com os seus respectivos pesos de conexão. Assim, a resposta
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produzida por um neurônio 𝑘 de saída é dada por:

𝑦𝑘 =
𝑛(1)∑︁
𝑗=1

𝑤𝑘𝑗𝑔𝑗, com 𝑘 = 1, 2, ...,𝑚. (5.10)

5.7 Aprendizagem por Reforço
O aprendizado de máquina costuma ser dividido em três classes de algoritmos:

aprendizado supervisionado, aprendizado não supervisionado e aprendizado por reforço.
Recapitulando, no aprendizado supervisionado, um agente recebe exemplos rotulados e
aprende um mapeamento que permite prever valores de saída para novos valores de en-
trada. No aprendizado não supervisionado, o agente recebe dados não rotulados e aprende
sobre como eles são distribuídos. Já o aprendizado por reforço difere significativamente
do aprendizado supervisionado e não supervisionado. Um agente de aprendizagem por
reforço tem o objetivo de aprender a melhor maneira de realizar uma tarefa através de
interações repetidas com seu ambiente. Para conseguir isso, o agente deve avaliar o valor
a longo prazo das ações que ele executa.

Segundo Sutton e Barto (2018), o termo “reforço” no contexto do aprendizado de
animais entrou em uso bem depois da formulação da Lei do Efeito por Edward Thorn-
dike3. Reforço é o fortalecimento de um padrão de comportamento como resultado de um
estímulo animal fortalecedor recebido em uma relação apropriada com outro estímulo ou
com uma resposta. Entretanto, a ideia de implementar a aprendizagem por tentativa e
erro em um computador apareceu entre os primeiros pensamentos sobre a possibilidade
de inteligência artificial.

Os problemas de aprendizagem por reforço envolvem o aprender a fazer, que se
dá por meio do mapeando das situações para tomar as ações que maximizam as suas
recompensas. De uma maneira essencial, são problemas realimentados, já que as ações
do sistema de aprendizagem influenciam suas entradas posteriores. Além disso, o sistema
não é informado sobre quais ações executar, como em muitas formas de aprendizado de
máquina, ele deve descobrir quais delas trazem as maiores recompensas ao testá-las. Nos
casos mais interessantes e desafiadores, as ações podem afetar não apenas a recompensa
imediata, como também a da próxima interação e, com isso, todas as recompensas subse-
quentes. Essas três características, de ser realimentado, não ter instruções diretas sobre
quais ações executar e de se basear nas consequências das ações, através das recompensas,
são as três características distintivas mais importantes dos problemas de aprendizagem
por reforço.

Um dos desafios que surgem no aprendizado por reforço é o dilema entre explora-
ção e prospecção (Exploration and Exploitation Trade-off ). Nesse dilema, o agente deve
3 Edward Lee Thorndike, foi um psicólogo norte-americano (1874–1949).
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escolher entre algo que já conhece, para obter um resultado parecido com o que espera
(prospectar), e algo que não tem certeza, mas que possivelmente vai aprender mais (explo-
rar). Esse dilema acontece o tempo todo nas nossas vidas cotidianas: restaurante favorito
ou um novo? Rota conhecida ou explorar uma nova? A escolha vai depender das recom-
pensas. Para ser mais recompensado, um agente de aprendizagem por reforço deve preferir
ações que tentou no passado e que sejam eficazes na produção de recompensas. Porém,
para descobrir essas ações, ele também deve tentar outras que não havia selecionado antes.
Então, o agente deve tentar uma variedade de ações e favorecer progressivamente aquelas
que parecem ser as melhores.

No modelo padrão de aprendizagem por reforço, um agente é conectado ao seu
ambiente por meio da percepção e da ação, conforme ilustrado na Figura (37). Em cada
etapa da interação, o agente recebe como entrada alguma indicação do estado atual do
ambiente, 𝑆𝑡. O agente escolhe uma ação para gerar como saída, 𝐴𝑡, causando a transição
do estado do ambiente 𝑆𝑡 para 𝑆𝑡+𝛥𝑡. Como resultado da ação e da consequente transição
do ambiente, uma recompensa imediata 𝑅𝑡+𝛥𝑡 é gerada. O agente então usa as informações
do estado 𝑆𝑡+𝛥𝑡 e da recompensa 𝑅𝑡+𝛥𝑡 para gerar a próxima ação 𝐴𝑡+𝛥𝑡, continuando
o ciclo. O objetivo do agente é aprender um mapeamento dos estados que tenda a au-
mentar a soma dos valores das recompensas a longo prazo. Ele aprende a fazer isso ao
longo do tempo por tentativa e erro, guiado por uma ampla variedade de algoritmos de
aprendizagem por reforço (KAELBLING; LITTMAN; MOORE, 1996).

Figura 37 – Representação do modelo padrão da aprendizagem por reforço.

Agente

Ambiente

Fonte: próprio autor.

Todos os agentes da aprendizagem por reforço têm objetivos explícitos, podendo
perceber aspectos de seus ambientes e escolher ações para influenciá-los. Além disso,
geralmente é assumido desde o início que o agente precisa operar, apesar das incertezas
sobre o ambiente que enfrenta. Quando o aprendizado envolve planejamento, ele deve
abordar a interação entre planejamento e seleção de ações em tempo real, bem como
a questão de como os modelos de ambiente são adquiridos e aprimorados (WIERING;
OTTERLO, 2012).

Outro ponto importante do aprendizado por reforço é a sua interação com outras
áreas da ciência e engenharia. O aprendizado por reforço faz parte de uma tendência de
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décadas dentro da inteligência artificial e do aprendizado de máquina em direção a uma
maior integração com a estatística, otimização e outras áreas da matemática. De todas as
formas do aprendizado de máquina, o aprendizado por reforço é o que mais se aproxima
do aprendizado dos humanos e de outros animais. Inclusive muitos dos seus principais
algoritmos são bioinspirados (DING; CHEN; HAO, 2018).

5.7.1 Problema do Bandido de Vários Braços

O problema do bandido de vários braços (Multi-Armed Bandit - MAB) foi apre-
sentado por Robbins (1952) e, desde então, têm sido amplamente utilizados para modelar
os dilemas enfrentados por um agente autônomo que visa obter novos conhecimentos ex-
plorando seu ambiente e prospectando seu conhecimento atual e confiável. O problema do
bandido de vários braços oferece uma formulação teórica simples para analisar o dilema
entre exploração e prospecção.

O termo MAB foi difundido devido a um experimento mental em que um jogador
precisa escolher máquinas caça-níqueis, entre várias opções com ganhos diferentes, que
irão proporcionar a maximização da quantia de dinheiro que ele irá levar para casa.
Imaginando essa situação, como poderíamos maximizar os ganhos?

Supondo que temos várias máquinas caça-níqueis para escolher, podemos deter-
minar as probabilidades de ganho, arriscando em todas as máquinas, e coletar dados
suficientes até ter certeza de qual máquina é a melhor. Isso revelará a taxa exata de
recompensas de todas as máquinas caça-níqueis. Entretanto, ainda se gastaria muito di-
nheiro em máquinas com baixas recompensas. Também seria possível focar em algumas
máquinas, avaliar os seus ganhos para maximizar as recompensas, como no caso acima, e
explorar novas opções dado que um determinado evento ocorra.

Em sua formulação mais simples (geralmente denominada estocástica), segundo
Kuleshov e Precup (2000), o problema do MAB consiste em um conjunto de 𝑁 distribui-
ções de probabilidade ⟨𝐷1, 𝐷2, ..., 𝐷𝑁⟩ com valores esperados associados ⟨𝜇1, 𝜇2, ..., 𝜇𝑁⟩
e variâncias ⟨𝜎2

1, 𝜎
2
2, ..., 𝜎

2
𝑁⟩. Inicialmente, as distribuições são desconhecidas para o jo-

gador. Essas distribuições são geralmente interpretadas como os braços das máquinas
caça-níqueis. O jogador é visto como um apostador cujo objetivo é ganhar o máximo de
dinheiro possível. A cada tentativa 𝜏 = 1, 2, ..., 𝒯 , o jogador seleciona uma máquina, com
o índice 𝑗(𝜏), e recebe uma recompensa 𝑟(𝜏) ∼ 𝑟𝑗(𝜏). O jogador tem então dois objetivos:
descobrir qual distribuição tem o maior valor esperado e ganhar o máximo de recompensas
possível enquanto estiver jogando. Os algoritmos para resolver o problema do MAB espe-
cificam estratégias pelas quais o jogador deve escolher uma determinada máquina 𝑗(𝜏) a
cada tentativa. A medida de desempenho mais popular para os algoritmos do MAB é a
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do arrependimento total esperado, definido para qualquer tentativa 𝒯 como:

𝑅𝒯 = 𝒯 𝜇* − 𝜇𝑗(𝜏)

𝑁∑︁
𝑖=1

E(𝒯𝑖(𝒯 )), (5.11)

onde 𝜇* = max𝑘∈{1,...,𝑁} 𝜇𝑘 é a recompensa esperada da melhor máquina e 𝒯𝑖(𝒯 ) é uma
variável aleatória que indica o número de jogadas na máquina 𝑖 durante as primeiras
𝒯 tentativas. Uma visão abrangente do problema do bandido de vários braços, de uma
perspectiva estatística, pode ser vista em Berry e Fristedt (1985).

Nos problemas do MAB, cada ação tem uma recompensa esperada ou média. Uma
vez que essa ação seja selecionada, vamos chamar isso de valor dessa ação. Se o agente
soubesse o valor de cada ação, seria trivial resolver o problema do MAB: selecionaria
sempre a ação com o valor mais alto. Entretanto, assume-se que o agente não conhece os
valores da ação com certeza, embora possa ter estimativas. Em qualquer caso específico,
se é melhor explorar ou prospectar, vai depender dos valores precisos das estimativas,
incertezas e do número de tentativas restantes.

Existem muitos métodos sofisticados para equilibrar a exploração e a prospecção
de formulações matemáticas específicas do problema do MAB (SUTTON; BARTO, 2018).
Por se tratar de uma técnica de aprendizado por reforço baseada em uma ideia matemática
mais sofisticada, o algoritmo do Limite de Confiança Superior (Upper Confidence Bound -
UCB) será aqui utilizado para otimizar a seleção de um parâmetro da rede neural do con-
trolador, o qual será abordado no próximo capítulo. Além de resolver o problema do MAB
de maneira otimizada, esse algoritmo apresenta uma heurística intuitiva (KULESHOV;
PRECUP, 2000).

5.7.2 Algoritmo do Limite de Confiança Superior

A família dos algoritmos que utilizam o limite de confiança superior foi proposta
por Auer, Cesa-Bianchi e Fischer (2002) como uma implementação mais simples e elegante
da ideia do otimismo frente ao incerto, proposta por Lai e Robbins (1985).

Para entender o porquê disso, vamos considerar que em uma primeira rodada do
problema do MAB a função de recompensa de cada ação possa ser identificada como
uma estimativa pontual, baseada na recompensa média observada. Imaginando a intuição
a partir de intervalos de confiança, para cada estimativa pontual, podemos incorporar
alguma forma de limite de incerteza em torno dela. Nesse sentido, temos o limite inferior
e o limite superior para cada ação. O algoritmo UCB é nomeado dessa maneira uma vez
que ele tenta encontrar uma ação com a maior taxa de recompensa baseado apenas no
limite superior do intervalo de confiança da estimativa. Ou seja, se não tivermos certeza
sobre uma determinada ação, devemos assumir de maneira otimista que ela é a ação
correta, baseado no limite de confiança superior. Em resumo, depois de 𝜏 tentativas, o
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algoritmo UCB escolherá uma ação 𝑗(𝜏) tal que:

𝑗(𝜏) = arg max
𝑖∈{1,...,𝑁}

(︃
�̂�𝑖(𝜏) + 𝜖

√︃
ln 𝜏
𝑛𝑖(𝜏)

)︃
, (5.12)

onde �̂�𝑖 representa a média atual da recompensa da ação 𝑖 na tentativa atual, 𝜏 representa
o número de tentativas, 𝑛𝑖 representa o número de vezes que a ação 𝑖 foi selecionada e
𝜖 > 0 é um parâmetro associado ao grau de exploração, que também está associado com
a incerteza da ação.

Apesar de a formulação do algoritmo UCB ser simples, ele possui implicações
interessantes. A seleção das ações do UCB utiliza incertezas nos valores das suas estima-
tivas para haver um equilíbrio entre os processos de prospecção (conhecido) e exploração
(incerto), os quais estão associados ao primeiro e ao segundo termo do lado direito da
equação (5.12), respectivamente. O algoritmo então seleciona a ação que tem o maior
valor estimado da ação mais o termo de exploração do limite de confiança superior. O
pseudocódigo do algoritmo UCB pode ser visto no Algoritmo 2.

Algoritmo 2 Pseudocódigo do UCB
1: para 𝜏 ← 1 até 𝑁 faça
2: 𝑗(𝜏)← 𝜏
3: cont(𝑗(𝜏))← 1
4: �̂�(𝑗(𝜏))← 𝑟𝑗(𝜏)
5: fim para
6: para 𝜏 ← 𝑁 + 1 até 𝒯 faça

7: 𝑗(𝜏)← arg max𝑖∈{1,...,𝑁}

(︃
�̂�(𝑖) + 𝜖

√︃
ln 𝜏

cont(𝑖)

)︃
8: cont(𝑗(𝜏))← cont(𝑗(𝜏)) + 1

9: �̂�(𝑗(𝜏))← �̂�(𝑗(𝜏)) + 1
cont(𝑗(𝜏))

(︁
𝑟𝑗(𝜏) − �̂�(𝑗(𝜏))

)︁
10: fim para

De acordo com a equação (5.12) e com o Algoritmo 2, a ação selecionada é pro-
porcional à raiz quadrada de ln 𝜏 , o que significa que, quando o experimento progride,
todos as ações têm seus limites superiores aumentados. Entretanto, esse limite superior
é inversamente proporcional à raiz quadrada de 𝑛𝑖(𝜏). Quanto mais vezes a ação 𝑖 for
selecionada, maior é o nível de confiança, o que diminui a incerteza e consequentemente o
seu limite superior em relação ao valor da recompensa média estimada. Assim, o que irá
prevalecer nesse caso, é o valor médio de recompensa.

Então é possível concluir que inicialmente o UCB explora mais para reduzir sis-
tematicamente as incertezas e, uma vez reduzidas, tem-se certeza de que o valor real da
ação selecionada está próximo do valor estimado. Por outro lado, se o termo associado
à incerteza continuar grande, não há garantia de que o valor da ação selecionada esteja
próximo do valor estimado.
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O exemplo a seguir mostra como uma rede neural artificial do tipo RBF pode ser
implementada em um problema de controle não linear para compensação de incertezas
presentes no sistema. Além disso, o algoritmo UCB de aprendizagem por reforço será
utilizado no processo de treinamento da rede. O sistema a ser controlado é o pêndulo
invertido apresentado no Exemplo 3.

Exemplo 4. Controle inteligente de posição de um pêndulo invertido através da técnica
de controle por modos deslizantes com compensação neural de incertezas.

Vamos considerar o mesmo pêndulo invertido mostrado na Figura (28), o qual é
descrito pela equação (4.68). A suavização do esforço de controle, obtida com a função
saturação, faz com que o sistema apresente um erro residual que pode ser grande ou não,
dependendo dos parâmetros adotados no controlador. Então, para garantir que o erro resi-
dual convirja para valores menores ou tolerados, mesmo adotando parâmetros que tornam
o esforço de controle mais suave, é necessário introduzir uma função na lei de controle que
tenha a capacidade de compensar as incertezas presentes no sistema. Como essa função
não pode ser obtida de maneira exata, já que todo sistema apresenta uma modelagem
incerta ou aproximada, ela pode ser substituída por um aproximador de funções univer-
sais, como as redes neurais artificiais. Essa combinação de uma estrutura de controle não
linear com uma rede neural artificial torna o controlador do sistema inteligente. Então,
de agora em diante, ele passará a ser referido como controlador inteligente. Mais detalhes
sobre essa afirmação serão apresentados no próximo capítulo.

A superfície de deslizamento 𝑠 será dada pela mesma equação (4.69). Entretanto,
baseado na lei de controle (4.59), 𝑢 e 𝐾𝑠 serão aqui definidos por:

𝑢 = −𝑀−1
𝑠 [𝑓𝑠 + 𝑑𝑠 + �̇�′ +𝐾𝑠sat(𝑠/𝜑)], 𝐾𝑠 = 𝜂 + ℱ𝑠 +𝒟𝑠 + |𝑑𝑠|, (5.13)

sendo 𝑓𝑠 e 𝑑𝑠 as estimativas de 𝑓𝑠 e 𝑑𝑠. Os parâmetros da equação (5.13) possuem definições
semelhantes aos da equação (4.58), entretanto 𝑀𝑠, 𝑓𝑠, 𝑑𝑠, �̇�

′, 𝐾𝑠sat(𝑠/𝜑) ∈ R.

Para mostrar a resposta do sistema controlado, foram utilizados os mesmos parâ-
metros das simulações do Exemplo 3, assim como as mesmas considerações de incerteza.
Entretanto, o termo 𝑑𝑠, que leva em consideração as incertezas e as perturbações no sis-
tema, será estimado por uma rede RBF de sete neurônios gaussianos. Essa rede, que
considera apenas a superfície de deslizamento na camada de entrada, tem como saída:

𝑑𝑠 = w⊤g(𝑠), (5.14)

onde w = [𝑤1 𝑤2 ... 𝑤7]⊤ é o vetor de pesos e g = [𝑔1 𝑔2 ... 𝑔7] é o vetor com os graus
de ativação dos neurônios. A superfície de deslizamento foi adotada como parâmetro de
entrada para reduzir a complexidade computacional da rede neural, em vez de utilizar as



Capítulo 5. Inteligência Computacional 111

quatro variáveis de erro associadas a 𝑠, como definido pela equação (4.69). Os pesos da
rede são atualizados conforme a regra delta definida na equação (5.9), ou seja:

ẇ = 𝜓𝑠g. (5.15)

Uma análise mais detalhada da rede neural utilizada nesse exemplo, assim como a
prova da sua estabilidade e seu processo de aprendizagem, será apresentada no próximo
capítulo.

O vetor de coordenadas desejadas foi escolhido como 𝑞𝑑 = [𝑥𝑑 𝜃𝑑]⊤ = [0,0 0,0]⊤,
com a condição inicial 𝑞(0) = [0,0 − 0,262]⊤, para taxas de amostragem de 1 kHz
para o simulador do sistema e de 200 Hz para o controlador. Para integrar as equações,
foi utilizado o método de Runge-Kutta de quarta ordem. O parâmetro 𝒟𝑠, associado a
limitação do termo das perturbações, foi definido como 𝒟𝑠 = 0,5.

O treinamento da rede RBF foi realizado em duas etapas. Na primeira etapa, os
centros e as larguras das funções gaussianas dos neurônios foram determinados através
do algoritmo k-means e da equação (5.7), respectivamente. Com base na resposta de 𝑠
do sistema em função do tempo, com o controlador por modos deslizantes, o algoritmo
k-means determina os centros das funções. Identificados os centros e os dados associados a
cada um deles, as larguras das distribuições são calculadas pela equação (5.7). Na segunda
etapa, a RNA foi implementada na lei de controle com os centros e larguras determinados
na etapa anterior e a taxa de aprendizagem foi obtida através do algoritmo UCB. O
problema a ser resolvido pelo algoritmo consiste na minimização da variável 𝑠. Para isso,
ele considera uma recompensa 𝑟𝑗(𝜏) após a ação 𝑗 ser escolhida de acordo com o valor de
𝑠 para um determinado instante 𝜏 . A partir disso, 𝑞(𝑖) é o valor esperado de uma ação
arbitrária 𝑖 dada uma recompensa 𝑟𝑗(𝜏), ou seja, 𝑞(𝑖) = E[𝑟(𝜏)|𝑗(𝜏) = 𝑖], que no nosso
problema significa a ação de incrementar, manter ou diminuir o valor de 𝜓. Sucessivas
análises do valor de 𝑠 são feitas até que não haja mais mudança na escolha da ação.

A Figura (38) apresenta os resultados obtidos no treinamento da rede RBF. Na
esquerda, Figura (38a), tem-se a representação das funções gaussianas da RNA e na
direita, Figura (38b), a taxa de aprendizagem obtida com o algoritmo UCB.

Conforme ilustrado na Figura (38a), as funções gaussianas apresentam centros em
torno de zero, o que já era esperado, já que a resposta de 𝑠 gira em torno do valor nulo.
Já a taxa de aprendizagem parte de zero e converge para o valor de 𝜓 = 290, conforme
apresentado na Figura (38b).

A Figura (39) mostra a convergência do erro das duas coordenadas generalizadas
do sistema obtidas com o controlador inteligente (ISMC), com uma taxa de aprendizagem
de 𝜓 = 290, em comparação com o controlador por modos deslizantes puro (SMC) do
exemplo anterior.
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Figura 38 – Treinamento da rede RBF utilizada para compensar as incertezas e
perturbações do sistema.

(a) Funções gaussianas da RNA. (b) Treinamento da taxa de aprendizagem.

Fonte: próprio autor.

Figura 39 – Performance do controlador inteligente aplicado ao pêndulo invertido da
Figura (28).
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(b) Plano de fase do erro de 𝑥.
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(d) Plano de fase do erro de 𝜃.

Fonte: próprio autor.

A partir das Figuras (39a) e (39c), é possível notar que, em relação ao controla-
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dor por modos deslizantes puro, os erros de estabilização das coordenadas 𝑥 e 𝜃 foram
reduzidos a valores bem menores com o controlador inteligente, devido ao aprendizado e
a ação da rede neural considerada. Além disso, observa-se que as respostas de erro vão
convergindo para valores cada vez menores, já que a rede neural vai aprendendo a cada
passo de tempo, de maneira online, através da sua interação com o sistema. A partir das
Figuras (39b) e (39d), é possível notar que, assim como apresentado nas Figuras (39a) e
(39c), as trajetórias dos erros tendem a regiões de erro residual menores com o controlador
inteligente.

Mesmo a estratégia inteligente apresentando respostas com erros menores em rela-
ção às respostas com o controlador por modos deslizantes puro, o sistema permanece com
um esforço de controle suavizado, como mostra a Figura (40). Além disso, a estratégia
inteligente ainda apresenta uma amplitude de esforço menor, porém, com uma frequência
mais alta, em relação a estratégia não inteligente.

Figura 40 – Representação do esforço de controle.
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Fonte: próprio autor.

Com o exemplo apresentado, foi possível verificar o melhor desempenho (com me-
nor erro residual) do controlador inteligente mesmo na presença de incertezas no modelo
dinâmico do sistema.
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6 Projeto de um Controlador Inteligente para
Colunas de Perfuração

Neste capítulo, um controlador inteligente é projetado e aplicado a coluna de per-
furação para garantir que ela apresente a mesma velocidade angular ao longo do seu
comprimento e elimine, com isso, as oscilações stick-slip. Logo, o sistema de controle tem
como objetivo conduzir os vetores de posição 𝜃 ∈ R𝑚 e de velocidade �̇� ∈ R𝑚, associados
aos 𝑚 graus de liberdade da coluna de perfuração, para os vetores desejados de posição
𝜃𝑑 ∈ R𝑚 e de velocidade �̇�𝑑 ∈ R𝑚, fazendo com que os erros de posição 𝜃 = [𝜃− 𝜃𝑑]→ 0
e de velocidade ˙̃𝜃 = [�̇� − �̇�𝑑]→ 0 quando 𝑡→∞, mesmo na presença de incertezas e de
perturbações externas ao sistema.

O controle de vibrações torcionais em colunas de perfuração requer uma técnica
de controle mais sofisticada, que seja capaz de lidar com uma quantidade significativa de
incertezas, principalmente as relacionadas aos esforços de atrito não previstos na modela-
gem, além de comportamentos não lineares. Logo, uma estratégia de controle inteligente
apresenta um grande potencial para esse problema.

6.1 Controladores Inteligentes
Projetos de controladores convencionais envolvem a construção de modelos dinâ-

micos do sistema alvo e o uso de técnicas matemáticas para derivar a lei de controle
necessária. Portanto, quando um modelo matemático é difícil de se obter, seja pela com-
plexidade ou pelas inúmeras incertezas inerentes ao sistema, as técnicas convencionais
acabam se tornando inadequadas. Nessas circunstâncias, o controle inteligente pode ofe-
recer uma alternativa mais apropriada.

Palavras como sistemas inteligentes, controladores inteligentes, sensores inteligen-
tes e atuadores inteligentes estão se tornando cada vez mais comuns na engenharia. Assim
como esses termos, a palavra inteligência também tem sido bastante utilizada na promo-
ção de eventos científicos e tecnológicos da área. Entretanto, apesar da difusão do termo
inteligência na engenharia, muitas vezes nunca paramos para pensar o que ela significa. De
acordo com grande parte dos dicionários, inteligência significa, basicamente, a capacidade
de compreender, raciocinar e aprender. Será que isso resume bem o que é inteligência?

Inteligência é uma palavra de visibilidade e com significado bem mais amplo de-
vido a sua forte associação com as habilidades humanas e com suas expectativas. Isso é
interessante, pois mesmo que a inteligência artificial não corresponda, algumas vezes, às
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suas altas expectativas, ela gera muitas ideias e técnicas úteis que podem ser utilizadas
para fazer sistemas de controle mais eficientes. O campo da IA também acaba sendo esti-
mulado pela sua interação com técnicas de controle inteligente, as quais apresentam fortes
relações com os campos da aprendizagem e da adaptação.

Então, a definição de controle inteligente, no sentido mais restrito, está relacionada
com a capacidade de um sistema compreender, raciocinar e aprender sobre processos, per-
turbações e condições operacionais. Os fatores que devem ser compreendidos e aprendidos
são principalmente as características de um determinado processo, suas perturbações e
práticas operacionais. É desejável que esse conhecimento seja adquirido e armazenado
de forma que possa ser recuperado e usado a qualquer momento, para que o sistema
possa melhorar autonomamente o seu desempenho à medida que a sua experiência vai
sendo acumulada com o tempo. Mesmo que a palavra inteligência seja interpretada em
um sentido muito restrito para definir esses sistemas, eles ainda têm um longo caminho a
percorrer para adquirir outras atribuições da inteligência humana.

Antes de adotar uma estratégia de controle específica, é importante observar o
sistema a ser controlado, principalmente se ele for um sistema complexo. Um sistema
complexo pode ser definido como qualquer sistema que apresente um grande número de
componentes que interagem e cuja atividade agregada é não linear. A crescente complexi-
dade dos sistemas de engenharia tem causado cada vez mais dificuldades aos profissionais
da área de controle, já que eles precisam entender os comportamentos dinâmicos des-
ses sistemas para obter, em seguida, modelos dinâmicos capazes de descrevê-los. Logo,
esses fatores acabam dificultando o projeto de controladores para que esses sistemas se
comportem da maneira desejada.

As abordagens para o projeto, modelagem, identificação e operação dos sistemas de
controle inteligentes envolvem técnicas de inteligência artificial, como lógica fuzzy, redes
neurais, aprendizado de máquina, computação evolutiva e algoritmos genéticos. As téc-
nicas de controle inteligente geralmente são capazes de controlar sistemas dinâmicos que,
devido à sua complexidade, dificilmente são controlados por outras técnicas. Esses siste-
mas são caracterizados por tentar emular aspectos importantes da inteligência biológica,
tais como: adaptação e aprendizagem, predição, planejamento sob incerteza, tomada de
decisão e robustez. Então, a partir dessas características, é possível notar que o controle
inteligente é interdisciplinar por natureza, pois busca inspiração na biologia e combina
e estende teorias e métodos de áreas como teoria de controle, matemática e ciência da
computação.

Um sistema inteligente aprende com a experiência. Como tal, os sistemas inte-
ligentes são adaptativos. No entanto, os sistemas adaptativos não necessariamente são
inteligentes. As principais características dos sistemas de controle adaptativo são:
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∙ Identificar continuamente o estado atual do sistema.

∙ Comparar o desempenho atual com o desejado e decidir se alguma mudança é ne-
cessária para atingir uma resposta mais satisfatória.

∙ Modificar ou atualizar os parâmetros do controlador para conduzir o sistema a um
desempenho ideal.

Esses três princípios, de identificação, decisão e modificação, são inerentes a qual-
quer sistema adaptativo. Um sistema com aprendizado, por outro lado, é considerado
inteligente por melhorar sua estratégia de controle com base na experiência ou desempe-
nho anterior. Em outras palavras, um sistema adaptativo considera o estado atual como
novo, ao passo que um sistema com aprendizagem correlaciona a experiência adquirida
em condições operacionais anteriores da planta com o estado atual e modifica seu com-
portamento em conformidade para um efeito a um prazo mais longo (GUPTA; RAO,
1994).

Então, assumindo que um controlador inteligente deva ser capaz de simular as
características mais essenciais da inteligência, ele deve possuir, pelo menos, as competên-
cias de predição, adaptação, aprendizado e robustez (BESSA et al., 2018). A predição,
que representa a última função do sistema nervoso, deve ser incorporada ao controlador
inteligente através do conhecimento disponível sobre o sistema, a fim de antecipar a ação
de controle adequadamente. A adaptação, presente em todos os organismos inteligentes
para acomodar às suas necessidades de sobrevivência, deve estar presente no esquema de
controle para adaptar às mudanças que ocorrem no sistema e no ambiente. O aprendizado,
representado pela capacidade de aprender com a experiência e adquirir conhecimento in-
teragindo com o ambiente, é essencial para um sistema inteligente prever a dinâmica da
planta durante a execução de uma determinada tarefa. Por fim, a robustez, associada com
a manutenção das funções dos seres vivos em diversas circunstâncias ambientais, deve ser
incorporada ao controlador inteligente para lidar com incertezas de modelagem e per-
turbações externas para garantir condições mais seguras de operação. A topologia de um
controlador inteligente com as características mais essenciais da inteligência é apresentada
na Figura (41), através de um diagrama de blocos.

Através do diagrama de blocos ilustrado na Figura (41) é possível notar que tanto o
bloco de predição quanto o de aprendizado são responsáveis por incorporar conhecimento
para permitir uma ação de controle mais apropriada. Enquanto o bloco de predição leva
em consideração o conhecimento a priori do sistema, disponível na fase de projeto, o
de aprendizado considera o conhecimento a posteriori, adquirido através da interação do
sistema com o ambiente. Já o bloco de adaptação é responsável por ajustar o mecanismo
de aprendizagem do controlador. Por último, por meio dos sinais computados a partir do
conhecimento a priori e a posteriori, o bloco de robustez define a ação de controle que
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Figura 41 – Diagrama de blocos de um esquema de controle inteligente.

Fonte: adaptado de Bessa et al. (2018).

deve ser enviada ao sistema. É importante notar que o esquema de controle se baseia na
diferença entre a resposta do sistema, obtida pelo bloco sensor, e a referência escolhida.

Os quatro atributos considerados na estrutura da Figura (41) acabam distinguindo
claramente uma ampla gama de controladores. Os controladores baseados em modelos, por
exemplo, consideram apenas o conhecimento a priori. Os esquemas puramente adaptativos
não são capazes de aprender e sempre têm que se adaptar, até mesmo a situações já
vividas. Logo, é possível dizer que nem os controladores adaptativos nem os baseados em
modelos podem ser considerados inteligentes.

Estruturas de controladores como a apresentada na Figura (41) têm sido aplicada
com sucesso em diversos sistemas não lineares incertos. É possível encontrar aplicações na
área de rastreamento de trajetórias de veículos operados remotamente (BESSA; DUTRA;
KREUZER, 2010; LIMA; TRIMPE; BESSA, 2020; CADENGUE et al., 2020), controle
de vibração de estruturas inteligentes (BESSA; PAULA; SAVI, 2013), rastreamento de
órbitas periódicas instáveis de pêndulos caóticos (BESSA; PAULA; SAVI, 2014), controle
de profundidade de uma célula de mergulho (BESSA et al., 2018), controle de posição
e rastreamento de trajetórias de uma ponte rolante de contêiner (BESSA et al., 2019)
e rastreamento preciso de trajetórias de atuadores eletro-hidráulicos (SANTOS; BESSA,
2018).

Por último, é importante frisar que, apesar da inteligência associada a esses esque-
mas de controle, eles nem sempre representarão a melhor escolha para todos os problemas.
Existem casos, como, por exemplo, o de plantas industriais bem estruturadas e que rea-
lizam tarefas repetitivas, em que um controlador baseado em modelo, ou até mesmo um
controlador PID, acabam sendo escolhas mais adequadas. Além disso, métodos robustos
ou adaptativos também podem lidar com sistemas que apresentam incertezas. Entretanto,
à medida que essas incertezas vão aumentando, devido, principalmente, ao ambiente ex-
terno, os esquemas de controle inteligente se destacam como a estratégia mais adequada.
Esse é o caso das colunas de perfuração, que são sistemas que apresentam uma elevada
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quantidade de incertezas, principalmente devido aos esforços de atrito associados a intera-
ção da broca com as formações geológicas dos poços. O atrito, além de dificultar bastante
o movimento de avanço da broca, provoca comportamentos dinâmicos indesejados, como
vibrações torcionais, axiais e laterais.

Os esforços de atrito, se não forem bem estimados e compensados, podem levar a
problemas graves ou até mesmo a fratura da coluna. Então, uma estimativa do atrito em
tempo real, através de uma técnica de aprendizagem online, acaba melhorando a eficiência
do processo de perfuração dos poços. Como será apresentado a seguir, uma RNA de uma
camada oculta do tipo RBF, com aprendizagem online, já é capaz de apresentar resultados
bastante satisfatórios para a previsão do atrito no BHA de uma coluna de perfuração.

6.2 Projeto do Controlador Inteligente
Baseado numa estrutura semelhante à discutida anteriormente, uma lei de controle

inteligente será aqui desenvolvida para um sistema mecânico subatuado de dinâmica tor-
cional. O sistema em questão é a coluna de perfuração apresentada no Capítulo 3. Logo, o
controlador inteligente tem como objetivo atenuar as auto-oscilações do sistema induzidas
pelo fenômeno stick-slip.

Com o intuito de apresentar o desenvolvimento de uma lei de controle inteligente
genérica, para sistemas mecânicos subatuados, vamos considerar que a coluna de per-
furação possua 𝑚 graus de liberdade e que apenas 𝑝 deles sejam atuados. Em seguida,
as seguintes considerações devem ser feitas com relação ao sistema (3.4), que descreve a
dinâmica torcional da coluna:

Consideração 10. A matriz de inércia 𝐽 é simétrica, limitada e positiva definida para
qualquer 𝜃 limitado.

Consideração 11. O vetor de perturbações 𝑑 é desconhecido, porém limitado.

Consideração 12. O vetor de coordenadas 𝜃 é mensurável.

Consideração 13. O vetor de coordenadas desejadas 𝜃𝑑 é conhecido, diferenciável em
relação ao tempo e limitado.

Sabendo que 𝑝 < 𝑚, o vetor de coordenadas 𝜃 é dividido em 𝑝 coordenadas atuadas
e 𝑟 coordenadas não atuadas, sendo 𝑟 = 𝑚−𝑝. Logo, o vetor de coordenadas particionado
pode ser escrito como:

𝜃 =
⎡⎣𝜃𝑎

𝜃𝑢

⎤⎦, (6.1)

onde 𝜃𝑎 ∈ R𝑝 é o vetor de coordenadas atuadas e 𝜃𝑢 ∈ R𝑟 é o vetor de coordenadas
não atuadas. Similarmente ao vetor particionado 𝜃 da equação (6.1), os vetores 𝜃, 𝑓 e 𝑑
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também podem ser escritos como:

𝜃 =
⎡⎣𝜃𝑎

𝜃𝑢

⎤⎦, 𝑓 =
⎡⎣𝑓𝑎

𝑓𝑢

⎤⎦, 𝑑 =
⎡⎣𝑑𝑎

𝑑𝑢

⎤⎦, (6.2)

onde os vetores 𝜃𝑎 ∈ R𝑝 e 𝜃𝑢 ∈ R𝑟 representam as derivadas de segunda ordem dos vetores
de coordenadas atuadas e não atuadas, respectivamente, 𝑓𝑎 : R𝑚 → R𝑝 e 𝑓𝑢 : R𝑚 → R𝑟

são vetores que representam a dinâmica das coordenadas atuadas e não atuadas, respec-
tivamente, e 𝑑𝑎 ∈ R𝑝 e 𝑑𝑢 ∈ R𝑟 são vetores associados às perturbações nas coordenadas
atuadas e não atuadas, respectivamente. Dessa forma, a equação (3.4) pode ser particio-
nada e representada da seguinte maneira:⎡⎣𝐽𝑎𝑎 𝐽𝑎𝑢

𝐽⊤
𝑎𝑢 𝐽𝑢𝑢

⎤⎦⎡⎣𝜃𝑎

𝜃𝑢

⎤⎦ =
⎡⎣𝑓𝑎 + 𝑑𝑎 + 𝑢

𝑓𝑢 + 𝑑𝑢

⎤⎦, (6.3)

onde 𝐽𝑎𝑎 ∈ R𝑝×𝑝, 𝐽𝑢𝑢 ∈ R𝑟×𝑟 e 𝐽𝑎𝑢 ∈ R𝑝×𝑟 são as submatrizes correspondentes aos termos
atuados, não atuados e acoplados, respectivamente. Baseado nas equações (4.52) e (4.54),
o sistema pode ser resolvido para 𝜃𝑎 e 𝜃𝑢 pelas seguintes equações:

𝜃𝑎 = 𝐽 ′−1
𝑎𝑎 [𝑓 ′

𝑎 + 𝑑′
𝑎 + 𝑢], (6.4)

𝜃𝑢 = 𝐽 ′−1
𝑢𝑢 [𝑓 ′

𝑢 + 𝑑′
𝑢 − 𝐽⊤

𝑎𝑢𝐽
−1
𝑎𝑎 𝑢]. (6.5)

onde 𝐽 ′
𝑎𝑎 = 𝐽𝑎𝑎 − 𝐽𝑎𝑢𝐽

−1
𝑢𝑢 𝐽

⊤
𝑎𝑢, 𝐽 ′

𝑢𝑢 = 𝐽𝑢𝑢 − 𝐽⊤
𝑎𝑢𝐽

−1
𝑎𝑎 𝐽𝑎𝑢, 𝑓 ′

𝑎 = 𝑓𝑎 − 𝐽𝑎𝑢𝐽
−1
𝑢𝑢 𝑓𝑢, 𝑓 ′

𝑢 =
𝑓𝑢 − 𝐽⊤

𝑎𝑢𝐽
−1
𝑎𝑎 𝑓𝑢, 𝑑′

𝑎 = 𝑑𝑎 − 𝐽𝑎𝑢𝐽
−1
𝑢𝑢 𝑑𝑢 e 𝑑′

𝑢 = 𝑑𝑢 − 𝐽⊤
𝑎𝑢𝐽

−1
𝑎𝑎 𝑑𝑢.

Dessa forma, integrando as equações (6.4) e (6.5), é possível determinar os vetores
de coordenadas atuadas 𝜃𝑎 e de coordenadas não atuadas 𝜃𝑢, respectivamente.

As superfícies de deslizamento são estabelecidas da seguinte maneira:

𝑠 = 𝛼𝑎
˙̃𝜃𝑎 + 𝜆𝑎𝜃𝑎 + 𝛼𝑢

˙̃𝜃𝑢 + 𝜆𝑢𝜃𝑢, (6.6)

onde 𝜃 = 𝜃 − 𝜃𝑑 = [𝜃⊤
𝑎 𝜃⊤

𝑢 ]⊤ é o vetor erro de estabilização (ou rastreamento) e ˙̃𝜃 =
�̇� − �̇�𝑑 = [ ˙̃𝜃⊤

𝑎
˙̃𝜃⊤
𝑢 ]⊤ a sua derivada, 𝜃𝑑 ∈ R𝑚 é o vetor de estados desejados (ou de

trajetórias desejadas) e �̇�𝑑 ∈ R𝑚 a sua derivada, 𝜆𝑎 ∈ R𝑝×𝑝 e 𝛼𝑎 ∈ R𝑝×𝑝 são matrizes
diagonais e positiva definidas associadas aos vetores 𝜃𝑎 e ˙̃𝜃𝑎, respectivamente, e 𝜆𝑢 ∈ R𝑝×𝑟

e 𝛼𝑢 ∈ R𝑝×𝑟 são as matrizes associadas aos vetores 𝜃𝑢 e ˙̃𝜃𝑢, respectivamente.

Sabendo que ˙̃𝜃𝑎 = �̇�𝑎− �̇�𝑑
𝑎 e ˙̃𝜃𝑢 = �̇�𝑢− �̇�𝑑

𝑢, a equação (6.6) pode ser reescrita como:

𝑠 = 𝛼𝑎�̇�𝑎 + 𝛼𝑢�̇�𝑢 + 𝑠′, (6.7)

onde 𝑠′ = −𝛼𝑎�̇�
𝑑
𝑎 −𝛼𝑢�̇�

𝑑
𝑢 + 𝜆𝑎𝜃𝑎 + 𝜆𝑢𝜃𝑢.

No modo deslizante 𝑠 = 0, ∀𝑡 ≥ 0, desde que �̇� = 0. Logo, a lei de controle 𝑢 pode
ser determinada a partir dessa condição. A partir da equação (6.7), temos:

�̇� = 𝛼𝑎𝜃𝑎 + 𝛼𝑢𝜃𝑢 + �̇�′ = 0, (6.8)
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onde �̇�′ = −𝛼𝑎𝜃
𝑑
𝑎−𝛼𝑢𝜃

𝑑
𝑢 +𝜆𝑎

˙̃𝜃𝑎 +𝜆𝑢
˙̃𝜃𝑢. Substituindo as equações (6.4) e (6.5) na equação

(6.8), obtém-se:
�̇� = 𝑓𝑠 + 𝑑𝑠 + 𝐽𝑠𝑢 + �̇�′ = 0, (6.9)

sendo 𝐽𝑠 = 𝛼𝑎𝐽
′−1
𝑎𝑎 − 𝛼𝑢𝐽

′−1
𝑢𝑢𝐽

⊤
𝑎𝑢𝐽

−1
𝑎𝑎 , 𝑓𝑠 = 𝛼𝑎𝐽

′−1
𝑎𝑎 𝑓

′
𝑎 + 𝛼𝑢𝐽

′−1
𝑢𝑢𝑓

′
𝑢 e 𝑑𝑠 = 𝛼𝑎𝐽

′−1
𝑎𝑎 𝑑

′
𝑎 +

𝛼𝑢𝐽
′−1
𝑢𝑢𝑑

′
𝑢.

Logo, de acordo com a equação (6.9), a lei de controle será descrita por:

𝑢 = −𝐽−1
𝑠 [𝑓𝑠 + 𝑑𝑠 + �̇�′ + 𝐾𝑠sat(𝑠/𝜑)], (6.10)

sendo 𝑓𝑠 e 𝑑𝑠 as aproximações de 𝑓𝑠 e 𝑑𝑠, os quais estão associados, respectivamente, à
dinâmica do sistema e às perturbações.

Incorpora-se à equação (6.10) a função saturação, de modo que o sistema perma-
neça no vetor de superfícies de deslizamento 𝑠 = 0 e siga deslizando sobre elas de maneira
suave, ou seja, sem apresentar chattering, e um ganho 𝐾𝑠 ∈ R𝑝 para lidar com parte das
incertezas do sistema. Logo, o termo 𝐾𝑠sat(𝑠/𝜑) da equação (6.10) será dado por:

𝐾𝑠sat(𝑠/𝜑) = [𝐾𝑠1sat(𝑠1/𝜑1) 𝐾𝑠2sat(𝑠2/𝜑2) ... 𝐾𝑠𝑝sat(𝑠𝑝/𝜑𝑝)]⊤. (6.11)

Sabendo que as redes neurais artificiais podem ser usadas como aproximadores de
funções universais, uma rede RBF de uma camada oculta é adotada para estimar os efeitos
negligenciados na modelagem do sistema. Esses efeitos são estimados através do termo
associado às perturbações, definido por 𝑑𝑠 = [𝑑𝑠1 𝑑𝑠2 ... 𝑑𝑠𝑝]⊤. Além disso, as redes
neurais artificiais têm a capacidade de cumprir os recursos de aprendizagem necessários
para esse problema.

Com o objetivo de reduzir o número de funções de ativação e o vetor de pesos da
rede neural, a fim de evitar problemas relacionados a um custo computacional excessivo,
neste projeto é considerada apenas a variável 𝑠 na camada de entrada da RNA, em vez
de todos os estados associados às coordenadas do sistema. Sabendo que cada neurônio
está associado a uma função de ativação 𝑔 : R𝑝 → R, cada coordenada 𝑑𝑠𝑖 para estimar
os efeitos negligenciados na modelagem do sistema pode ser calculada por:

𝑑𝑠𝑖(𝑠) = w⊤
𝑖 g(𝑠), (6.12)

onde w𝑖 = [𝑤𝑖1 𝑤𝑖2 ... 𝑤𝑖𝑁 ]⊤ é o vetor de pesos associado a 𝑖-ésima coordenada de 𝑑𝑠 e
g = [𝑔1 𝑔2 ... 𝑔𝑁 ]⊤ é o vetor com os graus de ativação dos 𝑁 neurônios. Deve-se destacar
que se os erros dos estados das coordenadas (𝜃 e ˙̃𝜃) fossem adotados como entrada, em
vez de 𝑠, a complexidade computacional da rede neural aumentaria exponencialmente
de 𝑁𝑝 para 𝑁2𝑚. Manter a complexidade computacional baixa torna essa abordagem
adequada para implementações em tempo real, através de um esquema de compensação
com aprendizagem online.
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A fim de garantir a melhor estimativa possível para 𝑑𝑠, os pesos das conexões da
rede são atualizados automaticamente pela seguinte lei adaptativa:

ẇ𝑖 = 𝜓𝑖𝑠𝑖g(𝑠), (6.13)

onde 𝜓𝑖 > 0 é uma constante relacionada à taxa de aprendizagem do vetor de pesos w𝑖

da RNA. Para evitar overshoots desnecessários, o processo de aprendizagem obtido com a
equação (6.13) só tem início quando o sistema atinge a camada limite. Essa aprendizagem
ainda permite que o controlador se adapte de maneira online, através do ajuste dos pesos
da rede neural. A natureza online da lei de adaptação proposta também motiva a adoção
de funções de ativação com centros fixos, a fim de garantir a retenção das experiências
aprendidas (FARRELL; POLYCARPOU, 2006).

Para demonstrar as propriedades de limite e convergência do esquema de controle
proposto, vamos considerar o seguinte teorema:

Teorema 5. Considere o sistema mecânico subatuado descrito pela equação (6.3) e que
está sujeito às Hipóteses 10–13. Então, a lei de controle definida pelas equações (6.10),
(6.12) e (6.13) garante a convergência do erro de rastreamento/estabilização do sistema
para a superfície de deslizamento 𝑠 = 0.

Prova. Da equação (6.7) nota-se que a convergência de 𝑠 pode ser investigada em função
de suas componentes. Assim, vamos considerar a seguinte função positiva definida 𝑉𝑖(𝑡)
como candidata a função de Lyapunov:

𝑉𝑖(𝑡) = 1
2𝑠

2
𝑖 + 1

2𝜓𝑖

̃︀w⊤
𝑖 ̃︀w𝑖, (6.14)

onde ̃︀w𝑖 = w𝑖−w*
𝑖 é o vetor que representa o desvio em relação ao vetor de pesos ótimos

w*
𝑖 , o qual está associado à estimativa ótima 𝑑𝑠

*
𝑖 (𝑠), e 𝜓𝑖 > 0 é uma constante associada

a taxa de aprendizagem da rede neural.

Derivando 𝑉𝑖(𝑡) em relação ao tempo, tem-se:

�̇�𝑖(𝑡) = 𝑠𝑖�̇�𝑖 + 𝜓−1
𝑖 ̃︀w⊤

𝑖 ẇ𝑖

= 𝑠𝑖

⎡⎣𝑓𝑠𝑖 + 𝑑𝑠𝑖 +
𝑝∑︁

𝑗=1
𝐽𝑠𝑖𝑗𝑢𝑗 + �̇�′

𝑖

⎤⎦+ 𝜓−1
𝑖 ̃︀w⊤

𝑖 ẇ𝑖.
(6.15)

A partir das equações (6.9), (6.10), (6.12) e (6.13) e considerando o erro de apro-
ximação da RNA como 𝑑𝑠𝑖 = w*

𝑖
⊤g(𝑠)− 𝑑𝑠𝑖, a derivada de 𝑉𝑖(𝑡) será dada por:

�̇�𝑖(𝑡) = − 𝑠𝑖

[︁
[𝑑𝑠𝑖 + 𝑑𝑠𝑖 −w*

𝑖
⊤g(𝑠)] + 𝑓𝑠𝑖 − 𝑓𝑠𝑖 +𝐾𝑠𝑖sat(𝑠𝑖/𝜑𝑖)

]︁
+ 𝜓−1

𝑖 ̃︀w⊤
𝑖 ẇ𝑖

= − 𝑠𝑖[ ̃︀w⊤
𝑖 g(𝑠) + 𝑓𝑠𝑖 − 𝑓𝑠𝑖 + 𝑑𝑠𝑖 +𝐾𝑠𝑖sat(𝑠𝑖/𝜑𝑖)] + 𝜓−1

𝑖 ̃︀w⊤
𝑖 ẇ𝑖

= − 𝑠𝑖[𝑓𝑠𝑖 − 𝑓𝑠𝑖 + 𝑑𝑠𝑖 +𝐾𝑠𝑖sat(𝑠𝑖/𝜑𝑖)] + 𝜓−1
𝑖 ̃︀w⊤

𝑖 [ẇ𝑖 − 𝜓𝑖𝑠𝑖g(𝑠)] .

(6.16)
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Portanto, atualizando w𝑖 de acordo com a equação (6.13), ou seja:

ẇ𝑖 = 𝜓𝑖𝑠𝑖g(𝑠), (6.17)

a derivada de 𝑉𝑖(𝑡) é reduzida a:

�̇�𝑖(𝑡) = −𝑠𝑖[𝑓𝑠𝑖 − 𝑓𝑠𝑖 + 𝑑𝑠𝑖 +𝐾𝑠𝑖sat(𝑠𝑖/𝜑𝑖)]. (6.18)

Fora da camada limite 𝑆𝜑𝑖, é possível verificar que sat(𝑠𝑖/𝜑𝑖) = sgn(𝑠𝑖). Logo, a
derivada de 𝑉𝑖(𝑡) se torna:

�̇�𝑖(𝑡) = −𝑠𝑖[𝑓𝑠𝑖 − 𝑓𝑠𝑖 + 𝑑𝑠𝑖 +𝐾𝑠𝑖sgn(𝑠𝑖)]. (6.19)

Além disso, verificando que |𝑓𝑠𝑖 − 𝑓𝑠𝑖 + 𝑑𝑠𝑖| = |𝑓𝑠𝑖 − 𝑓𝑠𝑖 + 𝑑𝑠
*
𝑖 − 𝑑𝑠𝑖| ≤ |𝑓𝑠𝑖 − 𝑓𝑠𝑖|+

|𝑑*
𝑠𝑖 − 𝑑𝑠𝑖| ≤ |𝑓𝑠𝑖 − 𝑓𝑠𝑖|+ |𝑑𝑠𝑖 − 𝑑𝑠𝑖| ≤ ℱ𝑠𝑖 + |𝑑𝑠𝑖|+𝒟𝑠𝑖 e definindo o ganho do controlador

de acordo com 𝐾𝑠𝑖 ≥ 𝜂𝑖 + ℱ𝑠𝑖 +𝒟𝑠𝑖 + |𝑑𝑠𝑖|, com 𝜂𝑖 > 0, tem-se:

�̇�𝑖(𝑡) ≤ −𝜂𝑖|𝑠𝑖|. (6.20)

Isso implica que 𝑉𝑖(𝑡) ≤ 𝑉𝑖(0) e que 𝑠𝑖, bem como w𝑖, são limitados. Além disso, da
equação (6.6), pode-se concluir que 𝜃 e ˙̃𝜃 permanecem limitados. Portanto, ao notar que
�̇�𝑖 também é limitado, garantimos a continuidade uniforme de 𝑠 (SLOTINE; LI, 1991).

A integração de ambos os lados da equação (6.20) mostra que:

lim
𝑡→∞

∫︁ 𝑡

0
𝜂𝑖|𝑠𝑖|𝑑𝜏 ≤ lim

𝑡→∞
[𝑉𝑖(0)− 𝑉𝑖(𝑡)] ≤ 𝑉𝑖(0) <∞. (6.21)

Assim, uma vez que 𝑠𝑖 é uniformemente contínua, o lema de Barbalat é aplicado
para mostrar que 𝑠𝑖 → 0 quando 𝑡 → ∞, o que garante o limite de todos os sinais de
malha fechada e a estabilidade assintótica da superfície de deslizamento.

A taxa de aprendizagem da RNA é aqui obtida através do algoritmo UCB, o qual
ajusta o parâmetro 𝜓𝑖 por meio da minimização do valor da superfície de deslizamento
(𝑠𝑖 → 0). Para tal, ele considera uma recompensa 𝑟𝑗(𝜏) após a ação 𝑗 ser escolhida de acordo
com o valor de 𝑠𝑖 para um determinado instante 𝜏 . A partir disso, 𝑞(𝑖) é o valor esperado
de uma ação arbitrária 𝑖 dada uma recompensa 𝑟𝑗(𝜏), ou seja, 𝑞(𝑖) = E[𝑟(𝜏)|𝑗(𝜏) = 𝑖], que
no nosso problema significa a ação de incrementar, manter ou diminuir o valor de 𝜓𝑖.
Sucessivas análises do valor de 𝑠𝑖 são feitas até que não haja mais mudança na escolha da
ação.

Dado que a taxa de aprendizagem da RNA é, na grande maioria das vezes, deter-
minada heuristicamente, a utilização do UCB para esse fim é de extrema relevância para
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a área de controle inteligente. Através dele é possível obter um aprendizado mais eficiente,
já que a estimativa do parâmetro 𝜓𝑖 garantirá que a atualização dos pesos da rede neural
seja feita a uma taxa que proporcione um melhor desempenho ao sistema.

É importante destacar que a abordagem adotada está de acordo com a topologia
do controlador inteligente apresentada na seção anterior. O controlador não apenas pro-
duz a robustez necessária, mas também acomoda informações prévias sobre o sistema. O
conhecimento a priori é obtido por meio da equação (3.4), que representa o comporta-
mento dinâmico do sistema. A equação (6.12), por outro lado, fornece o conhecimento a
posteriori, que representa tudo o que se aprende, de maneira online, por meio da interação
com o ambiente. Adicionalmente, a equação (6.13) permite que o controlador se adapte,
também de maneira online, ajustando os pesos da rede neural.

A contribuição desse controlador inteligente, obtido a partir da combinação da
técnica de controle por modos deslizantes com redes neurais artificiais e aprendizagem
por reforço, é dupla: fornece robustez e aumenta a capacidade de aprendizagem da RNA
através do algoritmo UCB. O diagrama de blocos do controlador inteligente proposto no
presente trabalho está ilustrado na Figura (42).

Figura 42 – Diagrama de blocos do controlador inteligente proposto.

Fonte: próprio autor.

6.3 Simulações Numéricas
Simulações numéricas foram feitas para mostrar o comportamento dinâmico da

coluna de perfuração com o sistema de controle inteligente projetado. Para resolver o
sistema de equações do modelo, utilizou-se o método de Runge-Kutta de quarta ordem,
com um passo de integração de 1,0 ms. O sistema de perfuração é aqui descrito pela
equação (3.18) e são considerados os mesmos parâmetros utilizados nas simulações do
Capítulo 3, os quais estão contidos na Tabela (1). Para o controlador, a coluna possui
apenas um grau de liberdade atuado (𝑝 = 1), representado pelo top drive, e um grau
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de liberdade não atuado (𝑟 = 1), representado pelo BHA, já que a grande maioria dos
sistemas reais de perfuração só tem acesso às informações do TD e do BHA.

O torque fornecido à coluna pelo top drive (𝑇𝑇 𝐷) é aqui definido pela lei de controle
(6.10) e pelas equações (6.12) e (6.13). As funções 𝑓𝑎 e 𝑓𝑢 são definidas pelas linhas corres-
pondentes de 𝑓 = −𝐶�̇�−𝐾𝜃 da equação (3.4), considerando que o sistema tenha apenas
dois graus de liberdade: o top drive e o BHA. Entretanto, para os coeficientes de rigidez e
de amortecimento do grau de liberdade não atuado, são considerados os equivalentes da
coluna de perfuração inteira (drillstring), assim como o momento de inércia.

Com relação a rede neural, funções de ativação gaussianas foram adotadas nos
neurônios. Uma representação da RNA implementada, juntamente com a ilustração das
funções gaussianas dos neurônios, é apresentada na Figura (43). É importante destacar
que a RNA está sendo aqui utilizada para estimar, principalmente, os efeitos relacionados
ao atrito no BHA da coluna de perfuração, além de compensar as demais incertezas do
sistema.

Figura 43 – Rede neural utilizada para estimar o termo das perturbações da coluna de
perfuração.

(a) Rede RBF de uma camada oculta. (b) Funções de ativação gaussianas.

Fonte: próprio autor.

Como a coluna de perfuração possui apenas um grau de liberdade atuado, a RNA
terá apenas uma entrada e uma saída, já que 𝑠,𝑑𝑠 ∈ R, conforme está ilustrado na Figura
(43a). A partir da Figura (43b), é possível observar que a variável de entrada 𝑠 tem como
limite para ativação dos sete neurônios considerados o parâmetro 𝜑 (espessura da camada
limite). A ideia principal por trás disso se baseia na própria definição da técnica de controle
por modos deslizantes, na qual a convergência para a superfície de deslizamento implica
na convergência exponencial do erro de rastreamento (ou de estabilização) para zero.

O treinamento da rede RBF do controlador inteligente é sempre realizado em
duas etapas, sendo elas: identificação dos centros e larguras das funções gaussianas dos
neurônios e determinação da taxa de aprendizagem da rede neural.
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Na primeira etapa, os centros e as larguras das funções gaussianas dos neurônios
são determinados por meio do algoritmo k-means e da equação (5.7), respectivamente.
Baseado na resposta de 𝑠 do sistema, considerando apenas a parte da lei de controle
associada a técnica por modos deslizantes, a qual é obtida com 𝑑𝑠 = 0, o algoritmo k-
means identifica os centros das funções. Determinados os centros e os dados associados a
cada um deles, as larguras das distribuições são estimadas pela equação (5.7).

Na segunda etapa, a RNA é levada em consideração na lei de controle com os
centros e larguras determinados na etapa anterior e a taxa de aprendizagem é obtida
através do algoritmo UCB. Como descrito na seção anterior, o algoritmo tem como entrada
o valor de 𝑠, obtido com o controlador inteligente, e como saída o incremento, a redução
ou nenhum efeito no parâmetro da taxa de aprendizagem. Sucessivas análises do valor
de 𝑠 são feitas até que não haja mais mudança no valor de 𝜓. Em relação ao vetor de
pesos, ele é inicializado como w = 0 e atualizado a cada iteração de acordo com a equação
(6.13).

A Tabela (3) apresenta os parâmetros do controlador inteligente utilizados nas
simulações numéricas do sistema. É importante destacar, mais uma vez, que, enquanto o
simulador considera um sistema com 20 graus de liberdade (𝑚 = 20), o controlador está
levando em conta um modelo aproximado, com apenas dois graus de liberdade (𝑚 = 2),
sendo eles o top drive e o BHA. Em todas as simulações numéricas, considerou-se uma taxa
de amostragem de 1 kHz para o simulador do sistema e de 200 Hz para o controlador.

Tabela 3 – Parâmetros do controlador inteligente utilizados nas simulações numéricas.

Parâmetro associado ao erro de posição do TD 𝜆𝑎: 0,06
Parâmetro associado ao erro de posição do BHA 𝜆𝑢: 0,00
Parâmetro associado ao erro de velocidade do TD 𝛼𝑎: 0,55
Parâmetro associado ao erro de velocidade do BHA 𝛼𝑢: 0,45
Espessura da camada limite 𝜑: 2,00
Parâmetro associado ao grau de exploração do UCB 𝜖: 2,00
Constantes associadas ao ganho 𝐾𝑠 (𝜂 + ℱ𝑠 +𝒟𝑠) 𝐾𝑠: 14,50
Coeficiente de rigidez da coluna de perfuração 𝑘𝐷𝑆: 1

𝑘𝐷𝑆
= 1

𝑘1
+ ...+ 1

𝑘𝑚

Coeficiente de dissipação da coluna de perfuração 𝑐𝐷𝑆: 1
𝑐𝐷𝑆

= 1
𝑐1

+ ...+ 1
𝑐𝑚

Fonte: próprio autor.

Assim como no Capítulo 3, foram considerados três regimes de operação: um com
condição de operação mais leve (Caso 1), um com condição de operação intermediária
(Caso 2) e um com condição de operação mais severa (Caso 3). Os valores atribuídos aos
três regimes de operação foram apresentados na Tabela (2). As curvas que caracterizam
os esforços de atrito considerados nas simulações numéricas dos três casos estão ilustradas
na Figura (15).
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Dadas as três condições de operação consideradas, os vetores de coordenadas dese-
jadas 𝜃𝑑

𝐷𝑆 = [𝜃𝑑
𝑇 𝐷 𝜃𝑑

𝐵𝐻𝐴 𝜃𝑑
𝑇 𝐷 𝜃𝑑

𝐵𝐻𝐴]⊤ para os Casos 1, 2 e 3 são definidos, respectivamente,
por: 𝜃𝑑1

𝐷𝑆 = (𝜋/30)[130𝑡 130𝑡 130 130]⊤, 𝜃𝑑2
𝐷𝑆 = (𝜋/30)[115𝑡 115𝑡 115 115]⊤ e

𝜃𝑑3
𝐷𝑆 = (𝜋/30)[100𝑡 100𝑡 100 100]⊤.

A contribuição associada à capacidade de aprender do controlador pode ser desta-
cada claramente quando se compara a abordagem inteligente proposta (ISMC) com um
controlador por modos deslizantes puramente adaptativo (ASMC). Para fins de compa-
ração, o esquema inteligente é facilmente convertido em uma lei puramente adaptativa
ao adotar um único neurônio na camada oculta com uma função de ativação do tipo de-
grau. Logo, o termo associado às perturbações para um esquema puramente adaptativo
é determinado, para cada iteração, por:

𝑑𝑠𝑘+1 ← 𝑑𝑠𝑘 + 𝜓𝑠𝛥𝑡, (6.22)

sendo 𝛥𝑡 o período de amostragem do controlador e 𝑑𝑠𝑘 a estimativa na 𝑘-ésima iteração.
Assim como para o controlador inteligente, 𝑑𝑠0 = 0.

6.3.1 Simulações Numéricas do Caso 1

A Figura (44) apresenta os resultados obtidos no treinamento da rede RBF para
o Caso 1. Na esquerda, Figura (44a), tem-se a representação das funções gaussianas da
RNA e na direita, Figura (44b), a taxa de aprendizagem obtida com o algoritmo UCB.

Figura 44 – Treinamento da rede RBF para o Caso 1.

(a) Funções gaussianas da RNA. (b) Treinamento da taxa de aprendizagem.

Fonte: próprio autor.

Conforme ilustrado na Figura (44a), as funções gaussianas apresentam centros em
torno de zero, já que a resposta de 𝑠 gira em torno do valor nulo. Já a taxa de aprendizagem
parte de zero e converge para o valor de 𝜓 = 0,54, conforme apresentado na Figura (44b).

O gráfico de superfície da Figura (45) ilustra a resposta da coluna de perfuração
para o Caso 1, através da sua velocidade angular em função do tempo e do comprimento,
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Figura 45 – Estabilização da velocidade da coluna de perfuração para o Caso 1.

Fonte: próprio autor.

Figura 46 – Performance do controlador para o Caso 1.
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Fonte: próprio autor.

com o controlador inteligente projetado. Para mostrar a atenuação do fenômeno stick-slip
na broca, a sua resposta é destacada em preto no gráfico de superfície. A Figura (46)
mostra as velocidades angulares do top drive e do BHA em função do tempo e o esforço
de controle necessário para estabilizar a coluna na velocidade desejada do Caso 1.

A partir da Figura (45), nota-se claramente que as auto-oscilações do sistema, pro-
vocadas pelo fenômeno stick-slip, são eliminadas quando o sistema de controle inteligente
é utilizado. Praticamente toda a energia de vibração é absorvida dentro de um intervalo de
tempo de aproximadamente dois períodos de deslizamento do BHA, como pode ser visto
tanto na Figura (45), como na Figura (46a). Embora o sistema apresente uma dinâmica
complexa e tenha, para o controlador, uma quantidade significativa de incertezas, princi-
palmente devido ao esforço de atrito no BHA e ao próprio modelo dinâmico da planta,
toda a coluna é estabilizada e rotaciona na velocidade angular de 130 RPM. A partir da
Figura (46a) é possível ver toda a evolução das respostas do top drive e do BHA até que
a velocidade desejada seja alcançada.
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Na Figura (46b) tem-se o torque necessário no top drive (esforço de controle) para
a estabilização da coluna na velocidade desejada. É importante notar que mesmo contro-
lando a velocidade do sistema, o torque em regime permanente no top drive acaba sendo
menor que o torque proporcional da equação (3.9), o qual está associado ao fenômeno
stick-slip e encontra-se ilustrado na Figura (17a).

A capacidade de aprendizagem do controlador inteligente proposto pode ser eviden-
ciada quando se compara a sua resposta com a de um controlador por modos deslizantes
puramente adaptativo, como mostra a Figura (47). Na Figura (47a) é possível ver uma
análise comparativa do erro de estabilização do BHA, que é a parte da coluna de perfura-
ção mais suscetível às auto-oscilações, e na Figura (47b) está ilustrado a comparação dos
esforços de controle da técnica inteligente com a técnica adaptativa.

Figura 47 – Comparação das performances do controlador inteligente com o adaptativo
para o Caso 1.

(a) Erro de estabilização.
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Fonte: próprio autor.

A partir da Figura (47a) pode-se verificar a redução da precisão do controlador com
uma compensação adaptativa em relação a uma inteligente. Dessa forma, um esquema
puramente adaptativo pode não representar a escolha mais adequada para controlar a
velocidade de uma coluna de perfuração para uma condição de operação mais severa, ou
quando se deseja um controle mais preciso de velocidade. Devido às incertezas envolvidas
no processo de perfuração de um poço, a lei de controle inteligente aparece como a opção
mais indicada.

Observando a comparação dos esforços de controle apresentada na Figura (47b), é
possível notar que quando o sistema vai convergindo para a velocidade desejada, o torque
do controlador inteligente vai convergindo para um valor fixo, de aproximadamente 2,5
kNm. Em contrapartida, com o compensador adaptativo, observa-se uma alta atividade
do top drive, o que pode induzir um maior desgaste dos componentes do BHA ou até
mesmo falhas mecânicas devido à fadiga.
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O consumo de energia relacionado a cada esquema de controle pode ser estimado
por meio da velocidade angular do top drive. Considerando que a energia rotacional do
eixo do motor é proporcional ao quadrado da sua velocidade angular, a energia total gasta
pode ser estimada de acordo com a seguinte equação:

𝐸𝑐 =
∫︁ 𝑡f

0
𝜃2

𝑇 𝐷 𝑑𝑡. (6.23)

A Tabela (4) apresenta a integral do erro absoluto ponderado pelo tempo (Integral
of the Time Weighted Absolute Error - ITAE) e o gasto energético dos controladores adap-
tativo e inteligente associados a Figura (47). O ITAE representa um índice de desempenho
que tem a característica de reduzir grandes erros iniciais, assim como erros posteriores
ocorridos na resposta transitória. Tal característica faz com que a contribuição dos so-
bressinais seja pequena na resposta e as oscilações sejam bem amortecidas. Essa métrica
de erro é definida como:

𝐼𝑇 𝐴𝐸 =
∫︁ 𝑡f

0
𝑡| ˙̃𝜃|𝑑𝑡. (6.24)

Tabela 4 – Resultados das performances dos controladores inteligente e adaptativo
obtidos para o Caso 1.

Controlador ISMC ASMC
𝐼𝑇 𝐴𝐸 25,514×103 73,891×103

𝐸𝑐 25,269×103 25,466×103

Fonte: próprio autor.

De acordo com os resultados apresentados na Tabela (4), a abordagem inteligente é
muito mais eficiente do que a puramente adaptativa. Quando comparado com o esquema
adaptativo, a estratégia inteligente apresenta uma redução na integral do erro ponde-
rado pelo tempo de aproximadamente 65,47%. É importante notar que mesmo com um
erro muito inferior, a estratégia inteligente ainda apresenta um custo energético ligeira-
mente menor do que o da abordagem adaptativa. Com base nisso, pode-se dizer que o
controlador inteligente proposto aprende, por meio das suas iterações, como compensar
adequadamente as incertezas presentes no sistema.

6.3.2 Simulações Numéricas do Caso 2

A Figura (48) apresenta os resultados obtidos no treinamento da rede RBF para
o Caso 2. Na esquerda, Figura (48a), tem-se a representação das funções gaussianas da
RNA e na direita, Figura (48b), a taxa de aprendizagem obtida com o algoritmo UCB.

Conforme ilustrado na Figura (48a), as funções gaussianas também são distribuídas
em torno de zero, entretanto com uma pequena mudança nas posições dos centros e
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Figura 48 – Treinamento da rede RBF para o Caso 2.

(a) Funções gaussianas da RNA.
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Fonte: próprio autor.

Figura 49 – Estabilização da velocidade da coluna de perfuração para o Caso 2.

Fonte: próprio autor.

larguras das funções em relação às apresentadas na Figura (44a). Essa alteração acontece
porque as incertezas envolvidas no Caso 2 são diferentes, principalmente devido ao esforço
de atrito no BHA. Com relação a taxa de aprendizagem, ela converge para o valor de
𝜓 = 0,98, conforme apresentado na Figura (48b).

O gráfico de superfície da Figura (49) ilustra a resposta da coluna de perfuração
para o Caso 2, através da sua velocidade angular em função do tempo e do comprimento,
com o controlador inteligente projetado. A atenuação do fenômeno stick-slip na broca é
destacada por sua resposta em preto no gráfico de superfície. A Figura (50) mostra as
velocidades angulares do top drive e do BHA em função do tempo e o esforço de controle
necessário para estabilizar a coluna na velocidade desejada do Caso 2.

A partir da Figura (49), nota-se claramente que as auto-oscilações do sistema tam-
bém são eliminadas quando o controlador inteligente é utilizado, mesmo com um esforço
de atrito de intensidade maior. Praticamente a maior parte da energia de vibração é absor-
vida dentro de um intervalo de tempo de aproximadamente dois períodos de deslizamento
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Figura 50 – Performance do controlador para o Caso 2.
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Fonte: próprio autor.

do BHA, como pode ser visto tanto na Figura (49), como na Figura (50a). Como a força
de atrito do Caso 2 é maior que a do Caso 1, a convergência para a velocidade desejada
é um pouco mais lenta do que no primeiro caso. Porém, mesmo tendo uma maior pertur-
bação externa, o sistema de controle consegue estabilizar a coluna na velocidade angular
de 115 RPM. A partir da Figura (50a) é possível ver toda a evolução das respostas do top
drive e do BHA até que a velocidade desejada seja alcançada.

Na Figura (50b) tem-se o esforço de controle necessário para estabilizar a coluna na
velocidade desejada. Assim como no Caso 1, mesmo controlando a velocidade do sistema,
o torque em regime permanente no top drive acaba sendo menor que o torque proporcional
da equação (3.9), o qual está associado ao fenômeno stick-slip e encontra-se ilustrado na
Figura (17b).

A capacidade de aprendizagem do controlador inteligente proposto também é aqui
evidenciada através da comparação da sua resposta com a do controlador por modos
deslizantes puramente adaptativo, como mostra a Figura (51). Na Figura (51a) é possível
ver uma análise comparativa do erro de estabilização do BHA e na Figura (51b) está
ilustrado a comparação dos esforços de controle da técnica inteligente com a técnica
adaptativa.

A partir da Figura (51a) pode-se verificar a melhora na precisão da resposta pro-
porcionada pela lei de controle inteligente em relação a adaptativa. Mesmo com um esforço
de atrito de maior intensidade na broca, o controlador é capaz de estabilizar a coluna na
velocidade desejada e vai apresentando erros cada vez menores a cada interação do sis-
tema com o ambiente. Entretanto, a convergência acontece de maneira mais lenta do que
a apresentada na Figura (47a), já que a intensidade do atrito do Caso 1 é menor.

Observando a comparação dos esforços de controle apresentada na Figura (51b),
podemos notar que quando o sistema vai convergindo para a velocidade desejada, o torque
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Figura 51 – Comparação das performances do controlador inteligente com o adaptativo
para o Caso 2.
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Fonte: próprio autor.

do controlador inteligente também vai convergindo para um valor fixo, de aproximada-
mente 3,3 kNm. Assim como no Caso 1, observa-se uma alta atividade do top drive com
o compensador adaptativo, o que pode induzir um maior desgaste dos componentes do
BHA ou até mesmo falhas mecânicas devido à fadiga. Com base na equação (6.23), o
consumo de energia relacionado a cada esquema de controle também foi estimado para o
Caso 2.

A Tabela (5) apresenta o ITEA e o gasto energético dos controladores adaptativo
e inteligente associados a Figura (51).

Tabela 5 – Resultados das performances dos controladores inteligente e adaptativo
obtidos para o Caso 2.

Controlador ISMC ASMC
𝐼𝑇 𝐴𝐸 40,531×103 89,188×103

𝐸𝑐 20,444×103 20,521×103

Fonte: próprio autor.

De acordo com os resultados apresentados na Tabela (5), a abordagem inteligente
também é muito mais eficiente do que a puramente adaptativa para o Caso 2. Quando
comparado com o esquema adaptativo, a estratégia inteligente apresenta uma redução
no ITEA de aproximadamente 54,56%. Mesmo com um erro muito inferior, a estratégia
inteligente também apresenta um custo energético ligeiramente menor do que o da abor-
dagem adaptativa, devido a sua capacidade de compensar adequadamente as incertezas
presentes no sistema.
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6.3.3 Simulações Numéricas do Caso 3

A Figura (52) apresenta os resultados obtidos no treinamento da rede RBF para
o Caso 3. Na esquerda, Figura (52a), tem-se a representação das funções gaussianas da
RNA e na direita, Figura (52b), a taxa de aprendizagem obtida com o algoritmo UCB.

Figura 52 – Treinamento da rede RBF para o Caso 3.

(a) Funções gaussianas da RNA.
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Fonte: próprio autor.

Conforme ilustrado na Figura (52a), as funções gaussianas também são distribuí-
das em torno de zero, entretanto com uma pequena mudança nas posições dos seus centros
e nas suas larguras em relação às apresentadas na Figura (44a) e (48a). Essa alteração já
era esperada, já que as incertezas envolvidas no Caso 3 são diferentes das consideradas
anteriormente. No Caso 3 temos a condição mais severa de operação. Com relação a taxa
de aprendizagem, ela converge para um valor de aproximadamente 𝜓 = 3,25, conforme
apresentado na Figura (52b). Comparando as taxas de aprendizagem dos três casos, apre-
sentadas nas Figuras (44b), (48b) e (52b), percebe-se que a medida que o esforço de atrito
vai aumentando, a taxa de aprendizagem requerida pela rede neural também vai aumen-
tando. Como as incertezas envolvidas no problema vão se tornando maiores, a rede neural
vai sendo cada vez mais exigida.

O gráfico de superfície da Figura (53) ilustra a resposta da coluna de perfuração
para o Caso 3, através da sua velocidade angular em função do tempo e do comprimento,
com o controlador inteligente projetado. A atenuação do fenômeno stick-slip na broca é
mais uma vez destacada por sua resposta em preto no gráfico de superfície. A Figura (54)
mostra as velocidades angulares do top drive e do BHA em função do tempo e o esforço
de controle necessário para estabilizar a coluna na velocidade desejada do Caso 3.

A partir da Figura (53), nota-se claramente que as auto-oscilações do sistema tam-
bém são eliminadas quando o controlador inteligente é utilizado, mesmo com o esforço de
atrito de maior intensidade. Praticamente a maior parte da energia de vibração é absor-
vida dentro de um intervalo de tempo de aproximadamente três períodos de deslizamento
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Figura 53 – Estabilização da velocidade da coluna de perfuração para o Caso 3.

Fonte: próprio autor.

Figura 54 – Performance do controlador para o Caso 3.

0

30

60

90

120

150

180

210

0 20 40 60 80 100 120 140

θ̇
[R

P
M

]

t [s]

Referência
Top Drive

BHA

(a) Respostas do TD e do BHA.

−30

−20

−10

0

10

20

30

0 10 20 30 40 50 60 70 80

T
T
D

[k
N

m
]

t [s]

(b) Esforço de controle.

Fonte: próprio autor.

do BHA, como pode ser visto tanto na Figura (53), como na Figura (54a). Como a força
de atrito do Caso 3 é a maior de todas, a convergência para a velocidade desejada é a
mais lenta de todas. Mesmo assim, apesar de a coluna está sujeita a maior perturbação
externa, o sistema de controle consegue estabilizá-la na velocidade angular de 100 RPM.
A partir da Figura (54a) é possível ver toda a evolução das respostas do top drive e do
BHA até que a velocidade desejada seja alcançada.

Na Figura (54b) tem-se o esforço de controle necessário para a estabilização da
coluna na velocidade desejada. Assim como nos Casos 1 e 2, mesmo controlando a velo-
cidade do sistema, o torque em regime permanente no top drive acaba sendo menor que
o torque proporcional da equação (3.9), o qual está associado ao fenômeno stick-slip e
encontra-se ilustrado na Figura (17c).

A capacidade de aprendizagem do controlador inteligente proposto também é aqui
evidenciada através da comparação da sua resposta com a do controlador por modos
deslizantes puramente adaptativo, como mostra a Figura (55). Na Figura (55a) é possível
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ver uma análise comparativa do erro de estabilização do BHA e na Figura (55b) está
ilustrado a comparação dos esforços de controle da técnica inteligente com a técnica
adaptativa.

Figura 55 – Comparação das performances do controlador inteligente com o adaptativo
para o Caso 3.
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Fonte: próprio autor.

A partir da Figura (55a) pode-se verificar uma melhora enorme na precisão da
resposta proporcionada pela lei de controle inteligente em relação a adaptativa. Mesmo
com o esforço de atrito de maior intensidade na broca, o controlador é capaz de estabilizar
a coluna na velocidade desejada e vai apresentando erros cada vez menores a cada interação
do sistema com o ambiente. Entretanto, a convergência acontece de maneira mais lenta
do que as apresentadas nas Figuras (47a) e (51a), já que a intensidade do atrito dos dois
casos anteriores é menor.

Observando a comparação dos esforços de controle apresentada na Figura (55b),
podemos verificar que quando o sistema vai convergindo para a velocidade desejada, o
torque do controlador inteligente também vai convergindo para um valor fixo, oscilando
em torno de 4,5 kNm. Assim como nos Caso 2 e 3, observa-se uma atividade maior do
top drive com o compensador adaptativo, o que pode induzir um maior desgaste dos
componentes do BHA ou até mesmo falhas mecânicas devido à fadiga. Com base na
equação (6.23), o consumo de energia relacionado a cada esquema de controle também foi
estimado para o Caso 3.

A Tabela (6) apresenta o ITEA e o gasto energético dos controladores adaptativo
e inteligente associados a Figura (55).

De acordo com os resultados apresentados na Tabela (6), a abordagem inteligente
também é muito mais eficiente do que a puramente adaptativa para o Caso 3. Quando
comparado com o esquema adaptativo, a estratégia inteligente apresenta uma redução no
ITEA de aproximadamente 71,45%. Mesmo com a maior redução do erro dos três casos, a
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Tabela 6 – Resultados das performances dos controladores inteligente e adaptativo
obtidos para o Caso 3.

Controlador ISMC ASMC
𝐼𝑇 𝐴𝐸 49,057×103 171,850×103

𝐸𝑐 15,157×103 15,422×103

Fonte: próprio autor.

estratégia inteligente ainda continua apresentando um custo energético ligeiramente infe-
rior ao da abordagem adaptativa, devido a sua capacidade de compensar adequadamente
as incertezas presentes no sistema. Vale destacar que, como o Caso 3 apresenta a maior
perturbação externa, as incertezas associadas a ele também são maiores.

Com os resultados apresentados para os três casos, foi possível notar que o con-
trolador adaptativo não tem a capacidade de aprender de experiências passadas e por
isso precisa ser ajustado constantemente. O esquema inteligente, por outro lado, tem a
capacidade de acomodar conhecimentos em função do valor associado à superfície de des-
lizamento do sistema. Com base nisso, o controlador inteligente proposto aprende, por
meio das iterações, como compensar adequadamente as incertezas da planta.
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7 Considerações Finais

Oscilações stick-slip em colunas de perfuração, e seu respectivo controle, são inves-
tigados no presente trabalho. Como mostrado no Capítulo 3, as colunas de perfuração são
sistemas subatuados que apresentam um comportamento dinâmico não linear complexo
de aderência e deslizamento. Esse comportamento não linear ocorre devido às cargas não
lineares de atrito presentes na broca. Para analisar o comportamento dinâmico da co-
luna, foi desenvolvido um modelo de parâmetros concentrados, que, com a presença de
cargas não lineares de atrito, foi capaz de apresentar oscilações stick-slip qualitativamente
semelhantes às apresentadas pelos sistemas reais.

Simulações numéricas do comportamento dinâmico da coluna de perfuração foram
apresentadas para mostrar as oscilações provocadas pelo fenômeno stick-slip em três re-
gimes de operação: um regime de operação mais leve (Caso 1), um regime de operação
intermediária (Caso 2) e um regime de operação mais severa (Caso 3), sendo todos eles
associados a intensidade do esforço de atrito na broca e a velocidade de perfuração dese-
jada. As condições mais severas de operação estão associadas com os maiores índices de
auto-oscilação, como apresentado no mapa de estabilidade da coluna.

O controle eficiente de sistemas de perfuração de poços de petróleo não é atingido
facilmente por técnicas convencionais de controle, já que elas possuem algumas limitações
como, por exemplo, restrição da faixa operacional e incapacidade de compensar certas
não linearidades. É de conhecimento dos profissionais da área de controle que os sistemas
reais sempre contam com uma grande quantidade de incertezas, que podem apresentar
grande influência sobre a resposta e desempenho do sistema. Dessa forma, o sistema de
controle projetado deve lidar com elas. Como foi apresentado no Capítulo 4, a técnica de
controle por modos deslizantes é indicada para esses casos, já que ela é empregada com
sucesso em problemas nos quais não conhecemos a dinâmica da planta de maneira precisa.
No entanto, a presença de incertezas e a utilização de uma função que proporcione um
esforço de controle mais suave, como a função de saturação, acabam comprometendo a
eficácia do controlador.

Partindo dessa estrutura, foi proposta uma lei de controle inteligente capaz de
emular as características mais essenciais da inteligência, que são: robustez, predição, adap-
tação e aprendizado. Para alcançar essas características, uma rede neural artificial com
aprendizagem online foi incorporada dentro da camada limite de um controlador por
modos deslizantes suavizados. Desse modo, a técnica de controle por modos deslizantes
fornece uma estrutura robusta para acomodar o conhecimento a priori e a posteriori sobre
o sistema. A introdução da rede neural com aprendizagem online permite ao controla-
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dor um aprendizado a partir da sua interação com o ambiente, sem a necessidade de um
treinamento offline. Deve-se destacar também que, além de simplificar a lei de controle
resultante, a adoção de apenas uma entrada na RNA evita problemas de processamento e
custo computacional excessivos (maldição da dimensionalidade). Então, ao manter a com-
plexidade baixa, o esquema de controle pode ser implementado em hardwares da maioria
dos sistemas de controle comuns.

Todas essas características permitiram que a abordagem proposta fosse utilizada
no projeto de um novo controlador para colunas de perfuração de poços de petróleo. As
propriedades de convergência e estabilidade da lei de controle foram demonstradas através
de uma análise de estabilidade de Lyapunov. Em seguida, por meio de resultados numé-
ricos, foi mostrado que a lei de controle apresentada pode lidar com uma planta sujeita
a incertezas não estruturadas e informações incompletas, que estavam associadas, respec-
tivamente, aos esforços de atrito e ao modelo simplificado considerados no controlador.
Com relação a robustez, predição, adaptação e capacidades de aprendizagem, obtidas pela
combinação da técnica de controle por modos deslizantes com uma rede neural artificial,
o esquema inteligente resultante fornece um desempenho de estabilização bem mais apri-
morado do que um puramente adaptativo, além de apresentar um consumo de energia
ligeiramente menor, como foi visto nos resultados do Capítulo 6.

Então, a partir dos resultados apresentados, foi possível verificar que a estratégia
de controle inteligente representa uma escolha adequada para controlar a velocidade de
uma coluna de perfuração quando se tem uma elevada quantidade de incertezas envolvidas
e/ou quando se deseja um controle mais preciso de velocidade.

7.1 Sugestão para Trabalhos Posteriores
Como sugestão para trabalhos posteriores, recomenda-se:

7.1.1 Definição de Uma Nova Superfície de Deslizamento

O controle por modos deslizantes é conhecido por ser uma das abordagens mais
bem sucedidas para controlar sistemas não lineares incertos. Por meio de uma lei des-
contínua, o rastreamento perfeito na superfície de deslizamento pode, teoricamente, ser
alcançado. No entanto, embora o projeto de uma superfície de deslizamento estável seja
simples para sistemas totalmente atuados, esse não é o caso para os sistemas subatuados.
Ashrafiuon e Erwin (2008) propõem um método baseado na linearização das equações do
modelo para obter superfícies de deslizamento com estabilidade local para sistemas suba-
tuados. Além do mais, os parâmetros das matrizes são de difícil sintonia, uma vez que eles
podem assumir valores negativos e/ou positivos. Dessa forma, uma grande contribuição
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pode ser dada com a definição de um novo vetor de superfícies de deslizamento com esta-
bilidade global e de parâmetros positivos, os quais facilitarão a sintonia do controlador.

7.1.2 Desenvolvimento de Uma Bancada de Testes Experimentais

Inspirado no aparato experimental utilizado por Cayres (2018), uma bancada de
testes pode ser desenvolvida para estudar o comportamento dinâmico do sistema e para
validar, através de resultados experimentais, o controlador inteligente proposto. A bancada
pode ser feita, basicamente, por um motor elétrico, para simular o sistema de acionamento
da coluna, por um sistema de freio, para simular a força de atrito da formação na broca,
um eixo longo e flexível, para representar a coluna de perfuração, uma placa de aquisição
de dados e sensores para leitura dos sinais. A representação esquemática da bancada de
testes sugerida pode ser vista na Figura (56).

Figura 56 – Representação esquemática da bancada de testes sugerida.

Fonte: próprio autor.

7.1.3 Implementação de Outros Algoritmos de Aprendizagem por Reforço

Outra contribuição extremamente importante para a continuação dessa pesquisa é
a implementação de outros algoritmos de aprendizagem por reforço para a determinação
de outros parâmetros da rede neural artificial, como, por exemplo, número de neurônios
mínimo necessário e centros e larguras das funções de ativação. Além desses parâmetros,
pode-se investigar a viabilidade de esses algoritmos serem utilizados como compensadores
de incertezas. Recomenda-se também que esses algoritmos sejam combinados com outras
técnicas de inteligência artificial, bem como com outras técnicas de controle.



140

Referências

ABDO, J.; HASSAN, E.; AL-SHABIBI, A. Fabrication of experimental setup for inves-
tigation of drill string fatigue failure. In: AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL
ENGINEERS. ASME 2017 International Design Engineering Technical Conferences and
Computers and Information in Engineering Conference. [S.l.], 2017. Citado na página
24.

ABIODUN, O. I. et al. State-of-the-art in artificial neural network applications: A survey.
Heliyon, Elsevier, v. 4, n. 11, 2018. Citado na página 93.

ABRICOM. Associação Brasileira de Inteligência Computacional. 2020. http://
abricom.org.br/inteligencia-computacional/. Acessado em 13/07/2020. Citado
na página 91.

AL-BENDER, F. Fundamentals of friction modeling. In: ASPE-THE AMERICAN SOCI-
ETY OF PRECISION ENGINEERING. Proceedings, ASPE Spring Topical Meeting on
Control of Precision Systems, MIT, April 11-13, 2010. [S.l.], 2010. p. 117–122. Citado
na página 33.

AL-HIDDABI, S.; SAMANTA, B.; SEIBI, A. Non-linear control of torsional and bending
vibrations of oilwell drillstrings. Journal of sound and vibration, Elsevier, v. 265, n. 2, p.
401–415, 2003. Citado na página 25.

ARMSTRONG, B.; WIT, C. C. D. Friction modeling and compensation. The control
handbook, CRC Press Boca Raton, FL, v. 77, p. 1369–1382, 1996. Citado 2 vezes nas
páginas 39 e 40.

ARMSTRONG-HELOUVRY, B. Stick-slip arising from stribeck friction. In: IEEE. Robo-
tics and Automation, 1990. Proceedings., 1990 IEEE International Conference on. [S.l.],
1990. p. 1377–1382. Citado na página 38.

ARMSTRONG-HELOUVRY, B. Stick slip and control in low-speed motion. IEEE Tran-
sactions on Automatic Control, IEEE, v. 38, n. 10, p. 1483–1496, 1993. Citado na página
37.

ARMSTRONG-HÉLOUVRY, B.; DUPONT, P.; WIT, C. C. D. A survey of models, analy-
sis tools and compensation methods for the control of machines with friction. Automatica,
Elsevier, v. 30, n. 7, p. 1083–1138, 1994. Citado na página 32.

ASHRAFIUON, H.; ERWIN, R. S. Sliding mode control of underactuated multibody
systems and its application to shape change control. International Journal of Control,
Taylor & Francis, v. 81, n. 12, p. 1849–1858, 2008. Citado 4 vezes nas páginas 84, 86, 87
e 138.

AUER, P.; CESA-BIANCHI, N.; FISCHER, P. Finite-time analysis of the multiarmed
bandit problem. Machine learning, Springer, v. 47, n. 2-3, p. 235–256, 2002. Citado na
página 108.

http://abricom.org.br/inteligencia-computacional/
http://abricom.org.br/inteligencia-computacional/


Referências 141

AZEVEDO, F. A. et al. Equal numbers of neuronal and nonneuronal cells make the human
brain an isometrically scaled-up primate brain. Journal of Comparative Neurology, Wiley
Online Library, v. 513, n. 5, p. 532–541, 2009. Citado na página 91.

BAILEY, J. R. et al. Development and application of a bha vibrations model. In: INTER-
NATIONAL PETROLEUM TECHNOLOGY CONFERENCE. International Petroleum
Technology Conference. [S.l.], 2008. Citado na página 23.

BELLO, O. et al. Application of artificial intelligence methods in drilling system design
and operations: a review of the state of the art. Journal of Artificial Intelligence and Soft
Computing Research, De Gruyter Open, v. 5, n. 2, p. 121–139, 2015. Citado na página
44.

BERRY, D. A.; FRISTEDT, B. Bandit problems: sequential allocation of experiments
(monographs on statistics and applied probability). London: Chapman and Hall, Springer,
v. 5, n. 71-87, p. 7–7, 1985. Citado na página 108.

BESSA, W.; PAULA, A. S. de; SAVI, M. Adaptive fuzzy sliding mode control of smart
structures. The European Physical Journal Special Topics, v. 222, n. 7, p. 1541–1551,
2013. Citado na página 117.

BESSA, W. M. Some remarks on the boundedness and convergence properties of smooth
sliding mode controllers. International Journal of Automation and Computing, v. 6, n. 2,
p. 154–158, 2009. Citado na página 79.

BESSA, W. M. et al. A biologically inspired framework for the intelligent control of
mechatronic systems and its application to a micro diving agent. Mathematical problems
in engineering, Hindawi, v. 2018, 2018. Citado 2 vezes nas páginas 116 e 117.

BESSA, W. M.; DUTRA, M. S.; KREUZER, E. An adaptive fuzzy sliding mode controller
for remotely operated underwater vehicles. Robotics and Autonomous Systems, Elsevier
B.V., v. 58, n. 1, p. 16–26, 2010. Citado na página 117.

BESSA, W. M. et al. An adaptive fuzzy sliding mode controller for uncertain underactu-
ated mechanical systems. Journal of Vibration and Control, SAGE journals, v. 25, n. 9,
p. 1521–1535, 2019. Citado na página 117.

BESSA, W. M.; PAULA, A. S. de; SAVI, M. A. Adaptive fuzzy sliding mode control
of a chaotic pendulum with noisy signals. ZAMM-Journal of Applied Mathematics and
Mechanics/Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik, Wiley Online Library,
v. 94, n. 3, p. 256–263, 2014. Citado na página 117.

BESSELINK, B. et al. Analysis and control of stick-slip oscillations in drilling systems.
IEEE Transactions on Control Systems Technology, IEEE, v. 24, n. 5, p. 1582–1593, 2016.
Citado 2 vezes nas páginas 26 e 51.

BEZDEK, J. C. What is computational intelligence? [S.l.], 1994. Citado 2 vezes nas
páginas 90 e 91.

BHAVE, M.; JANARDHANAN, S.; DEWAN, L. Configuration control of planar underac-
tuated robotic manipulator using terminal sliding mode. IFAC-PapersOnLine, Elsevier,
v. 49, n. 1, p. 148–153, 2016. Citado na página 82.



Referências 142

BHUSHAN, B. Adhesion and stiction: mechanisms, measurement techniques, and
methods for reduction. Journal of Vacuum Science & Technology B: Microelectronics
and Nanometer Structures Processing, Measurement, and Phenomena, AVS, v. 21, n. 6,
p. 2262–2296, 2003. Citado na página 36.

BOULKROUNE, A. et al. Fuzzy adaptive controller for mimo nonlinear systems with
known and unknown control direction. Fuzzy sets and systems, p. 797–820, 2009. Citado
na página 81.

BRETT, J. F. et al. The genesis of bit-induced torsional drillstring vibrations. SPE Dril-
ling Engineering, Society of Petroleum Engineers, v. 7, n. 03, p. 168–174, 1992. Citado
na página 47.

CADENGUE, L. S. et al. Linearização por realimentação e aprendizagem por reforço para
o controle do sistema de posicionamento do rov. Brazilian Applied Science Review, v. 4,
n. 3, p. 1523–1534, 2020. Citado na página 117.

CANUDAS, C.; ASTROM, K.; BRAUN, K. Adaptive friction compensation in dc mo-
tor drives. In: IEEE. Robotics and Automation. Proceedings. 1986 IEEE International
Conference on. [S.l.], 1986. v. 3, p. 1556–1561. Citado na página 32.

CAUGHEY, T.; O’KELLY, M. E. Classical normal modes in damped linear dynamic
systems. Journal of Applied Mechanics, 1960. Citado na página 56.

CAYRES, B. Nonlinear dynamic analysis of dry friction-induced torsional vibration in a
drill-string experimental set-up. Tese (Doutorado) — Ph. D. thesis, Pontifıcia Universi-
dade Católica do Rio de Janeiro, Brazil, 2018. Citado na página 139.

CHALLAMEL, N. et al. A stick-slip analysis based on rock/bit interaction: theoretical and
experimental contribution. In: SOCIETY OF PETROLEUM ENGINEERS. IADC/SPE
Drilling Conference. [S.l.], 2000. Citado na página 24.

CHEN, S.; COWAN, C. F.; GRANT, P. M. Orthogonal least squares learning algorithm
for radial basis function networks. IEEE Transactions on neural networks, v. 2, n. 2, p.
302–309, 1991. Citado na página 104.

CHENG, J. et al. Modeling and control of drill-string system with stick-slip vibrations
using lpv technique. IEEE Transactions on Control Systems Technology, IEEE, 2020.
Citado 3 vezes nas páginas 25, 43 e 52.

CHRISTOFOROU, A.; YIGIT, A. Fully coupled vibrations of actively controlled drills-
trings. Journal of sound and vibration, Elsevier, v. 267, n. 5, p. 1029–1045, 2003. Citado
na página 49.

CHRISTOFOROU, A. P.; YIGIT, A. S. et al. Active control of stick-slip vibrations: The
role of fully coupled dynamics. In: SOCIETY OF PETROLEUM ENGINEERS. SPE
middle east oil show. [S.l.], 2001. Citado na página 24.

CILIZ, M. K.; TOMIZUKA, M. Friction modelling and compensation for motion control
using hybrid neural network models. Engineering Applications of Artificial Intelligence,
Elsevier, v. 20, n. 7, p. 898–911, 2007. Citado na página 44.



Referências 143

CUEVAS, E. et al. A computational intelligence optimization algorithm based on the
behavior of the social-spider. In: Computational Intelligence Applications in Modeling
and Control. [S.l.]: Springer, 2015. p. 123–146. Citado na página 90.

DING, Y.; CHEN, L.; HAO, K. Immune inspired collaborative learning controllers. In:
Bio-Inspired Collaborative Intelligent Control and Optimization. [S.l.]: Springer, 2018. p.
145–193. Citado na página 107.

DUCH, W. What is computational intelligence and where is it going? In: Challenges for
computational intelligence. [S.l.]: Springer, 2007. p. 1–13. Citado na página 91.

DUDA, R. O.; HART, P. E.; STORK, D. G. Pattern classification. [S.l.]: John Wiley &
Sons, 2000. Citado na página 103.

DUNAYEVSKY, V.; ABBASSIAN, F. et al. Application of stability approach to bit
dynamics. SPE Drilling & Completion, Society of Petroleum Engineers, v. 13, n. 02, p.
99–107, 1998. Citado na página 24.

FARRELL, J. A.; POLYCARPOU, M. M. Adaptive approximation based control: unifying
neural, fuzzy and traditional adaptive approximation approaches. [S.l.]: John Wiley & Sons,
2006. Citado na página 121.

FENG, Y. et al. Full-order terminal sliding-mode control of mimo systems with unmatched
uncertainties. Journal of the Franklin Institute, Elsevier, v. 355, n. 2, p. 653–674, 2018.
Citado na página 69.

GHASEMLOONIA, A.; RIDEOUT, D. G.; BUTT, S. D. Analysis of multi-mode nonlinear
coupled axial-transverse drillstring vibration in vibration assisted rotary drilling. Journal
of Petroleum Science and Engineering, Elsevier, v. 116, p. 36–49, 2014. Citado na página
49.

GNECCO, E.; MEYER, E. Fundamentals of Friction and Wear on the Nanoscale. [S.l.]:
Springer, 2015. Citado na página 31.

GUPTA, M.; RAO, D. H. Neuro-control systems: a tutorial. In: Neuro Control Systems:
Theory and Applications. [S.l.]: IEEE press, 1994. p. 1–46. Citado na página 116.

GURNEY, K. An introduction to neural networks. [S.l.]: CRC press, 2014. Citado na
página 93.

HAKIMI, H.; MORADI, S. Drillstring vibration analysis using differential quadrature
method. Journal of Petroleum Science and Engineering, Elsevier, v. 70, n. 3-4, p. 235–
242, 2010. Citado na página 47.

HALSEY, G. et al. Torque feedback used to cure slip-stick motion. In: SOCIETY OF
PETROLEUM ENGINEERS. SPE Annual Technical Conference and Exhibition. [S.l.],
1988. Citado na página 24.

HAN, J.-H.; KIM, Y.-J.; KARKOUB, M. Modeling of wave propagation in drill strings
using vibration transfer matrix methods. The Journal of the Acoustical Society of America,
ASA, v. 134, n. 3, p. 1920–1931, 2013. Citado na página 48.



Referências 144

HASSAN, A. et al. Developing an efficient drilling system by coupling torque modelling
with mechanical specific energy. In: SOCIETY OF PETROLEUM ENGINEERS. SPE
Kingdom of Saudi Arabia Annual Technical Symposium and Exhibition. [S.l.], 2018. Ci-
tado na página 44.

HAYKIN, S. Redes neurais: princípios e prática. [S.l.]: Bookman Editora, 2007. Citado
na página 93.

HIBBELER, R. C. Mechanics of Materials. 10th. ed. [S.l.]: Pearson, 2016. Citado na
página 55.

HUDEDAGADDI, D.; TRIPATHY, B. Quantum inspired computational intelligent te-
chniques in image segmentation. In: Quantum Inspired Computational Intelligence. [S.l.]:
Elsevier, 2017. p. 233–258. Citado na página 91.

HUTCHINGS, I.; GEE, M.; SANTNER, E. Friction and wear. In: Springer Handbook of
Metrology and Testing. [S.l.]: Springer, 2011. p. 743–768. Citado na página 30.

JACOBSON, B. The stribeck memorial lecture. Tribology International, Elsevier, v. 36,
n. 11, p. 781–789, 2003. Citado na página 37.

JANSEN, J.; STEEN, L. Van den. Active damping of self-excited torsional vibrations in
oil well drillstrings. Journal of sound and vibration, Elsevier, v. 179, n. 4, p. 647–668,
1995. Citado 2 vezes nas páginas 24 e 43.

JANSEN, J. et al. Active damping of torsional drillstring vibrations with a hydraulic
top drive. SPE Drilling & Completion, Society of Petroleum Engineers, v. 10, n. 04, p.
250–254, 1995. Citado na página 25.

JANSEN, J. D. Nonlinear dynamics of oilwell drillstrings. [S.l.]: Delft University Press
Delft, The Netherlands, 1993. Citado na página 24.

JIA, Z. et al. Integral backstepping sliding mode control for quadrotor helicopter under
external uncertain disturbances. Aerospace Science and Technology, Elsevier, v. 68, p.
299–307, 2017. Citado na página 82.

KAELBLING, L. P.; LITTMAN, M. L.; MOORE, A. W. Reinforcement learning: A sur-
vey. Journal of artificial intelligence research, v. 4, p. 237–285, 1996. Citado na página
106.

KAPITANIAK, M. et al. Unveiling complexity of drill–string vibrations: Experiments
and modelling. International Journal of Mechanical Sciences, Elsevier, v. 101, p. 324–
337, 2015. Citado 2 vezes nas páginas 43 e 44.

KARKOUB, M. et al. Drill-string torsional vibration suppression using ga optimized
controllers. Journal of Canadian Petroleum Technology, Society of Petroleum Engineers,
v. 48, n. 12, p. 32–38, 2009. Citado na página 25.

KARKOUB, M. et al. Robust 𝜇-synthesis controllers for suppressing stick-slip induced
vibrations in oil well drill strings. Multibody System Dynamics, Springer, v. 23, n. 2, p.
191–207, 2010. Citado na página 25.



Referências 145

KARNOPP, D. Computer simulation of stick-slip friction in mechanical dynamic systems.
Journal of dynamic systems, measurement, and control, American Society of Mechanical
Engineers, v. 107, n. 1, p. 100–103, 1985. Citado na página 38.

KHALIL, H. K.; GRIZZLE, J. W. Nonlinear systems. [S.l.]: Prentice hall Upper Saddle
River, NJ, 2002. Citado na página 68.

KHULIEF, Y.; AL-NASER, H. Finite element dynamic analysis of drillstrings. Finite
elements in analysis and design, Elsevier, v. 41, n. 13, p. 1270–1288, 2005. Citado na
página 49.

KHULIEF, Y.; AL-SULAIMAN, F.; BASHMAL, S. Vibration analysis of drillstrings with
self-excited stick–slip oscillations. Journal of sound and vibration, Elsevier, v. 299, n. 3,
p. 540–558, 2007. Citado na página 44.

KOHONEN, T. Self-organized formation of topologically correct feature maps. Biological
cybernetics, Springer, v. 43, n. 1, p. 59–69, 1982. Citado na página 97.

KREUZER, E.; KRUMM, L.; PICK, M.-A. Investigation of the influence of screw connec-
tions in drill-strings on the propagation of torsional waves with respect to advanced stick-
slip controllers. In: AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS. ASME
2014 33rd International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering. [S.l.],
2014. Citado na página 43.

KREUZER, E.; STEIDL, M. Controlling torsional vibrations of drill strings via decompo-
sition of traveling waves. Archive of Applied Mechanics, Springer, v. 82, n. 4, p. 515–531,
2012. Citado 4 vezes nas páginas 25, 43, 50 e 52.

KULESHOV, V.; PRECUP, D. Algorithms for multi-armed bandit problems. Journal of
Machine Learning Research, v. 1, p. 1–48, 2000. Citado 2 vezes nas páginas 107 e 108.

LAI, T. L.; ROBBINS, H. Asymptotically efficient adaptive allocation rules. Advances in
applied mathematics, Academic Press, v. 6, n. 1, p. 4–22, 1985. Citado na página 108.

LEINE, R. et al. Stick-slip vibrations induced by alternate friction models. Nonlinear
dynamics, Springer, v. 16, n. 1, p. 41–54, 1998. Citado 2 vezes nas páginas 42 e 43.

LIAO, C.-M. et al. Drill-string dynamics: reduced-order models and experimental studies.
Journal of Vibration and Acoustics, American Society of Mechanical Engineers, v. 133,
n. 4, 2011. Citado 2 vezes nas páginas 43 e 51.

LIMA, G. S.; TRIMPE, S.; BESSA, W. M. Sliding mode control with gaussian process
regression for underwater robots. Journal of Intelligent & Robotic Systems, Springer, p.
1–12, 2020. Citado na página 117.

LIN, W. et al. Stick-slip suppression and speed tuning for a drill-string system via
proportional-derivative control. Applied Mathematical Modelling, Elsevier, v. 82, p. 487–
502, 2020. Citado na página 26.

LIU, C.-C.; STEFANOV, A.; HONG, J. Artificial intelligence and computational intel-
ligence: A challenge for power system engineers. Advanced Solutions in Power Systems:
HVDC, FACTS, and Artificial Intelligence, Wiley Online Library, p. 721–729, 2016. Ci-
tado na página 90.



Referências 146

LIU, X. et al. Nonlinear motions of a flexible rotor with a drill bit: stick-slip and delay
effects. Nonlinear Dynamics, Springer, v. 72, n. 1-2, p. 61–77, 2013. Citado na página
51.

LIU, Y. Suppressing stick-slip oscillations in underactuated multibody drill-strings with
parametric uncertainties using sliding-mode control. IET Control Theory & Applications,
IET, v. 9, n. 1, p. 91–102, 2014. Citado na página 26.

LIU, Z. et al. New trends in nonlinear control systems and applications. In: HINDAWI.
Abstract and Applied Analysis. [S.l.], 2015. v. 2015. Citado na página 63.

LOBO, D.; RITTO, T.; CASTELLO, D. A novel stochastic process to model the variation
of rock strength in bit-rock interaction for the analysis of drill-string vibration. Mechanical
Systems and Signal Processing, Elsevier, v. 141, p. 106451, 2020. Citado na página 26.

LYSHEVSKI, S. E. Control of high-precision direct-drive mechatronic servos: Tracking
control with adaptive friction estimation and compensation. Mechatronics, Elsevier, v. 43,
p. 1–5, 2017. Citado na página 32.

MACDONALD, K.; BJUNE, J. Failure analysis of drillstrings. Engineering Failure Analy-
sis, Elsevier, v. 14, n. 8, p. 1641–1666, 2007. Citado na página 23.

MÁRQUEZ, M. B. S. et al. Analysis and control of oilwell drilling vibrations: a time-delay
systems approach. [S.l.]: Springer, 2015. Citado na página 50.

MÁRTON, L.; LANTOS, B. Control of mechanical systems with stribeck friction and
backlash. Systems & Control Letters, Elsevier, v. 58, n. 2, p. 141–147, 2009. Citado 2
vezes nas páginas 32 e 38.

MCCULLOCH, W. S.; PITTS, W. A logical calculus of the ideas immanent in nervous
activity. The bulletin of mathematical biophysics, Springer, v. 5, n. 4, p. 115–133, 1943.
Citado na página 93.

MIHAJLOVIC, N. et al. Analysis of friction-induced limit cycling in an experimental drill-
string system. Journal of dynamic systems, measurement, and control, American Society
of Mechanical Engineers, v. 126, n. 4, p. 709–720, 2004. Citado 2 vezes nas páginas 43
e 51.

MITCHELL, R. F.; MISKA, S. Z. Fundamentals of drilling engineering. [S.l.]: Society of
Petroleum Engineers, 2017. Citado na página 45.

MONTEIRO, H. L.; TRINDADE, M. A. Performance analysis of proportional-integral
feedback control for the reduction of stick-slip-induced torsional vibrations in oil well
drillstrings. Journal of Sound and Vibration, Elsevier, v. 398, p. 28–38, 2017. Citado 2
vezes nas páginas 26 e 44.

MORADI, S.; RANJBAR, K. Experimental and computational failure analysis of drills-
trings. Engineering Failure Analysis, Elsevier, v. 16, n. 3, p. 923–933, 2009. Citado na
página 49.

NANDAKUMAR, K.; WIERCIGROCH, M. Stability analysis of a state dependent de-
layed, coupled two dof model of drill-stringvibration. Journal of sound and vibration,
Elsevier, v. 332, n. 10, p. 2575–2592, 2013. Citado na página 51.



Referências 147

NAVARRO-LÓPEZ, E. M.; CORTÉS, D. Avoiding harmful oscillations in a drillstring
through dynamical analysis. Journal of sound and vibration, Elsevier, v. 307, n. 1-2, p.
152–171, 2007. Citado 2 vezes nas páginas 43 e 48.

NAVARRO-LÓPEZ, E. M.; CORTÉS, D. Sliding-mode control of a multi-dof oilwell drills-
tring with stick-slip oscillations. In: IEEE. American Control Conference. [S.l.], 2007. p.
3837–3842. Citado na página 43.

NAVARRO-LÓPEZ, E. M.; LICÉAGA-CASTRO, E. Non-desired transitions and sliding-
mode control of a multi-dof mechanical system with stick-slip oscillations. Chaos, Solitons
& Fractals, Elsevier, v. 41, n. 4, p. 2035–2044, 2009. Citado na página 26.

NAVARRO-LÓPEZ, E. M.; SUÁREZ, R. Practical approach to modelling and control-
ling stick-slip oscillations in oilwell drillstrings. In: IEEE. Proceedings of the 2004 IEEE
International Conference on Control Applications. [S.l.], 2004. v. 2, p. 1454–1460. Citado
na página 51.

NOGUEIRA, B.; RITTO, T. Stochastic torsional stability of an oil drill-string. Meccanica,
Springer, v. 53, n. 11-12, p. 3047–3060, 2018. Citado 2 vezes nas páginas 39 e 55.

OLSSON, H. et al. Friction models and friction compensation. European Journal of Con-
trol, v. 3, n. 4, p. 176–195, 1998. Citado 2 vezes nas páginas 33 e 35.

PAPAGEORGIOU, D. et al. Friction-resilient position control for machine to-
ols—adaptive and sliding-mode methods compared. Control Engineering Practice, El-
sevier, v. 75, p. 69–85, 2018. Citado na página 32.

PARKS, P. C. Am lyapunov’s stability theory—100 years on. IMA journal of Mathemati-
cal Control and Information, Oxford University Press, v. 9, n. 4, p. 275–303, 1992. Citado
na página 66.

PAVKOVIĆ, D.; DEUR, J.; LISAC, A. A torque estimator-based control strategy for oil-
well drill-string torsional vibrations active damping including an auto-tuning algorithm.
Control engineering practice, Elsevier, v. 19, n. 8, p. 836–850, 2011. Citado na página
25.

PAVONE, D.; DESPLANS, J. et al. Application of high sampling rate downhole measu-
rements for analysis and cure of stick-slip in drilling. In: SOCIETY OF PETROLEUM
ENGINEERS. SPE Annual Technical Conference and Exhibition. [S.l.], 1994. Citado na
página 23.

PENNESTRÌ, E. et al. Review and comparison of dry friction force models. Nonlinear
dynamics, Springer, v. 83, n. 4, p. 1785–1801, 2016. Citado na página 33.

PERSSON, B. N. Sliding friction: physical principles and applications. [S.l.]: Springer
Science & Business Media, 2013. Citado na página 35.

PERSSON, B. N. History of tribology. Encyclopedia of Lubricants and Lubrication, Sprin-
ger, p. 791–797, 2014. Citado na página 30.

PLáCIDO, J. C. R.; SANTOS, H. M.; GALEANO, Y. D. Drillstring vibration and well-
bore instability. Journal of energy resources technology, American Society of Mechanical
Engineers, v. 124, n. 4, p. 217–222, 2002. Citado na página 23.



Referências 148

PUEBLA, H.; ALVAREZ-RAMIREZ, J. Suppression of stick-slip in drillstrings: A con-
trol approach based on modeling error compensation. Journal of Sound and Vibration,
Elsevier, v. 310, n. 4-5, p. 881–901, 2008. Citado na página 24.

REAL, F. et al. Hysteretic bit/rock interaction model to analyze the torsional dynamics
of a drill string. Mechanical Systems and Signal Processing, Elsevier, v. 111, p. 222–233,
2018. Citado 5 vezes nas páginas 39, 44, 55, 57 e 58.

REAL, F. et al. A probabilistic model of uncertainties in the substructures and interfaces
of a dynamical system: application to the torsional vibration of a drill-string. Archive of
Applied Mechanics, Springer, v. 87, n. 4, p. 685–698, 2017. Citado na página 26.

REBELEIN, C.; ZAEH, M. F. Friction in feed drives of machine tools: investigation,
modeling and validation. Production Engineering, Springer, v. 10, n. 4-5, p. 497–507,
2016. Citado na página 32.

RICHARD, T.; GERMAY, C.; DETOURNAY, E. Self-excited stick-slip oscillations of
drill bits. Comptes Rendus Mecanique, Elsevier, v. 332, n. 8, p. 619–626, 2004. Citado
na página 50.

RICHARD, T.; GERMAY, C.; DETOURNAY, E. A simplified model to explore the root
cause of stick–slip vibrations in drilling systems with drag bits. Journal of sound and
vibration, Elsevier, v. 305, n. 3, p. 432–456, 2007. Citado na página 51.

RITTO, T.; AGUIAR, R.; HBAIEB, S. Validation of a drill string dynamical model and
torsional stability. Meccanica, Springer, v. 52, n. 11-12, p. 2959–2967, 2017. Citado 6
vezes nas páginas 39, 44, 52, 55, 57 e 59.

RITTO, T. G.; GHANDCHI-TEHRANI, M. Active control of stick-slip torsional vibra-
tions in drill-strings. Journal of Vibration and Control, SAGE journals, v. 25, n. 1, p.
194–202, 2019. Citado 2 vezes nas páginas 26 e 51.

RITTO, T. G.; SAMPAIO, R. Stochastic drill-string dynamics with uncertainty on the
imposed speed and on the bit-rock parameters. International Journal for Uncertainty
Quantification, Begel House Inc., v. 2, n. 2, 2012. Citado na página 44.

RITTO, T. G.; SOIZE, C.; SAMPAIO, R. Non-linear dynamics of a drill-string with un-
certain model of the bit–rock interaction. International Journal of Non-Linear Mechanics,
Elsevier, v. 44, n. 8, p. 865–876, 2009. Citado na página 26.

ROBBINS, H. Some aspects of the sequential design of experiments. Bulletin of the Ame-
rican Mathematical Society, Citeseer, v. 58, n. 5, p. 527–535, 1952. Citado na página
107.

ROMANO, R. A.; GARCIA, C. Karnopp friction model identification for a real control
valve. In: INTERNATIONAL FEDERATION OF AUTOMATIC CONTROL LAXEN-
BURG. Proceedings of the 17th IFAC World Congress. [S.l.], 2008. p. 14906–14911. Citado
na página 39.

RUANO, A. E. et al. Computational intelligence in control. Annual Reviews in Control,
Elsevier, v. 38, n. 2, p. 233–242, 2014. Citado na página 91.

SABANOVIC, A. et al. Variable structure systems: from principles to implementation.
[S.l.]: IET, 2004. Citado na página 69.



Referências 149

SADIQ, T.; GHARBI, R. et al. Prediction of frictional drag and transmission of slack-
off force in horizontal wells using neural networks. In: SOCIETY OF PETROLEUM
ENGINEERS. SPE Eastern Regional Meeting. [S.l.], 1998. Citado na página 44.

SAGERT, C. et al. Backstepping and flatness approaches for stabilization of the stick-slip
phenomenon for drilling. IFAC Proceedings Volumes, Elsevier, v. 46, n. 2, p. 779–784,
2013. Citado na página 25.

SALDIVAR, B. et al. Stick-slip oscillations in oillwell drilstrings: distributed parameter
and neutral type retarded model approaches. IFAC Proceedings Volumes, Elsevier, v. 44,
n. 1, p. 284–289, 2011. Citado na página 43.

SANTOS, J. dos; BESSA, W. Intelligent control for accurate position tracking of elec-
trohydraulic actuators. Electronics Letters, IET, v. 55, n. 2, p. 78–80, 2018. Citado na
página 117.

SCARSELLI, F.; TSOI, A. C. Universal approximation using feedforward neural networks:
A survey of some existing methods, and some new results. Neural networks, Elsevier, v. 11,
n. 1, p. 15–37, 1998. Citado 2 vezes nas páginas 44 e 97.

SCHWENKER, F.; KESTLER, H. A.; PALM, G. Three learning phases for radial-basis-
function networks. Neural networks, Elsevier, v. 14, n. 4-5, p. 439–458, 2001. Citado na
página 104.

SEVRARENS, A. et al. H∞ control for suppressing stick-slip in oil well drillstring. Trans
IEEE, Control System, n. 4, p. 19–30, 1998. Citado 4 vezes nas páginas 23, 25, 43 e 62.

SHAH, I.; REHMAN, F. U. Smooth second order sliding mode control of a class of un-
deractuated mechanical systems. IEEE Access, IEEE, v. 6, p. 7759–7771, 2018. Citado
na página 81.

SHAH, I.; REHMAN, F. ur. Smooth higher-order sliding mode control of a class of un-
deractuated mechanical systems. Arabian Journal for Science and Engineering, Springer,
v. 42, n. 12, p. 5147–5164, 2017. Citado na página 82.

SHI, J. et al. Integrated efforts to understand and solve challenges in 26-in salt drilling,
gulf of mexico. In: SOCIETY OF PETROLEUM ENGINEERS. SPE Deepwater Drilling
and Completions Conference. [S.l.], 2016. Citado na página 48.

SHISHAVAN, R. A. et al. Multivariate control for managed-pressure-drilling systems by
use of high-speed telemetry. SPE Journal, Society of Petroleum Engineers, v. 21, n. 02,
p. 459–470, 2016. Citado na página 49.

SINGER, I. L.; POLLOCK, H. Fundamentals of friction: macroscopic and microscopic
processes. [S.l.]: Springer Science & Business Media, 2012. Citado na página 31.

SLOTINE, J.-J. E.; LI, W. Applied Nonlinear Control. [S.l.]: Prentice Hall, 1991. Citado
3 vezes nas páginas 70, 72 e 122.

SOCOLIUC, A. et al. Transition from stick-slip to continuous sliding in atomic friction:
entering a new regime of ultralow friction. Physical review letters, APS, v. 92, n. 13, p.
134301, 2004. Citado na página 31.



Referências 150

SPANOS, P. D. et al. Oil and gas well drilling: a vibrations perspective. The Shock and
Vibration Digest, v. 35, n. 2, p. 85–103, 2003. Citado 2 vezes nas páginas 23 e 49.

STRAFFELINI, G. A simplified approach to the adhesive theory of friction. Wear, Else-
vier, v. 249, n. 1-2, p. 78–84, 2001. Citado na página 31.

STRAFFELINI, G. Friction and wear: methodologies for design and control. [S.l.]: Sprin-
ger, 2015. Citado na página 30.

SUTTON, R. S.; BARTO, A. G. Reinforcement learning: An introduction. [S.l.]: MIT
press, 2018. Citado 2 vezes nas páginas 105 e 108.

TANG, L.; ZHU, X. Effects of drill string length on stick–slip oscillation of the oilwell
drill string. Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Mechanical En-
gineering, Springer, p. 1–10, 2019. Citado na página 43.

THOMAS, J. E. Fundamentos de engenharia de petróleo. [S.l.]: Interciência, 2001. Citado
na página 46.

TIAN, Z.; WU, H.; FENG, C. Hierarchical adaptive backstepping sliding mode control for
underactuated space robot. In: IEEE. 2nd International Asia Conference on Informatics
in Control, Automation and Robotics (CAR 2010). [S.l.], 2010. v. 1, p. 500–503. Citado
na página 82.

TOUMI, S. et al. Stabilization of torsional vibration in oilwell drillstring system. European
Journal of Control, Elsevier, v. 35, p. 19–27, 2017. Citado na página 43.

TUCKER, R.; WANG, C. The excitation and control of torsional slip-stick in the presence
of axial-vibrations. Lancsos University, 1997. Citado 2 vezes nas páginas 39 e 44.

TUCKER, W.; WANG, C. An integrated model for drill-string dynamics. Journal of
sound and vibration, Elsevier, v. 224, n. 1, p. 123–165, 1999. Citado na página 24.

TUCKER, W.; WANG, C. On the effective control of torsional vibrations in drilling
systems. Journal of Sound and Vibration, Academic Press, v. 224, n. 1, p. 101–122, 1999.
Citado na página 25.

VAZIRI, V.; KAPITANIAK, M.; WIERCIGROCH, M. Suppression of drill-string stick–
slip vibration by sliding mode control: Numerical and experimental studies. European
Journal of Applied Mathematics, Cambridge University Press, v. 29, n. 5, p. 805–825,
2018. Citado na página 26.

VAZIRI, V. et al. Parametric analysis of a sliding-mode controller to suppress drill-string
stick-slip vibration. Meccanica, Springer, v. 55, n. 12, p. 2475–2492, 2020. Citado 2 vezes
nas páginas 26 e 51.

VEENINGEN, D. M. et al. Field premiere of along-string dynamic measurements for
automated drilling optimization using downhole information. In: SOCIETY OF PETRO-
LEUM ENGINEERS. SPE Annual Technical Conference and Exhibition. [S.l.], 2014. Ci-
tado na página 49.

VIGUIÉ, R. et al. Using passive nonlinear targeted energy transfer to stabilize drill-string
systems. Mechanical Systems and Signal Processing, Elsevier, v. 23, n. 1, p. 148–169, 2009.
Citado na página 43.



Referências 151

VROMEN, T. et al. Mitigation of torsional vibrations in drilling systems: A robust control
approach. IEEE Transactions on Control Systems Technology, IEEE, n. 99, p. 1–17, 2017.
Citado na página 25.

WEBSTER, R. Neurotransmitters, drugs and brain function. [S.l.]: John Wiley & Sons,
2001. Citado 2 vezes nas páginas 92 e 93.

WIERING, M.; OTTERLO, M. V. Reinforcement learning. [S.l.]: Springer, 2012. Citado
na página 106.

WILSON, E.; PENZIEN, J. Evaluation of orthogonal damping matrices. International
Journal for numerical methods in engineering, Wiley Online Library, v. 4, n. 1, p. 5–10,
1972. Citado na página 56.

XIE, W.-F. Sliding-mode-observer-based adaptive control for servo actuator with fric-
tion. IEEE Transactions on Industrial Electronics, IEEE, v. 54, n. 3, p. 1517–1527, 2007.
Citado na página 32.

YAVERI, M. et al. Solutions to the down hole vibrations during drilling. In: SOCIETY OF
PETROLEUM ENGINEERS. Nigeria Annual International Conference and Exhibition.
[S.l.], 2010. Citado na página 43.

YIGIT, A.; CHRISTOFOROU, A. Coupled axial and transverse vibrations of oilwell
drillstrings. Journal of sound and vibration, Elsevier, v. 195, n. 4, p. 617–627, 1996. Citado
na página 49.

YIGIT, A.; CHRISTOFOROU, A. Coupled torsional and bending vibrations of drillstrings
subject to impact with friction. Journal of Sound and Vibration, Elsevier, v. 215, n. 1, p.
167–181, 1998. Citado na página 25.

ZAMANIAN, M.; KHADEM, S. E.; GHAZAVI, M. Stick-slip oscillations of drag bits by
considering damping of drilling mud and active damping system. Journal of Petroleum
Science and Engineering, Elsevier, v. 59, n. 3-4, p. 289–299, 2007. Citado na página 25.

ZRIBI, M.; KARKOUB, M.; HUANG, C. Control of stick-slip oscillations in oil well
drill strings using the back-stepping technique. International Journal of Acoustics and
Vibration, v. 16, n. 3, p. 134, 2011. Citado na página 25.


	Folha de rosto
	Folha de aprovação
	Dedicatória
	Agradecimentos
	Epígrafe
	Resumo
	Abstract
	Lista de ilustrações
	Lista de tabelas
	Lista de abreviaturas e siglas
	Lista de símbolos
	Sumário
	Introdução
	Estrutura do Trabalho

	Atrito e Interação Broca-Formação
	Introdução
	Modelos de Atrito
	Atrito Coulomb
	Atrito Viscoso
	Stiction
	Atrito Stribeck
	Variações da Curva de Atrito Stribeck

	Fenômeno Stick-Slip
	Interação Broca-Formação em Colunas de Perfuração

	Dinâmica de uma Coluna de Perfuração
	Introdução
	Problemas de Vibração na Coluna de Perfuração
	Modelos Dinâmicos da Coluna de Perfuração
	Modelagem da Coluna de Perfuração
	Simulações Numéricas

	Controle Não Linear
	Motivação
	Sistemas Autônomos e Não Autônomos
	Estabilidade de Sistemas Dinâmicos
	Estabilidade de Lyapunov

	Controle por Modos Deslizantes para Sistemas SISO
	Controle por Modos Deslizantes para Sistemas MIMO
	Controle por Modos Deslizantes para Sistemas Subatuados


	Inteligência Computacional
	Introdução
	Introdução às Redes Neurais
	Neurônio Artificial
	Arquiteturas e Treinamento
	Principais Arquiteturas de RNAs
	Treinamento de RNAs

	Funções de Ativação
	Redes RBF
	Componentes e Estrutura de uma Rede RBF
	Ajuste dos Neurônios da Camada Intermediária (Etapa I)
	Ajuste dos Neurônios da Camada de Saída (Etapa II)

	Aprendizagem por Reforço
	Problema do Bandido de Vários Braços
	Algoritmo do Limite de Confiança Superior


	Projeto de um Controlador Inteligente para Colunas de Perfuração
	Controladores Inteligentes
	Projeto do Controlador Inteligente
	Simulações Numéricas
	Simulações Numéricas do Caso 1
	Simulações Numéricas do Caso 2
	Simulações Numéricas do Caso 3


	Considerações Finais
	Sugestão para Trabalhos Posteriores
	Definição de Uma Nova Superfície de Deslizamento
	Desenvolvimento de Uma Bancada de Testes Experimentais
	Implementação de Outros Algoritmos de Aprendizagem por Reforço


	Referências

