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RESUMO

A penetração de um jato de carga oca é fortemente influenciada por seu processo de 
formação e pela dinâmica de seu alongamento e ruptura durante seu percurso até o alvo.  
Nesta parte do trabalho, a clássica teoria de formação de um jato de carga oca, desen-
volvida por Pugh, Eichelberger e Rostoker (1952), também conhecida como teoria PER, é 
utilizada com novas abordagens e algumas modificações, com o intuito de modelar o co-
lapso do revestimento de uma carga oca e o processo de formação de um jato. Esta nova 
formulação, acoplada com a teoria hidrodinâmica de Birkhoff et al. (1948) e sua modifica-
ção, proposta por DiPersio, Simon e Martin (1960), permite a implementação de um código 
computacional simplificado, capaz de estimar a penetração de um jato de carga oca.

Palavras-chave: carga oca, colapso do revestimento, formação de um jato, pene-
tração de um jato.

ABSTRACT

Shaped charge jet penetration is strongly influenced by its formation and the 
dynamics of its stretching and breakup during its path to the target. In this part of pa-
per, the classical theory of shaped charge jet formation by Pugh, Eichelberger and 
Rostoker (1952), also known as the PER theory, is used with new approaches and 
some modifications in order to modelling the shaped charge liner collapse and the 
jet formation process. This new formulation, coupled with the hydrodynamic theory 
of Birkhoff et al. (1948) and its amendment proposed by DiPersio, Simon and Martin 
(1960) allow the implementation of a simplified computer code, able to estimate the 
shaped charge jet penetration.

Keywords: shaped charge, liner collapse, jet formation, jet penetration.
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INTRODUÇÃO

 Carga oca é a denominação usualmente empregada para descrever uma 
carga explosiva dotada de uma cavidade revestida com algum material, geralmen-
te metálico, na extremidade oposta ao ponto de detonação. A Figura 1 ilustra uma 
carga oca típica. Esta cavidade, cuja geometria pode assumir variadas formas axis-
simétricas, é responsável por promover um efeito intensificador dos gases da carga 
explosiva detonada, proporcionando o colapso do revestimento e a formação de 
um jato de alta velocidade e alta pressão. Este jato, quando dirigido a um deter-
minado obstáculo, consegue produzir grandes penetrações que normalmente não 
seriam obtidas com a mesma carga explosiva sem a cavidade revestida.

Figura 1. Carga oca típica

As principais aplicações de uma carga oca estão concentradas no segmen-
to industrial militar, na produção de armas e munições para perfurações de blin-
dagens, estruturas de concreto, fortificações, entre outras. Por um outro lado, o 
desenvolvimento de materiais de blindagens mais eficientes também depende de 
uma melhor compreensão do processo de perfuração ocasionado por uma muni-
ção de carga oca. 

Na indústria civil, destacam-se aplicações em áreas como mineração, cons-
trução de túneis, indústria aeroespacial e indústria do petróleo. Nesta última, a 
atividade de canhoneio talvez responda pelo maior consumo desse tipo de artefato 
nos dias de hoje.

 O primeiro trabalho apresentado com o intuito de descrever o colapso do 
revestimento metálico, a formação de um jato de carga oca e o processo de pe-
netração desse jato em um alvo é atribuído à Birkhoff et al. (1948). Nele, utiliza-se 
formulação matemática analítica, mecânica dos fluidos e observações experimen-
tais a partir de flashes radiográficos de alta velocidade. A principal hipótese consiste 
em admitir que a pressão desenvolvida pelo explosivo é muito superior ao limite 
de resistência do revestimento, e que este pode ser considerado como um fluido 
incompressível e invíscido. Esta mesma hipótese também foi adotada na relação 
jato/alvo, possibilitando a obtenção de uma teoria hidrodinâmica para estimativa da 
profundidade de penetração. O modelo de Birkhoff et al. admite que os elementos 
de massa do revestimento são colapsados com velocidade e ângulo constantes, 
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razão pela qual o modelo é conhecido como estacionário. Tal característica acarre-
ta em um jato com velocidade e comprimento constantes, proporcionando sempre 
a mesma estimativa de penetração, independente da distância entre a carga e 
o alvo, denominada de standoff. Isto contrariava observações experimentais que 
indicavam jatos com um gradiente positivo de velocidade entre a ponta e a cauda, 
por essa razão, mais alongados e produzindo maiores penetrações. Pouco tempo 
depois, Pugh, Eichelberger e Rostoker (1952) apresentaram um trabalho, que de-
pois ficou conhecido como teoria PER, onde conseguiram corrigir as distorções do 
modelo de Birkhoff et al. Na teoria PER, o quadro de colapso formado a partir da 
velocidade e do ângulo de colapso de cada elemento de massa do revestimento é 
considerado variável - razão pela qual a teoria é conhecida como não-estacionária. 
Tais variações de velocidade e ângulo de colapso proporcionam a formação de um 
jato mais alongado e com uma velocidade variável entre a ponta e a cauda, produ-
zindo estimativas mais realísticas da penetração obtida por uma carga oca.

Durante muitos anos, os modelos analíticos baseados na teoria PER, tam-
bém denominados de códigos computacionais unidimensionais (1D), dominaram o 
cenário de simulação de uma carga oca. O código BASC (BRL Analytical Shaped 
Charge) é um dos mais importantes. Com a evolução dos métodos numéricos e dos 
recursos computacionais, os códigos hidrodinâmicos 2D ou 3D, baseados em pro-
pagação de ondas, utilizando métodos dos elementos finitos (MEF) e/ou diferen-
ças finitas (MDF), ganharam espaço e passaram a ser uma ótima alternativa para 
simulação de uma carga oca. Contudo, determinadas limitações computacionais 
inerentes aos métodos baseados em malhas, tais como perda de precisão nos re-
sultados por redefinição após grandes deformações (MEF) ou por dissipação mate-
rial (MDF), mantém os modelos analíticos atraentes, mesmo que estes dependam 
de parâmetros extraídos de experimentos, nem sempre acessíveis.

Este trabalho tem por objetivo apresentar um modelo analítico simplificado, 
para estimar a profundidade da penetração obtida por um jato de carga oca, oriun-
do de um revestimento cônico metálico. Para esta finalidade, as seguintes formu-
lações serão consideradas para o colapso do revestimento, a formação do jato, o 
alongamento e a ruptura e, por fim, a penetração em um alvo:
1) A teoria PER é utilizada para a obtenção dos parâmetros característicos de for-

mação do jato. Na interação entre o explosivo e o revestimento, a teoria de 
Gurney é empregada para a determinação da velocidade final de colapso do re-
vestimento e a formulação de Randers-Pehrson é utilizada para correção dessa 
velocidade, pelo efeito do tempo finito de aceleração;

2) Para o alongamento do jato, utiliza-se a formulação da velocidade da ponta 
do jato (jet-tip) e considera-se que os segmentos do jato possuem velocida-
de constante. Para a quebra do jato, adota-se o critério extraído de Walters e 
Summers (1993), que estabelece que a ruptura acontece quando o jato atinge 
um determinado alongamento dinâmico em relação ao seu comprimento inicial. 
Quando o revestimento é feito de cobre, este alongamento é cerca de 10 vezes 
o comprimento inicial; e

3) Para a penetração, o trabalho se baseou na teoria hidrodinâmica de Birkhoff et 
al. (1948) e sua modificação, proposta por DiPersio, Simon e Martin (1960), a 
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qual inclui a consideração da existência de um “Fator de Quebra”, que reduz a 
capacidade de penetração ao longo do tempo de penetração.

COLAPSO DO REVESTIMENTO E FORMAÇÃO DO JATO

A Figura 2 ilustra os processos de colapso do revestimento e de formação 
de um jato de carga oca. O colapso acontece quando os elementos de massa do 
revestimento são impulsionados na direção do eixo de simetria pela ação do explo-
sivo. Ao atingir o eixo de simetria, os elementos de massa são repartidos em jato 
e escória. O jato formado viaja em direção ao alvo com uma altíssima velocidade, 
chegando a ultrapassar 10 km/s. A escória, normalmente com mais massa, também 
viaja em direção ao alvo com uma velocidade relativamente mais baixa, em torno 
de 0,5 a 1 km/s.

Figura 2. Representação do processo de colapso do revestimento e formação de um jato de carga oca (Poole, 2005).

Considere a Figura 3, representativa do processo de colapso do revestimento 
metálico para a teoria PER.

Figura 3. Representação do processo de colapso do revestimento de acordo com a teoria PER.

Pelos triângulos PP’Q e PJ’Q, a seguinte relação matemática pode ser obtida:

 
Esta igualdade implica que, transcorrido o intervalo de tempo t – t0, a onda de 

detonação, com velocidade UD, percorreu a distância  enquanto que o 
elemento do revestimento em P percorreu a distância PJ=V0. Isto significa que a 
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velocidade de colapso V0 é constante e atingida instantaneamente com aceleração 
infinita, no instante t0, quando a onda de detonação atinge o ponto P. Conforme 
observado na Figura 4 (a).

Figura 4. Curvas de velocidade de colapso: (a) com aceleração infinita (teoria PER) e (b) com aceleração 
finita (formulação de Randers-Pehrson). 

No entanto, uma hipótese mais realística para a história da velocidade de co- para a história da velocidade de co-
lapso do revestimento talvez seja a forma apresentada por Randers-Pehrson, cuja 
representação gráfica está na Figura 4 (b). Nesta formulação, admite-se que cada 
elemento do revestimento é acelerado, de forma exponencial, desde o repouso até 
atingir a velocidade final de colapso no eixo. Assim,

Da Equação (2), observa-se que V = 0 para t = t0 e V → V0 para t – t0 >>> τ. 
Em que τ é uma constante de tempo. Para uma carga oca padrão BRL 81,3 mm, 
os resultados experimentais encontrados por Chou et al. (1981) mostram que  τ  = 
2,375 µs.

Assim, a hipótese de aceleração finita modifica o quadro do processo de co-
lapso, representado pela geometria da Figura 3, para o que agora está representa-
do na Figura 5.

Figura 5. Representação do processo de colapso do revestimento com aceleração finita.
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Em que,

 
Nas Figuras 3 e 5, V

0
 é a velocidade final de colapso, calculada pela teoria 

de Gurney, V
C 

 é a velocidade de colapso, corrigida pela formulação de Randers-
-Pehrson, α é o semi-ângulo do cone, δ é o ângulo de projeção, direção na qual 
cada elemento do revestimento é “arremessado” em direção ao eixo de simetria do 
cone, β  é o ângulo de colapso, que vem a ser o ângulo que cada elemento faz com 
o eixo de simetria do cone ao atingí-lo.

 Assim, as Equações (2), (3), (4) e (5) definem a configuração de colapso dos 
elementos do revestimento e o método de solução consiste em um procedimento 
iterativo, iniciado com uma estimativa do ângulo de projeção  δ, dada pela Equação 
(1), admitindo-se a velocidade final de colapso V

0
 calculada pela teoria de Gurney. 

Sob esse ângulo δ, a distância Dist a ser percorrida pelo elemento em colapso é, 
então, calculada pela Equação (4). Com essa distância Dist, o tempo de colapso t

C
  

é calculado pela Equação (3). Com Dist e t
C
, o ângulo δ é recalculado pela Equação 

(5) e comparado com o ângulo δ anterior. Enquanto não houver convergência, uma 
nova estimativa para o ângulo de projeção δ é realizada passo a passo, conforme 
a Equação (6). O processo é repetido até que os resultados convirjam para valores 
de δ, Dist e t

C
 que satisfaçam simultaneamente as Equações (2), (3), (4) e (5). A 

Figura 6 ilustra a geometria do processo iterativo.

Figura 6. Representação �r�fi ca do processo iterativo para defi nição da �eometria de colapso do revestimen-Representação �r�fica do processo iterativo para definição da �eometria de colapso do revestimen-
to com aceleração finita. k é o número da iteração.
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Assim, observa-se que a existência de um tempo finito para aceleração dos 

elementos do revestimento proporciona uma redução da velocidade de colapso (V
C 

< V
C 
< V

C 
), uma redução do ângulo de projeção (δk+1 < δk ) e um aumento do tempo 

de colapso ( ), principalmente para os elementos mais próximos ao vértice 
do cone.

Definida a geometria de colapso dos elementos do revestimento, os parâme-
tros de formação do jato podem ser obtidos a partir de algumas relações extraídas 
das Figuras 7 e 8.

Figura 7. Determinação da posição dos elementos em colapso.

 Seja T o tempo decorrido para que a onda de detonação “varra” o revesti-
mento, desde o vértice até o ponto P’, e t o tempo decorrido para que o elemento 
em P’ colapse até M, com velocidade V = ƒ(V

0 
, t). Da Figura 7, com , A = α 

+ δ e  P’M = Dist =   e , podemos obter as seguintes relações:

 
Considerando-se que o revestimento em colapso é uma curva representada pela 
função ƒ(z, r), cuja derivada  representa as várias inclinações das retas tan-
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gentes à essa curva para diferentes pontos (z, r). A inclinação de uma reta tangente 
ao revestimento em colapso, em r = 0, será , em que β é o ângulo de 
colapso, definido como sendo o ângulo que o revestimento em colapso faz com o 
eixo de simetria.

 Assim,
 

Figura 8. Relações das velocidades na junção em movimento.

 As Figuras 7 e 8 mostram que a junção em movimento (J) está se movendo 
ao longo da direção axial (JR) com velocidade V

1
 (velocidade de estagnação), em 

um sistema de coordenadas em movimento. Simultaneamente, um elemento de 
massa do revestimento flui na direção do eixo com velocidade OJ= V

2 
 (velocidade 

de fluxo), também em um sistema de coordenadas em movimento. 
 Da Figura 8, aplicando-se a lei dos senos, temos: 
 

Sendo a velocidade do jato, V
J 
=

 
V

1 
+ V

2
 , após algumas relações trigonométri-

cas, temos:

 
Da mesma forma, para a velocidade da escória, V

s 
=

 
V

1 
– V

2
, e também após algumas 

relações trigonométricas, temos:
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Da conservação da quantidade de movimento, obtêm-se as relações de re-
partição da massa do revestimento (dm), entre o jato (dm

J
) e a escória (dm

s
),

 
A posição inicial do jato (Z

0
), no eixo de simetria da carga, pode ser obtida pela 

Equação (18):

ALONGAMENTO E RUPTURA DO JATO

 O modelo proposto para simular o alongamento do jato, admite que os elemen-
tos colapsados assumem um formato cilíndrico, cujo comprimento inicial é calculado 
pela diferença de posição entre dois elementos subsequentes, no instante que o se-
gundo elemento atinge o eixo.

 O diâmetro de cada segmento de jato é calculado pela relação entre a massa do 
segmento e a massa específica do revestimento, desprezando-se a massa do primeiro 
elemento colapsado e considerando-se a massa distribuída no segmento (dm

J
). 

 Utiliza-se a formulação da velocidade da ponta do jato (jet-tip) e considera-
-se que os segmentos do jato viajam, em direção ao alvo, com velocidade cons-
tante. Sabe-se que a velocidade do jato diminui da ponta para a cauda. Assim, o 
gradiente de velocidade do jato é negativo, em relação à sua posição original no 
revestimento, ou positivo, em relação à posição do jato. Os elementos próximos ao 
vértice colidem antes de atingirem suas velocidades finais de colapso. As colisões 
reduzem as velocidades de colapso e, consequentemente, reduzem a velocidade 
do jato para esses primeiros elementos, produzindo um gradiente positivo, denomi-
nado de gradiente inverso de velocidade. Assim, nessa região próxima ao vértice, 
cada novo elemento colapsado em jato tem velocidade superior ao elemento à sua 
frente, causando um empilhamento de massa no jato, fazendo com que a ponta te-
nha um raio maior do que o restante do jato. Essa velocidade da ponta do jato pode 
ser obtida aplicando-se o princípio de conservação da quantidade de movimento 
(Walters & Zukas, 1989): 
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A Figura 9 ilustra a concepção do comprimento inicial dos segmentos do jato, 
L(i). J(i) é a posição de cada elemento do jato. Pela formulação da velocidade da 
ponta do jato, não há possibilidade de os elementos colapsados anteriormente se-
rem ultrapassados pelos elementos subsequentes.

Figura 9. Comprimento inicial dos segmentos, utilizando-se a formulação da velocidade da ponta do jato.

 A ruptura do jato utiliza o critério de Walters e Summers (1993), baseado em 
resultados experimentais com cones de cobre. O critério consiste em definir que o 
alongamento máximo do segmento é da ordem de 10 (dez) vezes o seu compri-
mento inicial. Assim, a cada dois elementos colapsados tem-se a definição de um 
comprimento inicial para um determinado segmento, que após se juntar a outros 
elementos colapsados tem sua ruptura no instante que o comprimento do segmen-
to atinge o valor de 10 (dez) vezes o comprimento inicial.

PENETRAÇÃO

 O modelo de penetração utilizado é o modelo de Birkhoff et al. (1948). Ba-
seado na Teoria Hidrodinâmica, admite como premissa que o limite de resistência 
dos materiais envolvidos (jato e alvo) é muito inferior às altas pressões alcançadas 
e que o comportamento do material do jato é comparável à de um fluido incompres-
sível e sem viscosidade. Para uma velocidade de penetração constante, pressões 
uniformes nos dois lados da superfície de contato, entre jato e alvo, e escoamento 
em regime permanente, o teorema de Bernoulli pode ser aplicado e a penetração 
pode ser calculada pela seguinte equação:

 

 Sendo P(i), a penetração de cada segmento de comprimento L(i), ρ
J , a mas-

sa específica do jato e ρ
t
, a massa específica do alvo. A Equação (20) representa 

uma penetração crescente com o comprimento do jato. Esta característica foge um 
pouco da realidade. O fato é que a Teoria Hidrodinâmica não se aplica para baixas 
velocidades do jato e também não contempla a redução de efetividade de penetra-
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ção proveniente da ruptura do jato e/ou da oscilação radial.
 Para a questão da velocidade mínima do jato, conhecida como velocidade 

de corte ou cutoff, abaixo da qual não há capacidade de penetração, existem mui-
tas formas para estimá-la. Normalmente, são expressões empíricas relacionadas 
com a dureza do material do alvo (Carlucci & Jacobson, 2008). Entretanto, também 
existem formas mais simples que procuram relacionar a velocidade de corte com a 
distância entre a base do cone e o alvo, usualmente medida em diâmetros do cone 
(D), também conhecida como standoff. Uma hipótese consiste em considerar que 
a velocidade de corte é uma função da distância de standoff. A Tabela 1, extraída 
de Hancock (2001), é um exemplo. Os resultados dessa tabela foram obtidos com 
experimentos realizados em cargas cônicas com revestimento de cobre.

Tabela 1. Velocidades de corte para uma carga oca padrão BRL 83,82 mm.

Standoff (em D) 2 5 8 12 15 20 25

Velocidade de corte (km/s) 3,04 3,61 4,01 4,31 4,77 5,69 6,55

Fonte: Hancock, 2001.

 A questão da perda de efetividade de penetração, proveniente da quebra do 
jato, foi introduzida por DiPersio, Simon e Martin (1960), mediante a utilização de 
um “Fator de Quebra”. Esta modificação da teoria hidrodinâmica altera a Equação 
(20) para a seguinte forma: 
 

 Em que o termo  é conhecido como “Fator de Quebra”.
A Figura 10, extraída de DiPersio, Simon e Martin (1960), mostra que esse 

“Fator de Quebra” decresce linearmente com o tempo de penetração.

Figura 10. “Fator de Quebra” em função da razão entre o tempo de penetração e o diâmetro do cone.
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 A taxa de variação do “Fator de Quebra” pode ser estimada como:

 Para a região entre , o “Fator de Quebra” varia de 1 até 0,4. As-
sim, C = - 206,89  m/s.

 A velocidade de penetração, U
P
 , pode ser calculada pela Equação (23):

 
E o tempo de penetração será:

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O modelo desenvolvido e apresentado nesta parte do trabalho considera a 
utilização de formulações simplificadas para cada uma das diferentes fases de ope-
ração de uma carga oca. 

Com o propósito de obter estimativas razoavelmente precisas para a profun-
didade da penetração produzida por um jato de carga oca, a teoria PER ainda pode 
ser considerada como uma das mais consistentes formulações matemáticas para 
modelagem analítica do colapso do revestimento e da formação de um jato de car-
ga oca. Ao longo dos últimos 60 anos, suas limitações vêm sendo intensamente es-
tudadas e alguns aprimoramentos foram desenvolvidos no intuito de torná-la mais 
próxima possível da realidade. Entre os aprimoramentos, destacam-se correções 
para o ângulo de projeção e para a aceleração dos elementos de massa do reves-
timento em colapso. 

De modo semelhante, as fases de alongamento, ruptura e penetração de um 
jato de carga oca também proporcionaram o desenvolvimento de muitas pesquisas, 
produzindo uma variedade de formulações de diferentes complexidades, das quais 
o critério de Walters e Summers, para o alongamento dinâmico do jato, e a teoria 
hidrodinâmica de Birkhoff, modificada por DiPersio, Simon e Martin, para a penetra-
ção, destacam-se pela simplicidade.
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