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RESUMO: O foco deste estudo será oferecer uma análise sobre a série 
histórica ao longo de 26 anos de relatórios de prevenção de acidentes, ba-
seada no Controle Estatístico de Processos (CEP). O Controle Estatístico 
de Qualidade (CEQ) é usualmente empregado na indústria para controlar 
desvios nos processos e para assegurar a qualidade do produto final. No 
escopo da Segurança de Voo, essas ferramentas podem evidenciar ten-
dências que podem ser indícios de um gerenciamento da segurança fora 
de controle estatístico. Uma vez que o processo atenda a certos critérios, 
que serão abordados neste artigo, a análise estatística pelos gráficos de 
Shewhart pode ser uma importante ferramenta para o gestor em seus es-
forços para visualizar riscos e ajustar suas políticas de segurança de voo.
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confiabilidade.

ABSTRACT: The focus of this study is to offer an analysis about the histo-
rical series along 26 years of prevention accidents reports, based on Sta-
tistical Processes Control (SPC). The Statistical Quality Control (SQC) is 
usually employed at industry to control processes deviations and to assure 
the quality of final product. In scope of Flight Safety, these tools may highli-
ght tendencies that may be evidences of a statistically out-of-control safety 
management. Since the process attends to a certain criteria, which will be 
related in this paper, the statistical analysis by Shewhart charts may be an 
important tool to a manager in his efforts to foresights risks and adjusts his 
flight safety policies.

Keywords: flight safety, statistics, reliability engineering.

1. Introdução
Este artigo tem por objetivo propor ferramentas para a 

identificação de fenômenos a partir do monitoramento de 
dados por meio de gráficos de controle por variáveis, tam-
bém conhecidos como “Gráficos de Shewhart”, como ferra-
mentas auxiliares para mitigar riscos potenciais, mantendo 
o controle estatístico sobre uma série histórica de Relatórios 
de Prevenção de Acidentes (RELPREV), de quantitativos de 
horas voadas pela Aviação do Exército (AvEx) e de ocorrên-
cias aeronáuticas na AvEx.

Para o desenvolvimento do conteúdo deste artigo, será 
adotada a seguinte definição de “ocorrência aeronáutica” [1]:

Qualquer evento envolvendo aeronave que possa ser 
classificado como acidente aeronáutico, incidente aeronáu-
tico grave, incidente aeronáutico ou ocorrência de solo, per-
mitindo ao SIPAER a adoção dos procedimentos pertinentes.

Os gráficos de controle foram desenvolvidos na década 
de 1920 pelo Dr. Walter A. Shewhart, pesquisador do Bell 
Telephone Laboratories [2], e seus conceitos estatísticos são 
considerados a base do CEP.

Um sistema é considerado “sob controle estatístico” se as 
variações do processo, aleatórias, são mantidas estáveis. As 
variabilidades que não têm causas aleatórias são considera-
das sob ação de “causas atribuíveis” e apresentam um padrão 
que permite ao analista as caracterizar como um processo 
“fora de controle” [2]

2. Metodologia
Os dados distribuídos num gráfico de controle serão ana-

lisados pela sua dispersão ao redor de uma linha central (uma 
média), dentro de um intervalo de confiança medido com va-
lores múltiplos do desvio padrão apresentado pelas amostras. 
A média (µ) e o desvio padrão (σ) são conhecidos como as 
“estatísticas do processo”. Essas estatísticas são deslocadas 
dos seus valores nominais (chamados “alvos do processo”) 
se o processo tender a sair de controle.

O intervalo de abrangência será limitado acima e abaixo 
da linha central por limites de controle (LC). Esses limites, 
também conhecidos como “três sigmas”, estão tipicamente 
a 3 vezes o valor do desvio padrão, acima e abaixo do valor 
médio.

Considerando “L” como uma “distância” entre os limites 
de controle (limite superior de controle – LSC; limite infe-
rior de controle – LIC) e a linha central, tem-se:

     
      (1)

Chama-se de “zona C” aquela compreendida entre os li-
mites de controle 1σ. A “zona B” será limitada pelos limites 
2σ, excetuando-se a zona C. A “zona A” será limitada pelos 
limites 3σ, excetuando-se as zonas B e C. Os limites 2σ serão 
definidos neste artigo como “limites de alerta”. Tais regiões 
serão ilustradas na Fig. 11 do material suplementar.

A distribuição dos pontos no gráfico permite a identifica-
ção de padrões. O reconhecimento desse padrão é o proble-
ma-chave para a identificação das razões do comportamento 
não aleatório do processo (fora de controle). Sobre o com-
portamento aleatório, [2] explica que “a variabilidade natural 
ou “ruído de fundo” é o efeito cumulativo de muitas causas 
pequenas, essencialmente inevitáveis”.

Em [2] também são apresentadas as seguintes regras sen-
sibilizantes para a identificação de padrões:

1. Um ponto se localiza fora dos limites de controle;
2. Dois, em três pontos consecutivos, se localizam 

além dos limites de alerta (2σ);
3. Quatro, em cinco pontos consecutivos, se localizam 

a uma distância de 1σ ou mais em relação à linha 
central;

4. Oito pontos consecutivos se localizam de um mesmo 
lado da linha central;
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5. Seis pontos em uma sequência sempre crescente ou 
decrescente;

6. Quinze pontos em sequência na zona C;
7. Quatorze pontos em sequência alternadamente para 

cima e para baixo;
8. Oito pontos em sequência de ambos os lados da li-

nha central, com nenhum na zona C;
9. Um padrão não-usual ou não aleatório nos dados; ou
10. Um ou mais pontos perto de um limite de alerta ou 

de controle.
É importante destacar que uma maior quantidade de pon-

tos implica em uma melhor capacidade de análise.
A interpretação desses padrões, para propósitos práticos, 

inicia-se com uma análise do gráfico de observações indivi-
duais, seguida por uma análise de um gráfico de amplitudes 
móveis. Para amostras caracterizadas pelo tamanho ns=1 
— como é o caso da amostragem anual da quantidade de 
RELPREV — emprega-se a amplitude móvel (MR, do in-
glês moving range) de abrangência dois, onde MR é definida 
pela Eq. 2 e o índice “i” indica a ordem de amostragem, com  

.

MRi=|xi-xi-1|  
   

(2)

A construção de um gráfico de amplitude móvel consi-
derará os parâmetros D3=0 e D4=3,267 para a amplitude mó-
vel nMR=2. Tais valores são tabelados, calculáveis, e estão 
disponíveis no Apêndice VI de [2]. A Eq. 3 apresentará os 
parâmetros de controle, nos quais a “barra” indica o valor 
médio da série.

    
 

     (3)

Para a construção do gráfico de controle para observa-
ções individuais (quantidade de RELPREV), será emprega-
da a Eq. 1, para a qual:

    
                    (4)

onde d2=1,128 é o valor médio da variável aleatória deno-
minada amplitude relativa (W), calculável e tabelada em [2].

As linhas chamadas “limites de alerta” serão quantifica-
das por valores de L=2, i. e., ±2σ, na Eq. 4.

Antes do analista iniciar suas buscas por padrões nos grá-
ficos de RELPREV, deve primeiro assegurar-se que o gráfico 
de MR esteja sob controle. Se ambos os gráficos estiverem 
fora de controle, o analista poderá propor procedimentos que 
eliminem primeiro as causas atribuíveis do gráfico de MR, o 
que geralmente corrige os gráficos associados às séries his-
tóricas de RELPREV [2].

Importante salientar que “analisar o gráfico” representa 
muito mais que verificar se os dados estão sob ou fora de 
controle estatístico. A análise de um gráfico está relacionada 
à investigação inicial sobre as causas da perda de controle 
estatístico e não apenas sobre suas consequências numéri-
cas. Além disso, a simples visualização de um padrão nos 
gráficos é uma garantia insuficiente de relação de causa e 
efeito entre um comportamento não aleatório e alguma prá-

tica insegura relativa à segurança de voo. Tal padrão pode 
apenas servir como evidência de correlação, o que requererá 
uma análise mais profunda por especialistas em segurança de 
voo, para que seja provada a relação de causa e efeito.

Os seguintes padrões podem ser reconhecidos e a inter-
pretação proposta por [2] foi adaptada para o escopo da se-
gurança de voo, em se tratando de análise de RELPREV:

• Padrões cíclicos – pode ser resultado de mudanças 
sistemáticas (fadiga humana, consequência de ações 
gerenciais, “prioridade de sangue” [3] 1etc);

• Mistura – pode ser resultado de “supercontrole” 
(ajustes muito frequentes nos procedimentos, res-
pondendo a variações aleatórias na saída de dados e 
não nas causas atribuíveis);

• Deslocamento do nível do processo – pode ser re-
sultado da introdução de novos métodos de inspeção 
e de execução, mudança de cultura organizacional, 
mudança de referências na segurança de voo, mu-
dança nas habilidades, na atenção ou na motivação 
do pessoal gerador de RELPREV;

• Tendência – pode ser resultado de uma deterioração 
gradual de um componente crítico do processo, da 
fadiga humana, do aumento ou da diminuição da 
ação supervisória, de fatores sazonais (dentro de 
um ano: períodos de férias, grandes substituições de 
equipes, condições meteorológicas rigorosas);

• Estratificação – propensão dos pontos se agruparem 
artificialmente muito próximos à linha central. Pode 
ser resultado do cálculo incorreto dos limites de con-
trole ou de amostragem com unidades diferentes. Por 
exemplo: se a amostra considerar uma quantidade de 
RELPREV cujas ocorrências possuam frequências 
demasiadamente díspares (fator operacional versus

•  fator material), a variabilidade da mais frequente 
“mascara” a variabilidade da menos frequente, quan-
tificando incorretamente a variabilidade entre ambas. 
A análise de variância não será objeto deste estudo.

A Figura1 ilustrará esses padrões:

Fig 1: Reconhecimento de padrões em Gráficos de Shewhart

As seguintes hipóteses foram consideradas para a análise 
baseada em Gráficos de Shewhart: os dados são normalmen-
te distribuídos; os valores são independentes no período (i. 
e., não correlacionados); os alvos do processo foram obtidos 
por tratamento de toda a população (i. e., todas as amostras 
do período considerado); e os limites são igualmente espaça-
dos com relação à linha central, exceto nos casos que LIC<0 
(o que implica em LIC=0, em conformidade com a Eq. 3). 
A amostragem é regular (anual, cíclica) e os dados de REL-
PREV são valores discretos.

Se as hipóteses acima não forem observadas, outras téc-
nicas deverão ser empregadas.

Os gráficos de Shewhart são bastante robustos quanto à 
hipótese da normalidade [2] e podem ser empregados mes-
1  A referida norma foi substituída pela norma [4], que não cita o termo “blood 

priority” (N.A.)
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mo se a população apresentar alguma não normalidade su-
ave. Se a distribuição não apresentar um comportamento 
normal, o analista poderá transformar os dados por meio de 
outra métrica e verificar se a nova distribuição será normal. A 
transformação recíproca poderá ser usada e os dados (x*) na 
nova métrica serão o recíproco dos dados originais (x*=1/x) 
[2]. Se ainda assim a nova métrica não apresentar uma dis-
tribuição normal, outras técnicas diferentes dos gráficos de 
Shewhart deverão ser usadas.

Sobre a independência dos valores no período, e. g., para 
verificar se os valores são não correlacionados, foi usada a fun-
ção de autocorrelação. Seu gráfico é modelado pela Eq. 5 e foi 
empregado um intervalo de confiança de 95%, i. e., 2-sigma, 
considerando a distribuição de autocorrelação como normal.

       
(5)

Autocorrelações entre observações sucessivas podem 
causar um incremento substancial de alarmes falsos no grá-
fico de controle [2]. “k” é a defasagem no tempo entre “n” 
observações. Se algum rk apresentar valores além da linha 
de 2-sigma, o desempenho do gráfico de controle poderá ser 
severamente distorcido.

A distribuição de Weibull, com parâmetro de forma “a” 
e com parâmetro de escala “b”, tem densidade dada pela do-
cumentação de ajuda do programa R [5], conforme a Eq. 6:

                
(6)

Sua função de distribuição cumulativa (CDF), sua média 
e sua variância são dadas pelas Eq. 7, 8 e 9, respectivamen-
te. Todas as equações estão disponíveis na documentação de 
ajuda do programa R [5], e Γ representa a “função gama”.

   
(7)

 
  

    
(8)

  
(9)

Para validar o modelo de Weibull aplicável aos dados 
reais, será empregado o procedimento denominado “gráfico 
quantil-quantil” (Q-Q plot). Esse procedimento está disponí-
vel no programa R [5].

O “Q-Q plot” é usado para verificar se duas séries de da-
dos possuem a mesma distribuição. No caso em análise, o 
“Q-Q plot” foi empregado para comparar uma distribuição 
dada pelos dados reais com outra obtida para valores pseudo-
-aleatórios gerados pelo programa R [5], introduzindo-se os 
parâmetros de Weibull em uma linha de comando específica 
(rweibull). Como resultado, uma linha de 45º precisa estar ra-
zoavelmente ajustada aos pontos para indicar uma boa simi-
laridade entre as distribuições.

A evolução das ocorrências aeronáuticas ao longo dos 
anos apresentou uma forma bem modelada pela equação de 
Freundlich estendida [6], apresentada pela Eq. 10:

O (A) = a * Ab*A-C     (16)

onde, no caso em estudo, “A” é a amostra relativa ao 
ano em questão (A=1 corresponde ao primeiro ano da série 
e assim por diante), “O” é o número de ocorrências e “a”, 
“b” e “c” são parâmetros empíricos de ajuste. Para o caso 
em estudo, a função terá um ponto de máximo que corres-
ponderá a um número de amostra. Como as amostras são 
anuais, iniciando-se no ano A=1, a amostra correspondente 
ao ponto de máximo será o tempo de pico (tP), e indicará 
o tempo estimado para o sistema passar de uma sequência-
-alvo crescente de ocorrências para uma sequência-alvo 
decrescente. O segmento crescente da curva está associado 
ao aprendizado do sistema, com relação às atividades aére-
as. O segmento decrescente está associado à eficiência das 
práticas de segurança de voo, bem como à consolidação da 
expertise adquirida pelo sistema em termos de atividades 
aéreas.

3. Resultados
Os dados apresentados pela Tab. 1 foram disponibiliza-

dos pela Seção de Investigação e Prevenção de Acidentes 
Aeronáuticos do Comando de Aviação do Exército (SIPAA/
CAvEx) e constituem uma série histórica desde 1989 até 
2014. Não foi possível computar a amostra de RELPREV 
relativa ao ano de 2015, por não estar consolidada até a con-
clusão deste estudo.

Fig. 2: Série histórica de RELPREV
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Tabela 1: Série histórica de RELPREV na Aviação do Exército
Amostra Ano Qtd Amostra Ano Qtd Amostra

1 1989 1 10 1998 86 19

2 1990 102 11 1999 94 20

3 1991 116 12 2000 115 21

4 1992 109 13 2001 183 22

5 1993 102 14 2002 225 23

6 1994 157 15 2003 326 24

7 1995 125 16 2004 477 25

8 1996 108 17 2005 481 26

9 1997 73 18 2006 416 27

O gráfico apresentado na Fig.2 foi obtido pelo tratamen-
to dos dados com o programa Apache OpenOffice™ Calc 
4.1.1, usando-se a metodologia apresentada neste artigo. Seu 
gráfico de MR correspondente é apresentado na Fig. 12 do 
material suplementar.

Para os gráficos das Fig. 2 e Fig. 12, as estatísticas do 
processo são: m=258; s=165,15; e mMR=50. Os valores para o 
cálculo dos limites foram arredondados para o número intei-
ro mais próximo. O gráfico para a Função de Autocorrelação 
Amostral é apresentado pela Fig. 13 do material suplementar.

Considerando-se que o processo está claramente fora de 
controle sob o ponto de vista estatístico, a série histórica foi 
dividida em duas sequências para facilitação do estudo: antes 
e depois (inclusive) de 2003. O critério para essa escolha foi 
o cruzamento das linhas como uma marca intermediária, ao 
estudar-se o deslocamento no nível do processo (Fig. 14 do 
material suplementar). O truncamento da série indicou apro-
ximadamente o valor médio entre esses dois níveis.

Analisando-se o primeiro período (1989-2002), foi pos-
sível obter o histograma apresentado na Fig. 15 do material 
suplementar. Aquele histograma foi obtido com o programa 
R [5] e o número de classes (nC) foi computado pelo método 
de Sturges, dado pela Eq. 11, onde “n” é o tamanho da amos-
tra e “é ù” é o operador responsável pelo arrendondamento 
para o inteiro imediatamente superior (ceiling operator).

 nC = é log 2 n+1 ù   (11)

 
As Figuras 16 e Fig. 17 do material suplementar apresen-

tam os gráficos de Shewhart para MR e para a série histórica, 
respectivamente, para o primeiro período. As estatísticas do 
processo são: mMR=32; m=114; e s=50,03.

A Fig. 18 do material suplementar apresenta a autocorre-
lação amostral para o primeiro período.

Seguindo a mesma metodologia, é possível obter o his-
tograma e os gráficos de Shewhart apresentados nas Fig. 
19 a Fig 21 do material suplementar, para o segundo perí-
odo (2003-2014). As estatísticas do processo são: mMR=69; 
m=426; e s=62,19.

Para o histograma da Fig. 19 do material suplementar, foi 
usada uma classe a mais que a calculada pelo método de Stur-
ges. O objetivo foi destacar a possibilidade da superposição de 
duas distribuições diferentes, na mesma série histórica, como 
será explicado neste artigo.

A mesma análise acerca das quantidades de RELPREV foi 
realizada para a série histórica de ocorrências aeronáuticas na 
AvEx, que apresentou um comportamento ao longo dos anos 
de interesse para este estudo. Devido à complexidade para a 

análise de cada uma das ocorrências e posterior classificação 
nas normas brasileiras [1], exaradas pelo Centro de Investi-
gação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), 
adotou-se no presente estudo o conceito de “ocorrência ae-
ronáutica”, que conforme citado na introdução deste artigo, 
representa qualquer acidente, incidente, incidente grave ou 
ocorrência de solo. Para construir a série de dados de ocorrên-
cias anuais, a Tabela 2 somará indistintamente todas as ocor-
rências registradas.

Tabela 2: Série histórica de ocorrências aeronáuticas

Ano Qtd Ano Qtd Ano Qtd

1989 0 1998 15 2007 5

1990 7 1999 11 2008 15

1991 7 2000 14 2009 6

1992 18 2001 12 2010 10

1993 24 2002 20 2011 7

1994 21 2003 10 2012 9

1995 22 2004 11 2013 5

1996 14 2005 10 2014 3

1997 16 2006 5 2015 ?

As Fig. 3 e Fig. 38, esta do material suplementar, apre-
sentarão a distribuição de ocorrências ao longo dos anos. 
Cada unidade de frequência no histograma (Fig. 38 do ma-
terial suplementar) representa um ano, devido à amostragem 
ser anual.

Fig. 3: Ocorrências aeronáuticas na AvEx

Tais pontos, ajustados pela Eq. 10, permitem a obtenção 
dos seguintes parâmetros de ajuste: a=0,06073; b=8,99761 
e c=0,56983, conforme se pode observar na Fig. 3. As Fig. 
47 a Fig. 50 do material suplementar, respectivamente, apre-
sentarão a diferença entre os valores reais e os obtidos pela 
curva, o histograma desses dados, o seu gráfico de autocorre-
lação amostral e a comparação entre sua Função Empírica de 
Densidade Cumulativa (ECDF) e sua CDF. Considerou-se 
que a dispersão dos valores reais em torno do valor ajus-
tado segue uma distribuição normal, com µ=-0,07692308 e 
σ=3,245388. Entretanto, a Fig. 51 evidencia que uma distri-
buição normal com µ=-0,8 e σ=3 ajusta-se melhor aos valo-
res reais.

O tempo de pico ocorreu entre a 5ª e a 6ª amostra, com 
valor estimado aproximado de 20 ocorrências.

Todavia, a análise da quantidade de RELPREV e de ocor-
rências dissociada das horas de voo pode ocultar alguma cor-
relação entre essas quantidades. A Tabela 3 apresentará as 
horas de voo (HV) da AvEx nos anos considerados.
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Tabela 3: Horas de voo da AvEx
Ano HV Ano HV Ano HV

1989 2917 1998 8994 2007 14995

1990 6866 1999 7622 2008 17150

1991 8632 2000 8267 2009 12663

1992 8640 2001 9071 2010 13799

1993 7442 2002 9624 2011 13521

1994 8700 2003 8506 2012 13342

1995 10284 2004 8633 2013 11502

1996 8739 2005 12555 2014 13561

1997 8772 2006 11570 2015 –

Para analisar alguma possível correlação, a Fig. 4 apre-
sentará um diagrama de dispersão da quantidade de REL-
PREV e das HV.

A correlação entre a quantidade de RELPREV e HV foi 

obtida pelo coeficiente de Pearson, calculado pelo programa 
R [5]. Seu valor é 0,82, com valor-p=2,8e-06.

A Figura 22 do material suplementar apresentará o dia-
grama de dispersão de ocorrências e de HV.

Visando considerar as correlações entre os dados em aná-
lise (RELPREV e ocorrências) e as HV, a análise dos gráfi-
cos de Shewhart será feita doravante considerando a “taxa de 
RELPREV”, i. e., a quantidade de RELPREV dividida pelas 
HV. As Fig. 23 a Fig.31 do material suplementar apresenta-
rão a referida análise.

RELPREV para o segundo período.
A análise a seguir será feita com base na taxa de ocorrên-

cias da AvEx. Considerando-se a possibilidade de correlação 
entre ocorrências e HV, o gráfico apresentado na Fig.6 mos-
trará a taxa de ocorrências (ocorrências divididas por 1000 
HV) a cada ano.

O histograma e o gráfico de densidade de probabilidade 

Fig 4: Diagrama de dispersão entre Qtd de RELPREV e HV

Figura 5: Série histórica da taxa de RELPREV (2003-2014)

Figura 6: Série histórica da taxa de ocorrências e de HV
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apresentados pelas Fig. 32 e Fig. 33 do material suplemen-
tar, respectivamente, mostrarão o comportamento da taxa de 
ocorrências.

Devido ao elevado espalhamento dos pontos da Fig. 22 
do material suplementar, a correlação entre a quantidade de 
ocorrências e as HV aparenta ser melhor ajustada por uma 
função não-linear. Para realizar o teste de correlação em um 
conjunto de dados com elevado grau de espalhamento, foi 
utilizado o teste de correlação de Spearman, a partir da quar-
ta amostra. Os valores obtidos foram: ρ= -0,54 com valor-
-p=0,008. A escolha das amostras a partir da quarta amostra-
gem deveu-se à mudança do comportamento das quantidades 
em questão, que passou de uma predominância da tendência 
crescente para uma tendência decrescente.

Como a taxa de ocorrências não apresentou um histogra-
ma com um perfil de distribuição normal (Fig. 32 do material 
suplementar), foi verificado o comportamento do seu valor 
recíproco, a fim de se estabelecer uma nova métrica [2]. A 
Fig. 34 do material suplementar ilustrará a série histórica dos 
recíprocos de ocorrências e da taxa de ocorrência.

Todavia, os valores recíprocos ao longo dos anos não 
apresentaram um perfil adequado (normal) para a análise se-
gundo os gráficos de Shewhart, pois apresentam tendência.

O perfil da Fig. 33 do material suplementar apresentou 
similaridade com a distribuição de Weibull. Estimando-se os 
parâmetros “a” e “b” presentes na Eq. 6, foi possível obter 
empiricamente os seguintes valores: a=1,6 e b=1,3. As es-
tatísticas para essa distribuição são µ=1,17 e σ=0,56. Com 
esses valores, a distribuição de probabilidade assume o perfil 
apresentado pela Fig. 35 do material suplementar.

O gráfico de quantil-quantil para a taxa de ocorrências 
modelada como distribuição de Weibull será apresentado 
pela Fig. 7.

A Fig. 36 do material suplementar mostrará a compara-
ção entre uma ECDF e uma CDF teórica, usando os parâme-
tros “a” e “b” obtidos para a distribuição de Weibull relativa 
à taxa de ocorrências.

A mesma análise feita para os valores da taxa de ocor-
rências será realizada para a série histórica das ocorrências, 
somente. As Fig. 37 a Fig. 42 do material suplementar ilus-
trarão os resultados da análise. Para tal, foram obtidos os pa-
râmetros de Weibull a=2 e b=12,5. As estatísticas para essa 

distribuição são µ=11,08 e σ=5,79.
Uma vez observado que nem a taxa de ocorrências, nem 

a quantidade de ocorrências são bem modeladas pela distri-
buição normal – são melhor modeladas por uma distribuição 
de Weibull – pode-se concluir que os gráficos de Shewhart 
conforme apresentados neste artigo são inadequados para a 
análise de ocorrências.

Porém, pode-se observar uma correlação (Fig. 4) direta 
entre a quantidade de RELPREV e as HV (RELPREVHV) e 
uma correlação inversa entre a quantidade de ocorrências e 
as HV (em especial, a contar da 4ª amostra). A Fig. 8 indica 
uma correlação positiva entre o número de ocorrências e o 
inverso de HV (ocorrênciasHV-1=>ocorrências*HV=função 
afim). Essa correlação é melhor definida se as séries forem 
analisadas a partir da quarta amostra (referente ao ano de 
1992).

A Figura 43 do material suplementar ilustra que as quan-
tidades de ocorrências versus as HV (x1000) podem ser bem 
ajustadas por uma curva devida à função recíproca, dada pela 
Eq. 12, onde a=1,04*10-2 e b=-2,34*10-2, com coeficiente de 
correlação r=0,58 – melhor que um ajuste linear, o qual apre-
sentou r=0,53. Os valores considerados para a série se inicia-
ram na quarta amostra. Outras funções com características 
exponenciais foram testadas, mas por simplicidade optou-se 
pelo ajuste por uma função recíproca.

  (12)

A Fig. 9 ilustrará a série histórica do produto “número 
de oco

rrências pela quantidade de horas de voo”, segundo grá-
ficos de Shewhart.

As Fig. 44 a Fig. 46 do material suplementar ilustrarão 
a não-normalidade da distribuição em questão, bem como a 
autocorrelação dos dados.

A Fig. 10 apresentará um diagrama de dispersão para a 
relação entre RELPREV e ocorrências.

Fig. 7: Gráfico de quantil-quantil para a taxa de ocorrências modelada como distribuição de Weibull
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Fig. 10: Diagrama de dispersão para RELPREV versus ocor-
rências

4 . Discussão
O primeiro aspecto a ser observado diz respeito à hipótese 

da normalidade da série de RELPREV. Embora os dois períodos 
(1989-2002 e 2003-2014) constituam poucas amostras, pode ser 
observado que o primeiro histograma (Fig. 15 do material suple-
mentar) possui o formato da distribuição normal. O segundo his-
tograma (Fig. 19 do material suplementar) apresenta dois picos, 
relativos a um possível deslocamento no nível do processo: uma 
distribuição no período de 2003 a 2008 e outra distribuição inician-
do em 2009 até 2014. Considerou-se que uma divisão do segundo 
período em outros dois não é adequada face às poucas amostras 
que podem ocasionar uma resposta estatisticamente insignificante, 
usando-se a técnica descrita neste artigo. Outras técnicas podem ser 

usadas para analisar séries com pequenas amostras [2] e não serão 
discutidas no presente artigo.

O segundo aspecto trata sobre amostras não correlacionadas. 
Uma característica da aquisição de dados (quantitativo de REL-
PREV) no Comando de Aviação do Exército é que diversas orga-
nizações militares participam do processo, quase que independen-
temente. A quantidade de RELPREV emitida por uma organização 
militar (OM) não influencia a emissão de RELPREV pelas demais. 
E, internamente a uma OM, o monitoramento do processo influen-
cia diretamente a correção do procedimento aeronáutico relatado. 
A quantidade de RELPREV é um dado secundário e não pude-
ram ser obtidas evidências da sua influência direta na quantidade 
subsequente. As OM não dispõem de uma “meta” de RELPREV 
anual a ser alcançada, como política de segurança de voo, base-
ada em valores anteriores. Somente são buscadas as mudanças 
nos procedimentos técnicos, baseadas nas análises de RELPREV, 
dados estes que refletem uma “saúde” da consciência com a se-
gurança de voo pelos diversos aeronavegantes. E, por fim, todas 
as quantidades anuais de RELPREV são compiladas pela SIPAA/
CAvEx para estudos estatísticos e disponibilização dos resultados 
ao pessoal militar. Então, baseado na explicação acima e nos resul-
tados dos gráficos de função de autocorrelação amostral (para os 2 
períodos), os dados são suficientemente não-correlacionados para 
serem analisados pelos gráficos de Shewhart. Os gráficos de auto-
correlação para a série histórica (Fig. 13 do material suplementar) 
contra-recomenda o uso dos gráficos de Shewhart para a análise de 
RELPREV ao longo de todo o período.

A aplicabilidade dos gráficos de Shewhart para monitorar a 
evolução da emissão de RELPREV é baseada nos procedimentos 

Fig. 8: Diagrama de dispersão para ocorrências e inverso de HV (x1000)

Fig. 9: Série histórica de ocorrências multiplicadas por HV (:1000)
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altamente padronizados empregados pela Aviação do Exército. É 
esperado que tal padronização seja capaz de manter as estatísticas 
sob um comportamento regular. E, se algo sair da normalidade, o 
sinal pode ser rapidamente identificado como resultado de causas 
atribuíveis, o que modifica os padrões apresentados nos gráficos.

Um analista no ano de 2003, usando essa técnica, teria con-
dições de detectar no gráfico de RELPREV (Fig. 17 do material 
suplementar) as seguintes evidências de padrões estatisticamente 
fora de controle:
• Um alerta em 2001;
• Um limite superior de controle sendo ultrapassado em 2002;
• Um padrão cíclico inciando-se em 1993, relativamente aos limi-

tes de alerta;
• Os pontos relativos aos anos de 1997 a 2002 apresentaram um 

comportamento prescrito pela regra sensibilizante número 5.
Os mesmos sinais podem ser observados se o analista proceder 

a uma inspeção no gráfico de taxa de RELPREV (Fig. 26 do ma-
terial suplementar). Entretanto, o início do padrão cíclico inicia-se 
em 1993 no gráfico de RELPREV e em 1994 no gráfico de taxa 
de RELPREV.

O gráfico atual de MR para RELPREV (Fig. 20 do material 
suplementar) apresentou dois pontos (2012 e 2013) próximos ao 
limite inferior de controle, requerendo uma especial atenção à regra 
sensibilizante número 10. Todavia, o valor de MR apresentou um 
favorável retorno à média em 2014. Se o gráfico análogo de MR da 
taxa de RELPREV (Fig. 29 do material suplementar) for analisado, 
um ponto recente (2012) está próximo ao limite inferior 1-σ, com a 
série retornando ao valor médio em 2014.

A série histórica corrente de RELPREV (Fig. 21) apresenta 
um ponto próximo ao limite inferior de alerta, também requerendo 
especial atenção à regra sensibilizante número 10. Além disso, os 
pontos apresentaram uma forte tendência de decréscimo de REL-
PREV no período amostrado.

Analisando a série histórica corrente de taxa de RELPREV 
(Fig. 5) é possível identificar uma tendência decrescente. Ainda, 
seu histograma (Fig. 30 do material suplementar) difere de uma 
distribuição normal típica. Em [2] é recomendado o uso do gráfico 
de controle da regressão para o monitoramento e análise de proces-
sos com tendências.

Baseando-se na análise da quantidade de RELPREV e da taxa 
de RELPREV, esta última série histórica é preferível, uma vez que 
se baseia na correlação entre a quantidade de RELPREV e as horas 
voadas no período. Todavia, precisa ser analisada segundo métodos 
para séries com tendência.

As Fig. 22 e Fig. 43 do material suplementar apresentaram 
pontos muito dispersos, mas que representaram o histórico de ocor-
rências negativamente correlacionado com as horas de voo. É pos-
sível observar que há um grande número de ocorrências (53,20%) 
concentrado entre 8000 e 10000 HV, embora essa faixa de horas 
voadas represente apenas 36,26% das horas totais voadas pela 
AvEx no período considerado. Isso não significa, necessariamente, 
que menos horas de voo implicam em maior quantidade de ocor-
rências aeronáuticas, pois a menor disponibilidade de HV ocorreu 
nos anos iniciais da Aviação do Exército. Durante a implantação da 
Aviação do Exército, é esperado que a quantidade de ocorrências 
tenha sido maior. Um estudo de causalidade é necessário para pro-
var tal implicação.

A Fig. 37 do material suplementar e a Fig. 6 também apresen-
tam uma correlação negativa entre a quantidade de ocorrências e as 
HV, ao longo dos anos. Tal correlação pode ser calculada a partir 
do quarto ano observado, quando se tem tendências divergentes.

A série histórica de ocorrências é melhor representada por uma 
distribuição de Weibull. O uso da CDF para a análise da taxa de 

ocorrências (Fig. 36 do material suplementar) a fim de calcular fu-
turas probabilidades deve ser feito com cautela. Isso porque apesar 
de as ocorrências estarem correlacionadas com as HV, esta quan-
tidade tem apresentado tendência crescente com o passar dos anos 
– e possivelmente a redução da quantidade de ocorrências está as-
sociada à melhoria da capacidade técnica dos operadores. É neces-
sária análise de causa e efeito entre o aumento das HV e a redução 
de ocorrências aeronáuticas.

Propõe-se que o controle da série histórica de ocorrências seja 
feito utilizando-se o produto entre o número de ocorrências e as HV 
ao longo dos anos. Essa métrica pareceu ser melhor para o analista, 
embora precise ser avaliada por métodos de séries com tendência 
(Fig. 9).

A Fig. 46 do material suplementar apresenta a CDF segundo a 
métrica proposta para a análise de ocorrências. Conforme citado, 
tal análise demanda cuidados com a estimação de probabilidades 
baseadas unicamente na correlação entre a quantidade de ocorrên-
cias e as HV, sem considerar o amadurecimento das técnicas de 
operação.

Dos dados constantes nas Fig. 9 e na Fig. 37, esta do ma-
terial suplementar, pode-se concluir que apesar do aumento 
das HV em 2014, com relação a 2013, o produto das ocor-
rências pelas HV em 2014 apresentou decréscimo, o que é 
um bom resultado.

Na Fig. 10 é possível observar uma tendência decrescen-
te nos dados, bem como uma dupla concentração de correla-
ção positiva entre a quantidade de RELPREV e o número de 
ocorrências. A interpretação desse gráfico não deixa clara a 
possibilidade de uma relação de causa e efeito entre a emis-
são de RELPREV e a redução de ocorrências. Outras análi-
ses precisam ser realizadas.

A Fig. 3 apresenta a distribuição das diversas amostras anuais 
de ocorrências, ajustadas por uma curva de função conhecida (Eq. 
10). Uma vez que o Sistema Aviação do Exército possui uma dou-
trina de segurança de voo bem consolidada com seus processos 
operacionais, considerar-se-á que, salvo em um ano de condições 
de operação atípicas, tal curva permitirá estimar a quantidade de 
ocorrências aeronáuticas, desde que sejam atendidos os cálculos de 
dispersão dos valores (Fig. 47 a Fig. 51) em torno do valor nominal 
(ajustado). Recomenda-se o seguinte procedimento: obter o valor 
nominal empregando-se a Eq. 10; somar com o valor da média da 
diferença entre o valor real e o ajustado; aplicar o desvio padrão da 
dispersão; e arredondar o valor obtido para o inteiro mais próximo, 
para a obtenção do alvo. Isso porque a diferença entre os valores 
reais e ajustados apresentou média negativa (Fig. 47 do material 
suplementar), o que indica uma tendência aos valores reais serem 
menores que os estimados pela Eq. 10. A escolha pelo uso da média 
e do desvio padrão real ou por essas mesmas estatísticas ajustadas 
pelo valor da ECDF (Fig. 51 do material suplementar) deverá ser 
uma decisão gerencial. Entretanto, uma vez escolhido o método, a 
sua alteração não é recomendada.

Os dados apresentados refletem as características de emissão 
de RELPREV e de ocorrências aeronáuticas no “sistema Aviação 
do Exército”. Esses parâmetros podem sofrer alterações ao longo 
dos anos e é recomendável que melhores ajustes sejam implemen-
tados. Logo, tais parâmetros são aplicáveis somente aos dados his-
tóricos analisados, para um operador com características bastante 
peculiares (tamanho de frota aproximadamente constante, evolu-
ção das HV razoavelmente regular ao longo dos anos, recursos hu-
manos especializados sofrendo poucas substituições etc). Embora 
essa técnica possa ser utilizada para a análise de outras séries histó-
ricas (p. ex., outros sistemas, como no caso de dados coletados por 
apenas um Batalhão de Aviação), todos os parâmetros numéricos 
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precisam ser recalculados e criticados para cada caso.
Sugere-se que outros estudos sejam realizados para a obtenção 

de estatísticas para um processo multivariado, como é o caso da 
relação entre a emissão de RELPREV, as HV e a evolução do tem-
po, simultaneamente. Também deve ser levada em consideração 
a hipótese de não-normalidade dos dados sob análise de controle.

Outrossim, deixa-se como sugestão a análise estatística de 
eventos mais raros, como por exemplo o estudo da frequência de 
incidentes graves e/ou de acidentes [1] na Aviação do Exército.

Os dados que apresentaram distribuição de Weibull foram ob-
tidos a partir de análise empírica. Outros ajustes dos parâmetros 
de Weibull podem ser otimizados por comparação entre as distri-
buições reais e as teóricas, com parâmetros propostos por meio de 
sucessivos testes de Kolmogorov-Smirnov.

O uso dos gráficos de controle de Shewhart é uma importan-
te ferramenta preditiva de tendências na evolução quantitativa de 
RELPREV e de ocorrências aeronáuticas. No presente artigo, foi 
possível observar sua aplicabilidade direta na análise de quantita-
tivos de RELPREV, desde que tomados os devidos cuidados com 
as hipóteses apontadas em [2]. Dados com tendências, com mu-
danças de níveis de processo, com desvios da normalidade, como 
foram observados nos dados de ocorrências aeronáuticas, precisam 
ser adaptados para que possam ser analisados segundo a técnica 
descrita e assim contribuir com a melhoria contínua do sistema de 
segurança de voo. Nos dados analisados, foram observadas séries 
históricas com distribuição assimétrica (Weibull), bem como séries 
com tendências.

A análise dos dados foi discutida nesta última seção do artigo, 
onde se observou a ocorrência das regras sensibilizantes e dos pa-
drões apresentados em [2] nas séries de RELPREV, demonstrando 
a efetividade da análise dos dados segundo a técnica proposta.

Porém, outros estudos devem ser feitos para combinar essa 
técnica com outras ferramentas de gerenciamento, conforme pro-
postas em [2], denominadas as “sete ferramentas”, abaixo citadas:
• Apresentação em histogramas ou em ramos e folhas;
• Folha de controle;
• Gráfico de Pareto;
• Diagrama de causa e efeito;
• Diagrama de concentração de defeito;
• Diagrama de dispersão; e
• Gráfico de controle (tema do presente estudo).

Tais ferramentas combinadas serão úteis para os gestores de 
segurança de voo no intuito de detectar causas atribuíveis e propor 
procedimentos corretivos ao seu pessoal especializado.
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