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Editorial
o ano de 2016 a RMCT passou por um processo interno de modificação 
com vistas a modernização. Iniciativa fundamental  para levar o corpo 
editorial a tomar medidas necessárias à continuidade dos serviços de 
referagem da revista. Assim, em um médio prazo, pretendemos oferecer 
ao nosso público alvo uma revista científica com a qualidade adequada 
aos mais rigorosos padrões. Nossos desafios são muitos e nos obrigam a 

aumentar o interesse dos autores pela publicação em nossa revista, tornando mais gratificante o 
trabalho de revisão dos colaboradores externos, promovendo a unidade de procedimentos e, com a  
qualidade dos nosso corpo editorial,   equacionando os mais diversos e desafiadores problemas que, 
sem dúvidas, iremos enfrentar. 
Até encontrarmos soluções mais efetivas para tornar nossa revista mais atraente, teremos que 
enfrentar dificuldades inerentes ao  momento  atual pelo qual passamos. Os maiores obstáculos já 
conseguimos superar, agora resta à RMCT buscar a regularização e os bons resultados que, com 
certeza, virão com o tempo. No curso dessa mudança, surgiu a necessidade de ajustes em vários 
aspectos de diferentes áreas que incluem, alterações na diagramação da revista e a previsão no 
aumento do número de artigos por volume. 
Tudo isto será facilitado pela mudança no leiaute da revista e no estabelecimento de dois tipos 
básicos de artigo: o COMPACTO e o COMPLETO. Ficam definidos como “COMPACTOS” os 
artigos menores, menos complexos, favorecendo a leitura mais objetiva, direta e rápida. Os artigos 
tipo COMPLETO são aqueles mais bem elaborados, exigindo maior aprofundamento e, conse-
quentemente,  requerendo  maior número de páginas. Este padrão COMPLETO será adotados 
quando o trabalho tiver um caráter mais abrangente, para dotar o leitor de um conteúdo mais 
detalhado. 
Em todo caso, a tendência é reduzirmos o número de páginas em relação ao padrão anterior. Es-
sas mudanças serão favoráveis aos autores, pois trarão maior liberdade e facilidade no destaque 
de pontos relevantes das pesquisas, tornando os artigos mais sintéticos e mais acessíveis ao nosso 
público alvo. 
A rapidez com que a informação científica circula nos dias atuais é fantástica. Por isso, o tempo 
é fator crucial na área de Ciência e Tecnologia, razão pela qual vivemos essa transição e estamos 
buscando uma maior otimização, fazendo ajustes necessários para evitar futuros atrasos, como 
os que hoje estão nos levando a acelerar o lançamento da nova edição.  Uma boa medida foi a 
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redução do número de páginas dos artigos, abrindo a possibilidade de lançar um maior número de 
artigos por volume, alem do mais, esse formato permite visualizar parte significativa do artigo, 
com possibilidade de impressão de figuras com diferentes tamanhos, de acordo com os detalhes que 
o autor pretenda explorar. 
Apresentaremos na edição de 2016 artigos concisos, dispostos em duas colunas, com formato mais 
similar ao das principais revistas técnicas e científicas da área e com artigos que se baseiam nas 
pesquisas realizadas por integrantes do Exército e da comunidade científica brasileira. O nosso es-
forço, agora é obter uma presença maior de pesquisadores nas diversas áreas científicas da RMCT 
para que, em alguns anos, tenhamos edições com mais artigos, bons revisores, editores de Área de 
alta qualidade e, assim, manter o elevado conceito da nossa revista.
Investigando a causa da rejeição e do não aproveitamento de alguns dos artigos apresentados aos 
editores de área, notamos que uma das principais causas é o abandono do autor, após a revisão. 
Muitos autores ao receberem as críticas e modificações solicitadas pelos revisores, não as realizam. 
Problema semelhante tem sido percebido por editores de publicações científicas internacionais, em 
artigos científicos brasileiros e da América do Sul. Constatamos que os autores de países onde o 
número de publicações é sempre mais elevado (e.g., americanos, europeus, indianos e chineses) são 
mais persistentes, recebem as críticas, corrigem, as reenviam, repetindo o processo até alcançar a 
publicação.
Cabe ressaltar que o índice de aproveitamento de artigos da RMCT entre 2011 e 2015 foi de 2,9 
artigos recebidos para cada artigo publicado, ou seja, para cada artigo publicado, 2 outros artigos 
recebidos pela RMCT acabam sendo eliminados pelos motivos já citados. Por outro lado, em busca 
da qualidade, o corpo de revisores tem sido bem rigoroso na crítica aos artigos, gerando também 
uma certa redução quantitativa. 
Esta edição tem artigos nas áreas de Ciência dos Materiais, Engenharia de Defesa, Engenharia 
Mecânica, Engenharia Cartográfica, Ciência da Computação e Engenharia Civil, Transportes e 
Ciências Ambientais.

Carlos Frederico de Sá Volotão – Cel
Editor-Chefe
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Classificação pixel a pixel aplicada à discriminação de corpos 
d’água em imagem lAnDsAT 8

Guilherme Domingues dos Santos1*, Raquel Aparecida Abrahão Costa e Oliveira 2  
Instituto Militar de Engenharia, Pós-graduação em Engenharia Cartográfica - 

Praça General Tibúrcio, 80, 22290-27, Praia Vermelha, Urca, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 
*guilhermedomsantos@gmail.com

1. Introdução
O sensoriamento remoto aplicado a áreas costeiras ofe-

rece uma diversidade de recursos, que podem ser usados 
em estudos qualitativos e quantitativos. Aplicações para 
determinar profundidades de corpos d’água, determinação 
da linha de costa, mapeamento de manguezais e áreas en-
tre marés, qualidade da água, concentração e transporte de 
sedimentos, têm sido constantemente utilizadas e aperfei-
çoadas [1].

Os sensores remotos tornaram-se uma importante fon-
te de informação para analisar e fornecer dados sobre as 
mudanças de diferentes recursos da terra. As imagens de 
satélites, com diferentes resoluções espaciais, temporais e 
espectrais, têm sido utilizadas para extrair e analisar infor-
mações sobre diversos temas, em particular sobre corpos 
d’água. O uso desses dados geralmente tem início com a 
classificação de imagens, para verificar os tipos de uso e 
cobertura da terra. As imagens dos sensores dos satélites da 
série LANDSAT estão entre os mais utilizados nessa forma 
de mapeamento e em pesquisas ambientais [2].

Os dados e informações provenientes de imagens orbitais 
permitem identificar e monitorar padrões e tipos de uso e co-
bertura da terra. Imagens de satélite aplicadas em classifica-

ções possibilitam obter resultados rápidos e de baixo custo [3].
A extração de informações é um dos objetivos funda-

mentais do sensoriamento remoto, a partir de utilização de 
métodos e técnicas para que os dados espectrais possam ser 
convertidos em documentos em formas de tabelas, gráficos 
ou mapas [4]. A classificação de imagens se enquadra como 
método de extração de informações, pois busca reconhecer 
padrões e áreas homogêneas através do mapeamento da su-
perfície terrestre. O resultado é a obtenção de classes temá-
ticas de cobertura da terra, como vegetação, área urbana, e 
água [5].

Os métodos de classificação podem ser supervisionado 
ou não supervisionado. Dentro desses dois grandes grupos 
ainda podem estar divididos em paraméterico e não paramé-
trico, por pixels ou baixado em regiões [6]. 

Na classificação não-supervisionada, a participação do ana-
lista é reduzida, e deve ser utilizada quando não há informa-
ções sobre área de estudo e objetiva-se identificar as prováveis 
classes alvos. São realizadas através de métodos estatísticos de 
agrupamento das classes, sem a interferência do usuário [5]. Ge-
ralmente despendem menos tempo de trabalho, porém exigem 
mais tempo e esforço em procedimentos de pós-classificação 
[7]. A classificação supervisionada é feita através de algoritmos 
de classificação, que fazem o mapeamento da imagem, e requer 

Resumo: Este trabalho apresenta um estudo para distinguir dife-
rentes tipos de corpos d’água, através da classificação pixel-a-pixel, 
utilizando a nova banda do satélite LANDSAT 8. Foram aplicados 
dois classificadores: máxima verossimilhança e distância mahalano-
bis. Os dois apresentaram resultados distintos, e índices kappa ele-
vados, de 0,98 e 0,88, respectivamente. No entanto, houve confusão 
entre as classes. Ainda assim, foi possível verificar que através da 
imagem LANDSAT 8 é possível distinguir tipos de água, como limpa 
e turva.

PalavRas-chave: classificação pixel a pixel, LANDSAT 8, corpos 
d’água.

abstRact: In this paper, is presented a study to distinguish diffe-
rent types of water bodies, through pixel based classification, using 
LANDSAT 8 satellite image. Two classifiers were applied: maxi-
mum likelihood and mahalanobis distance. Both showed different 
results, and high kappa index, 0.98 and 0.88, respectively. Howe-
ver, there was confusion between classes. Still, it is possible to use 
Landsat 8 image for distinguish water classes, as clean and turbid. 

KeywoRds: pixel based classification, LANDSAT 8, water bodies.

Fig. 1 - Comparação entre imagem IKONOS e classificação de cobertura da terra com o algoritmo de 
máxima verossimilhança [9].
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conhecimento prévio do analista das classes alvos [5]. Esses al-
goritmos utilizam amostras de treinamento coletadas pelo usu-
ário, e têm o objetivo de rotular grupos de pixels como perten-
centes à mesma classe de cobertura da terra. Portanto, quanto 
mais precisa for a coleta, contendo pixels de resposta espectral 
semelhantes, melhor será o resultado final.

Uma das formas de classificação automática é a pixel-a-
-pixel, em que o comportamento espectral dos alvos constitui 
o principal elemento classificatório.  Os pixels são analisados 
individualmente de acordo com sua resposta espectral e então 
classificados, não tendo grande importância o contexto espacial 
ao qual estão inseridos [8]. Nesse contexto, a interação da ener-
gia eletromagnética com água permite análises de corpos hídri-
cos, como delimitação e extensão espacial de áreas, e detecção 
e variação temporal [3].

Os diferentes métodos de classificação têm sido cada vez 
mais aperfeiçoados, novos resultados são apresentados e com 
isso novas abordagens são aplicadas. [8], demonstra uma clas-
sificação pixel-a-pixel em ambiente intra-urbano (Fig. 1), [10] 
que utiliza o algoritmo de máxima verossimilhança.

Os mapas de cobertura da terra podem ser um importan-
te instrumento para planejamento territorial, em diferentes 
escalas e utilidades. Portanto, é fundamental que sejam pre-
cisos e que se busque aprimorar os métodos de classificação, 
e avaliar qual o método que se compatibiliza melhor com a 
proposta de cada trabalho, reduzindo o tempo, o esforço e o 
custo de cada trabalho.

Os dados e informações adquiridos através do sensoria-
mento remoto permitem identificar e monitorar padrões e ti-
pos de uso e cobertura da terra. Imagens de satélite aplicadas 
em estudos de corpos d’água possibilitam obter resultados 
rápidos e de baixo custo [3].

A classificação pixel-a-pixel é largamente utilizada pela 
comunidade científica, principalmente em abordagens intra-
-urbanas e de vegetações [3,11-14]. No entanto, há uma ca-
rência na literatura sobre classificação de imagens para dis-
criminar classes de água. 

A identificação de corpos d’água através de imagens 
de satélite é possível porque a radiação possui diferentes 
faixas de comprimentos de onda que interagem de formas 
distintas com a água. As imagens fornecem grande quan-
tidade de dados, de grandes extensões, periodicamente, 
possibilitando um acompanhamento contínuo de uma 
região ou fenômeno, sem a necessidade de verificações 
constantes no local de estudo [15].

A radiação incidente que chega até a superfície de 
um corpo d’água pode ser dividida em duas partes: a 
que penetra, e a que é refletida, e retorna para atmosfera 
[16]. As características espectrais da água e quantidade 
de materiais, de origem biológica, mineral ou orgânica e 
sedimentos em suspensão influenciam na reflectância da 
superfície da água [17]. Portanto, a água clara possui me-
nor reflectância do que a água turva, pois os sedimentos 
presentes na água turva formam uma superfície refletora, 
enquanto que na água clara, livre da presença de sedimen-
tos, a influência do material particulado é menor, e conse-
quentemente a reflectância é menor [16]. Destaca-se que a 
reflectância apresenta valores maiores nos comprimentos 
de onda da faixa do visível a medida que há incremento de 
sedimentos em suspensão [18].

Portanto, a classificação pixel a pixel, que é baseada 

no comportamento espectral dos alvos, aplicada em ima-
gens de satélite é uma importante forma de obter infor-
mações sobre a cobertura da terra e corpos d’água. Este 
trabalho tem como objetivo verificar a aplicabilidade da 
classificação pixel a pixel, em imagem LANDSAT 8, para 
distinguir diferentes tipos de corpos d’água.

2. Materiais e método

2.1 Materiais 

A imagem utilizada para o trabalho é do satélite LANDSAT 
8, referente ao litoral sul do Estado do Rio de Janeiro. A região 
da baía de sepetiba, retratada nas classificações, possui área de 
300 km², e é uma das principais zonas pesqueiras do Rio de 
Janeiro. A baía possui elevada quantidade de matéria orgânica 
em suspensão, e descarga de poluentes orgânicos.  Há aporte de 
sedimentos finos pelo sistema hidrográfico, com predomínio do 
fundo lamoso, com áreas de areia nas proximidades da entrada 
da baía e da restinga da Marambaia [19].

As imagens do LANDSAT 8 possuem 11 bandas, 9 do 
sensor OLI e 2 do sensor TIRS. Este satélite entrou em ope-
ração em maio de 2013, possui resolução radiométrica de 
16 bits, ou seja, capta grande variedade de valores de brilho. 
Além disso, possui uma nova banda, coastal aerosol, corres-
pondente a borda do azul ou azul profundo, que é indicada 
para estudos costeiros e aerossóis, as três seguintes corres-
pondem as bandas do azul, verde, e vermelho, acompanhadas 
de três do infravermelho, uma pancromática, uma referente à 
interferência atmosférica, além de duas bandas termais. 

Desta imagem, foram usadas as bandas que possuem 
resolução espacial de 30 metros, correspondentes às sete 
primeiras bandas do sensor OLI: banda 1 (0,43 – 0,45 μm), 
coastal aerosol; banda 2 (0,45 – 0,51 μm), azul; banda 3 
(0,53 – 0,59 μm), verde; banda 4 (0,64 – 0,67 μm), vermelha; 
banda 5 (0,85 – 0,88 μm), NIR; banda 6 (1,57 – 1,65 μm), 
SWIR- 1; banda 7 (2,11 – 2,29 μm), SWIR- 2 [20]. 

2.2 Método

Os processamentos e procedimentos aplicados na ima-
gem foram feitos no sistema ENVI (Environment for Visua-
lizing Images). Foram selecionadas cinco classes de cober-
tura da terra, dando ênfase às classes de água: área urbana 
(vermelho), vegetação (verde), água turva (azul escuro), 
água limpa (ciano), e lagoa (amarelo). Para cada classe, fo-
ram coletadas 30 amostras de treinamento através de inter-
pretação visual, por parâmetros de reconhecimento como 
cor, forma, tonalidade, textura, sombra, padrão, tamanho 
e localização. Para que as amostras fossem homogêneas e 
contivessem pixels puros, ou seja, para que as amostras não 
fossem contaminadas por pixels de outras classes, as amos-
tras de água turva foram coletadas nas áreas desembocadu-
ra de rios, que possuem intensa movimentação sedimentar, 
as de classe água limpa foram coletadas em áreas de mar 
aberto, distante da zona de arrebentação e de desemboca-
dura de rios, as de lagoa em ambientes confinados, as de 
vegetação em áreas de floresta densa, e as de área urbana 
em regiões de intensa urbanização. 
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Fig. 2 - Amostras de treinamento coletadas.

Posteriormente, as amostras foram sobrepostas com a 
imagem LANDSAT 8 para realizar o treinamento dos algo-
ritmos de classificação (Fig.2). Em seguida, foi executada a 
classificação pixel a pixel, em que cada pixel da imagem é 
rotulado como pertencente a uma classe de acordo com sua 
resposta espectral. Foram utilizados dois algoritmos de clas-
sificação, disponíveis no sistema ENVI: o algoritmo de má-
xima verossimilhança, e o algoritmo distância mahalanobis.

As execuções dos algoritmos originaram dois mapas de 
cobertura da terra, que representam a distribuição espacial das 
classes de cobertura da terra. Para que os mapas, e consequen-
temente as classificações, pudessem ser analisadas com pre-
cisão, foram geradas a matrizes de confusão, que apresentam 
índices estatísticos, como o índice kappa, a acurácia, e os erros 
de comissão e omissão de cada classe. Os de comissão indicam 
quantos pixels pertencentes a outras classes são absorvidos pela 
classe analisada e os de omissão indicam quantos pixels perten-
centes a determinada classe são classificados em outras.

3. Resultados
Na classificação utilizando o algoritmo de máxima veros-

similhança (Fig. 3), o índice kappa foi de 0,98, e acurácia de 
99%. Verifica-se que houve baixa mistura entre os pixels de 
diferentes classes, distinguindo as classes de água.

A matriz de confusão registrou a quantidade de pixels 
classificados em cada classe (Tabela 1). Quanto aos erros 
de comissão: a classe Água limpa não apresentou erros; 
para a classe Água turva, indicou 1,93% dos pixels com 
erro; e a classe Lagoa 2,22%. Quanto aos erros de omissão: 
a classe Água limpa omitiu 0,37% de seus pixels; a classe 
Água turva omitiu 2,02%; e a classe Lagoa 2,39%.

Tabela 1: Percentual da quantidade de pixels classificados em 
cada classe.

Classes
Área urbana

Valores de Referência (Percentual)

Vegetação Água 
Limpa

Água 
Turva Lagoa Área

Urbana

C
la

ss
ifi

ca
do

s

Não classificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Área urbana 100,00 0,24 0,05 0,27 0,20

Vegetação 0,00 99,76 0,00 0,00 0,13

Água Limpa 0,00 0,00 99,63 0,00 0,00

Água Turva 0,00 0,00 0,23 97,98 2,05

Lagoa 0,00 0,00 0,09 1,74 97,61

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Áreas de desembocaduras de rios, áreas semi-confina-
das (baias, enseadas, rios), e áreas que margeiam a costa 
foram classificadas como água turva. As regiões de de-
sembocadura de rios são áreas com presença de sedimen-
tos em suspensão e movimentação sedimentar intensa; as 
semi-confinadas são áreas com menos circulação e menos 
renovação de águas e que têm ainda, em alguns casos, o 
desague de rios; e as áreas ao longo do litoral, são zonas 
costeiras, caracterizadas como ambientes dinâmicos 
com grande circulação sedimentar. As lagoas foram 
todas classificadas na classe Lagoa, no entanto pequenas 
áreas das lagoas foram classificadas como Água turva, 
e pequenas regiões semi-confinadas foram classificadas 
como Lagoa. Os rios foram classificados como Lagoa ou 
Água turva, pois são áreas de circulação de sedimentos e 
semi-confinadas. E a classe Água limpa ficou restrita as 
regiões de renovação constante de águas, e de alto mar.

Fig. 3 - Classificação pixel a pixel por máxima verossimilhança.

A classificação com o algoritmo distância mahalanobis 
(Fig. 4) apresentou índice kappa de 0,88 e acurácia de 90%.

A matriz de confusão registrou a quantidade de pixels 
classificados em cada classe (Tabela 2), indicando maior 
mistura entre os pixels de diferentes classes. Quanto 
aos erros de comissão: a classe Água limpa apresentou 
25,82% de erros; a classe Água turva, indicou 4,73%; e a 
classe Lagoa 7,59%. Quanto aos erros de omissão: a clas-
se Água limpa não registrou erros; a classe Água turva 
omitiu 15,66% dos seus pixels; e a classe Lagoa 31,45%.

Tabela 2: Percentual da quantidade de pixels classificados em 
cada classe.

Classes
Área urbana

Valores de Referência (Percentual)

Vegetação Água 
Limpa

Água 
Turva Lagoa Área

Urbana

C
la

ss
ifi

ca
do

s

Não classificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Área urbana 97,46 0,02 0,00 0,00 0,00

Vegetação 0,09 99,92 0,00 0,00 0,15

Água Limpa 0,17 0,00 100,00 11,08 28,73

Água Turva 2,27 0,00 0,00 84,34 2,57
Lagoa 0,01 0,06 0,00 4,58 68,55

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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O classificador distância mahalanobis apresentou maior 
confusão entre as classes, em que áreas não confinadas foram 
classificadas como Lagoa, lagoas foram classificadas como 
Água limpa. Verifica-se que a classe Lagoa é recorrente em 
áreas de bacia e semi-confinadas, que são áreas de menor in-
tensidade de circulação de correntes. Áreas semi-confinadas 
foram classificadas com as três classes de água, o que tam-
bém aconteceu com o classificador máxima verossimilhan-
ça, porém em menor proporção. As regiões de desembocadu-
ras de rios foram classificadas como Água turva, assim como 
nas zonas costeiras, no entanto, nessas áreas ocorreu maior 
mistura entre as classes.

Fig. 4 - Classificação pixel a pixel por distância mahalanobis.

4. Conclusão
O método testado distinguiu as diferentes classes de água 

e obteve elevados índices de acurácia, sobretudo no classifica-
dor de máxima verossimilhança, que foi de 99%, e apresentou 
desempenho superior ao classificador distância mahalanobis, 
cuja acurácia foi de 90%.

As imagens LANDSAT 8 poderão ser de grande valia para 
estudos costeiros, pois mesmo com a existência de erros, foi 
possível analisar diferentes tipos de classes de água e distin-
guir os corpos d’água. Além disso, as classes Água turva e 
Água limpa obtiveram bom desempenho, com baixa mistura 
espectral, e baixo índice de erros, principalmente com o classi-
ficador de máxima verossimilhança, que identificou e separou 
possíveis áreas de maior e menor movimentação e acumulo 
sedimentar, diferenciando-as entre turva e limpa. 

Para estudos futuros são indicados: identificação de áreas 
acumulação sedimentar e sedimentos em suspensão, análise 
temporal aplicada distribuição espacial de sedimentos, veri-
ficação de possível similaridade entre a reflectância de áre-
as de água turva e a de lagoas, análise da aplicabilidade do 
método proposto neste trabalho para áreas de corpos d’água 
confinados, e também para discriminação somente entre 
água turva e água limpa e classificação baseada em objetos 
para discriminação de corpos d’água.
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Resumo: Este trabalho descreve a construção de um magnetôme-
tro de precessão nuclear de prótons (PPM), para operações no terri-
tório brasileiro, que possui uma das menores intensidades de campo 
geomagnético do planeta, o que dificulta sua medição quando são 
utilizados equipamentos importados e não adaptados. Este protótipo 
foi desenvolvido tendo como referência um magnetômetro comercial 
construído no início da década de 1970. Foram feitas atualizações 
na eletrônica com o objetivo de dispor de um equipamento confiá-
vel de baixa manutenção, custo reduzido e que pudesse operar em 
campos magnéticos de baixa intensidade (a partir de 19.000 nT), 
com resolução de 1 nT.

Palavras-chave: magnetômetro, precessão nuclear de prótons, 
campo geomagnéticos, frequência de Larmor, líquido hidrogenado.

abstRact: This paper describes the construction of a nuclear pro-
ton precession magnetometer (PPM) for operation on the brazilian 
territory, that has one of the lowest geomagnetic intensities of the 
Earth, what can cause some operation problems when using non 
adapted commercial instruments. The prototype is based on a com-
mercial unit designed at the beginning of the 1970s. Many improve-
ments were made on the electronics, with the purpose of having a 
reliable equipment of easy maintenance that works in low intensity 
fields (from 19,000 nT), with 1 nT resolution. 

Keywords: magnetometer, nuclear proton precession, geomag-
netic fields, Larmor frequency, hydrogenated liquid.

1. Introdução

O PPM – Proton Precession Magnetometer é um dos 
instrumentos mais utilizados em atividades geomagnéticas 
científicas, comerciais e militares [1,2]. É um instrumento 
absoluto cuja operação é baseada no princípio de ressonância 
magnética nuclear de Bloch [3], pela livre precessão dos pró-
tons de um líquido hidrogenado de baixa viscosidade. 

 Um próton submetido a um campo magnético externo B
 , so-

fre um torque devido ao seu próprio momento magnético m . Por 
ter também momento angular L


, este torque causa no próton um 

movimento de precessão chamado de “precessão de Larmor”, 
cuja velocidade angular é dependente apenas da amplitude do 
campo magnético externo:

0 .p Bω g=


    
 (1) 

      
onde ω0 é a velocidade angular de precessão, pg = μ/L é a 
razão giromagnética do próton, uma constante natural deter-
minada com alta precisão, e B é o campo magnético externo.

Na construção do sensor do magnetômetro de prótons, 
habitualmente é utilizado um líquido hidrogenado [4]. No 
ambiente magnético do líquido, a razão giromagnética sofre 
uma modificação aparente, sendo representada por ' pg . De 
acordo com o NIST [5]:

 ' pg = 2,675222005 x 10 8 ±  63 T -1 s -1 

 ' pg = 2,675153268 x 10 8 ±  66 T -1 s -1 

(para uma amostra esférica de água).

Considerando:

,
0 2 .pf Bω π g= =


    (2)

consegue-se medir o campo geomagnético externo a par-
tir da medida de frequência:

,

2

p

fB π
g

=

    
 

(3)

Para medir a frequência da precessão dos prótons, estes 
devem ser inicialmente “polarizados”, o que é conseguido 
pela aplicação de um campo magnético, produzido por uma 
corrente contínua de alta intensidade em um solenóide que 
circunda o recipiente sensor que contém um líquido hidro-
genado. A intensidade da polarização é uma função expo-
nencial do tempo, da ordem de segundos, e que varia com o 
líquido hidrogenado.

Em seguida, o campo polarizador deve ser rapidamente 
retirado. Os prótons irão predominantemente precessar em 
fase, induzindo no solenóide do sensor uma voltagem cuja 
frequência pode ser utilizada para medir a intensidade do 
campo magnético externo.

Tipicamente, o sinal induzido na bobina devido a preces-
são protônica é da ordem de microvolts (μV), e uma vez que, 
após a retirada do sinal de polarização os prótons irão se de-
salinhar randomicamente devido a colisões termais, este sinal 
induzido decairá exponencialmente com o tempo. A constante 
de tempo deste decaimento varia com a substância líquida hi-
drogenada, e é da ordem de poucos segundos.

Fig. 1 – Curvas de polarização e relaxação transversal (de-
tecção) em função do tempo. As constantes de tempo T1 e T2 

dependem da substância líquida hidrogenada utilizada.
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Fig. 2 – Diagrama em Blocos.

A Tabela 1 mostra os tempos aproximados de polarização 
(T1) e de detecção (T2) para diferentes substâncias hidroge-
nadas.

Tabela 1 – Comparativo de algumas substâncias que 
podem ser utilizadas no sensor, e suas constantes de tempo 
de polarização (T1) e de detecção (T2) aproximadas [6,7].
Substância Fórmula Química T1(s) T2 (s) 

Querosene CnHn+2 0,5 0,4

Butanol n-C4H9OH 1,4 0,9

Propanol n-C3H7OH 2 1,4

Água Destilada H2O 2,1 1,2

Metanol CH3OH 3,8 2,5

Etanol C2H5OH 4,4 2,9

Benzeno C6H6 18 11

2. Desenvolvimento do projeto
No desenvolvimento do projeto considerou-se os baixos 

valores na intensidades do campo geomagnético em parte 
do Brasil. A magnitude do campo magnético terrestre varia, 
em escala global, de aproximadamente 60.000 nT nos polos 
a 30.000 nT no equador. No entanto, devido à Anomalia 
Magnética do Atlântico Sul (AMAS), podem ser encontra-
dos valores menores do que 20.000 nT na região sul do 
país. Assim, este protótipo foi construído de forma a me-
dir campos magnéticos de intensidades entre 19.000 nT e 
40.000 nT, correspondendo a frequências de precessão de 
809 Hz a 1.703 Hz, adequado às medições dentro de todo o 
território nacional.

O projeto teve como referência principal um magne-
tômetro comercial desenvolvido na década de 1970, com 
circuitos e componentes bastante desatualizados e muitos 
deles já não mais fabricados. 

Diversas modificações foram realizadas, visando atuali-
zar e otimizar o instrumento, além de torná-lo mais simples 
e mais confiável para operar em campos magnéticos de bai-
xa intensidade.

A Fig. 2 mostra o diagrama em blocos do projeto im-
plementado.

Para o elemento sensor, a determinação do líquido hi-
drogenado e a geometria da bobina (tanto em sua forma, 
geralmente toroidal ou solenoidal, quanto no diâmetro da 
bobina, no número de espiras e no diâmetro do fio condu-
tor) são parâmetros que devem ser criteriosamente analisa-
dos para não comprometer os tempos de polarização e de-
caimento do sinal de precessão, a amplitude do sinal obtido 
e a relação sinal / ruído.

No protótipo desenvolvido neste projeto foi reaprovei-
tado o elemento sensor do equipamento de referência, que 
apresenta as seguintes características:

• Geometria: 2 solenoides auto sustentados em confi-
guração antiparalela

• Líquido Hidrogenado: Querosene
• Volume: 16ml
• Indutância (L) : 30 mH
• Resistência (R) : 14 Ω
• Fator de Qualidade (Q) : 16
• Peso com líquido: 1,85 Kg
• Dimensões da caixa externa: cilindro com 142 mm 

de altura e 88 mm de diâmetro

2.1 Material da caixa externa: PVC

A amplitude do sinal detectado é da ordem de 2 μV com 
relação sinal / ruído inicial superior a 40 dB.

O tempo de janela para que a contagem dos pulsos da 
frequência f da precessão seja numericamente igual ao valor 
do campo magnético externo expresso em nT, com base no 
valor ' pg  para a água, seria de 23,48719747 segundos.

 Uma vez que o sinal decai exponencialmente, o circuito 
construído deve ser capaz de determinar a frequência de 
precessão antes que sua amplitude se degrade significativa-
mente. Para o caso do uso querosene como líquido sensor, 
após apenas 400 ms (conforme Tabela 1), o sinal terá sido 
reduzido a 36% de seu valor inicial de 2 μV.

Para a solução deste problema é utilizado um circuito 
PLL (Phase Locked Loop) que multiplica a frequência do 
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sinal detectado por um fator “n”. Como consequência, pode-
-se dividir o tempo de contagem por este mesmo fator, de 
forma que o número total de pulsos contados não se altere. 
Por simplicidade construtiva, este fator “n” deve ser a menor 
potência de 2 possível, de forma a se obter um tempo inferior 
a T2. O valor escolhido para o fator “n” foi “64”.

     (4)
e a frequência do oscilador de cristal de quartzo será:

2,724959 Hz  .  220 = 2,857253 MHz.        (5)

Foi observado que este valor é ligeiramente distinto da-
quele utilizado no magnetômetro de referência, que utiliza 
um cristal de quartzo com frequência de 2,857222 MHz. 
Esta diferença provavelmente decorre do valor da razão gi-
romagnética modificada para o líquido utilizado no sensor 
de referência:

 ' pg     = 2,675124301 x 10 8 T -1 s -1 (querosene).

O estágio controlador é responsável pela determinação 
dos tempos e momentos corretos do início de operação dos 
demais estágios do equipamento. 

A Fig. 3 mostra as diversas etapas do circuito controla-
dor, determinando o início e duração de cada uma delas.

O circuito comutador tem a função de acoplar o sensor 
ao circuito de polarização durante as etapas de polarização, 
flyback e mute, conectando o sensor ao circuito de amplifi-
cação. O relé de comutação demanda cuidados especiais em 
sua escolha, pois deve ter baixíssima resistência de contato 
e, ao mesmo tempo, ser capaz de suportar a corrente de po-
larização da ordem de 0,8A, além de ser selado para evitar 
oxidação de seus contatos. Foi utilizado um relé moderno de 
baixo custo em substituição ao comutador original.

O circuito de polarização utiliza topologia “push-pull”, 
com um transistor do tipo PNP (Positivo-Negativo-Positivo) 
e outro do tipo NPN (Negativo-Positivo-Negativo). Estes 
transistores foram selecionados para suportar a corrente de 
carga de polarização, que deve ser removida rapidamente, de 

forma que ao início da precessão a corrente de polarização já 
seja nula, a fim de não reduzir ainda mais o pequeno sinal de 
precessão presente nos terminais do sensor. Sendo o sensor 
um indutor, a súbita retirada da corrente de polarização gera 
uma força contra-eletromotriz com energia:

2

2
pLi

E =         (6)

que precisa ser dissipada rapidamente. De forma a pro-
teger os transistores de potência da alta voltagem produzida 
pela FCEM é utilizada uma malha com diodos zener.

O sinal proveniente do sensor é acoplado ao estágio am-
plificador através de um transformador de áudio que tem a 
dupla função de efetuar o casamento de impedância entre o 
sensor e o primeiro estágio do amplificador, e de proporcio-
nar um pequeno ganho do sinal, com resposta praticamente 
plana dentro da faixa de freqüência de operação. O primeiro 
e o segundo estágio do amplificador utilizam topologia FET-
-NPN apresentando um ganho plano de 1500 vezes.

O terceiro e último estágio do circuito amplificador é 
formado por um amplificador operacional configurado para 
operar como filtro passa-faixa, proporcionando um ganho 
máximo de 100 vezes, e freqüências de corte em 400 Hz e 
2000 Hz. O ganho total do circuito amplificador é de apro-
ximadamente dois milhões (2,0 x 106), fazendo com que o 
sinal de precessão na saída deste estágio seja da ordem de 
4V, nível suficiente para ser processado pelos circuitos sub-
sequentes.

O estágio PLL consiste de um oscilador controlado por 
tensão (VCO – Voltage Controlled Oscilator), sintonizado 
em torno da freqüência múltipla desejada, um divisor de fre-
qüência, e um comparador de fase.

A faixa de freqüência de operação do equipamento é de 
808 Hz a 1700 Hz, o que é um espectro relativamente largo 
para que o PLL consiga operar em toda faixa de captura [8]. 
Para contornar esta limitação, foi dividida a faixa de opera-
ção do equipamento em diversos intervalos, com o uso de 
uma chave rotativa de 11 posições. Ao se dividir a faixa de 
operação do equipamento, diminui-se também a faixa de 

Fig. 3 – Etapas do Circuito Controlador.
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captura do PLL, variando-se adequadamente a frequência 
livre de oscilação. 

O circuito contador é formado por contadores digitais, 
com suas saídas levadas a decodificadores para display de 7 
segmentos Fig.4.

A montagem do equipamento foi implementada basica-
mente sobre duas placas de circuito impresso, dupla face 
com furo metalizado. Uma dessas placas contempla a parte 
digital do circuito, contendo os estágios oscilador e controla-
dor, e também os contadores e decodificadores. A outra placa 
contempla a parte analógica do instrumento, com a fonte de 
alimentação, o estágio de polarização do sensor e o circuito 
de comutação e amplificação do sinal, além do circuito PLL.

Fig. 4 – Foto do equipamento em fase de teste.

3. RESULTADOS 
Os primeiros testes foram realizados em laboratório. 

Apesar do comportamento ruidoso e bastante variável, em 
função dos diversos materiais magnéticos presentes e da in-
fluência do campo de 60 Hz, este teste foi de fundamental 
importância para calibração de diversos circuitos do equi-
pamento.

Para simular um determinado campo magnético, foi uti-
lizada uma bobina na qual se injetou um sinal senoidal com 

frequência equivalente ao sinal de precessão gerado por aque-
le campo (freqüência de Larmor). A frequência induzida foi 
inicialmente mantida em 1kHz, equivalente a um campo mag-
nético de 23487 nT. A amplitude do sinal induzido foi atenua-
da de forma a não saturar o estágio amplificador. Em seguida 
variou-se a frequência do sinal induzido na bobina sensora, 
comparando a leitura do campo magnético medido com os va-
lores teóricos esperados, calculados pela equação de Larmor.

O passo seguinte foi efetuar medidas comparativas com 
as obtidas por outros instrumentos confiáveis e já em ope-
ração. Para isto, o equipamento foi transportado para o Ob-
servatório Magnético de Vassouras e instalado no pavilhão 
de medidas absolutas. Foi efetuado o levantamento de uma 
curva diurna por um período de aproximadamente 24 horas. 
Esta curva foi comparada com a obtida pelas leituras de um 
magnetômetro tipo Overhauser, modelo GSM-19 fabricado 
pela GEM Systems, e também com as medidas do magne-
tômetro tipo fluxgate, modelo 417, fabricado pela empresa 
Lemi, que opera continuamente no pavilhão de medidas re-
lativas do Observatório Magnético de Vassouras. 

O teste foi efetuado nos dias 8 e 9 de maio de 2013. Para 
a plotagem do gráfico comparativo foram subtraídos os valo-
res mínimos medidos em cada equipamento durante o perío-
do de teste (ver Tabela 2). Assim, o gráfico representa apenas 
as variações diurnas de cada equipamento. Para os dados do 
PPM sob teste foi efetuada uma média móvel de 3 pontos. A 
Fig. 5 ilustra as variações diurnas de cada equipamento com 
os dados obtidos a cada minuto.

Tabela 2 – Valor mínimo medido em cada equipamento durante 
o período de teste.

EQUIPAMENTO MEDIDA MÍNIMA

PPM 23280

Overhauser 23276,14

Fluxgate 23459,97

Fig. 5 – Comparativo das variações diurnas com média móvel de 3 para o PPM.
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Outro teste comparativo foi efetuado sobre uma área do 
Observatório Magnético de Vassouras, aonde existe duas 
grandes anomalias magnéticas devido à presença de  mate-
riais magnéticos que ali foram enterrados para testes de de-
tecção.

As medidas foram efetuada em uma área de 3 x 3 metros, 
considerada representativa para cobrir a área onde se encon-
tram as anomalias. O espaçamento entre as medidas foi de 
1 metro em cada direção o que é suficiente para detectar os 
corpos anômalos enterrados. Para o equipamento em teste, 
para melhorar a confiabilidade, foram efetuadas 3 medidas 
em cada ponto, e calculada a média aritmética destas medi-
das. Em seguida, e sobre esses mesmos 16 pontos, foram efe-
tuadas medidas com o magnetômetro Overhauser GSM-19. 
Os resultados obtidos podem ser vistos na Fig. 6.

4. Conclusões
O objetivo deste trabalho foi a construção de um instrumento 

absoluto para medições da intensidade total do campo geomag-
nético em latitudes brasileiras, partindo de um equipamento co-
mercial confiável. Neste estudo foi realizado um levantamento 
criterioso de todas as etapas do circuito com o intuito de moder-
nizá-lo e propiciar uma melhor compreensão do funcionamento 
deste tipo de instrumento, facilitando sua manutenção e também 
contribuindo para futuros desenvolvimentos de equipamentos 
desta natureza.

Diante dos resultados obtidos, pode-se afirmar que os ob-

jetivos deste trabalho foram plenamente satisfeitos. Tanto os 
testes em laboratório quanto os testes comparativos, medidos 
no campo, mostraram resultados excelentes para o protótipo de-
senvolvido, com dados muito próximos aos de equipamentos 
comerciais mais atuais. A resolução do instrumento construído é 
de 1 nT, que satisfaz o padrão exigido pela IAGA (International 
Association of Geomagnetism and Aeronomy).
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Resumo: Este artigo descreve o desenvolvimento de filtros digitais 
usados para melhorar o desempenho, tarefas de aquisição e acom-
panhamento  de alvos móveis em ambientes submetidos a vibrações 
horizontais. Para especificar as condições de vibração usadas nos 
experimentos, acelerações triaxiais foram medidas em uma viatura 
blindada de combate. Modelos matemáticos para os sistemas eletro-
-hidráulicos da torre foram identificados. O ambiente vibratório foi 
reproduzido com um dispositivo projetado para repetir as condições 
de vibração da viatura blindada de combate com um software que 
comanda em tempo real válvulas e atuadores pneumáticos, projeta 
o alvo e a mira e adquire posição de um punho de atirador adaptado. 
A comparação entre resultados para experimentos de seguimento 
de alvo com e sem a utilização dos filros digitais é apresentada para 
um atirador. 

PalavRas-chave: vibração de corpo inteiro, filtros notch, identi-
ficação de sistemas; tarefas de acompanhamento, viatura blindada 
de combate.

abstRact: This paper describes the development of digital filters 
used to improve performance during target acquisition and tracking 
tasks in a horizontal vibration environment. For specifying vibration 
conditions used in the experiment, 3-DOF acceleration was mea-
sured in a main battle tank. Mathematical models for the electro-
-hydraulic turret system were identified. The vibration environment 
was reproduced with a device designed to meet the main battle tank 
vibration conditions with real-time software that commands valves 
and pneumatic actuators, displays the target and sight points and 
acquires position from an adapted gunner’s handle joystick. Compa-
rison of results between filtered and unfiltered target pursuing expe-
riments are presented for one gunner.

KeywoRds: whole-body vibration, notch filtering, system identifi-
cation; tracking tasks, main battle tank. 

1. Introdução
O atirador, em uma viatura blindada de combate (VBC) 

é o tripulante responsável pelo engajamento e acompanha-
mento de alvos. Em seu punho ele comanda dois sistemas 
eletro-hidráulicos da torre: os sistemas de elevação e de giro. 
O primeiro é responsável pela elevação e depressão do tubo 
do canhão enquanto o segundo comanda o movimento de 
rotação da torre, posicionando-a em azimute. 

Esta tarefa se enquadra em uma classe de problemas de 
controle motor conhecida como acompanhamento óculo-
manual ou coordenação visual-manual [1]. Consiste, basi-
camente, numa tarefa motora manual na qual o feedback é 
fornecido por informação visual [2]. A maior parte do pro-
cessamento neural responsável pelo controle motor e apren-
dizado da tarefa é feito pelo cerebelo, ambos em modos de 
feedback e feedforward [2-3]. 

 A vibração de corpo inteira introduz grandes perturbações 
em vários estágios da malha de controle, que inclui: controle 
oculomotor, propriocepção articular e muscular, assim como a 
alteração do tônus   muscular geral, para aumentar a estabilida-
de do corpo. Tais perturbações e as reações fisiológicas a elas 
podem, por hipótese, prejudicar a precisão da tarefa de rastre-
amento. No entanto, não é possível encontrar uma extensa lite-
ratura sobre os efeitos da vibração na coordenação oculomoto-
ra, já que na maior parte dos estudos as tarefas são executadas 
com o indivíduo estático. Este artigo aborda especificamente o 
projeto de filtros digitais para compensação do erro em tais ta-
refas de coordenação. Para tanto, projetou-se uma plataforma 
simuladora capaz de criar padrões de vibração especificamen-
te encontrados em uma VBC. Assim, vibrações, perturbações 
e tarefas visuais dentro de diferentes especificações podem ser 
facilmente implementadas, para estudar o controle motor de 
acompanhamento óculo-manual em diferentes cenários. 

Filtros digitais notch foram desenvolvidos a partir do estudo 
de coerência entre a vibração e o erro de acompanhamento do 
alvo. Alguns resultados da comparação dos desempenhos obtidos 
em experimentos, com e sem compensação, são apresentados.

2. Método
O estudo descrito neste artigo pode ser dividido em qua-

tro fases: análise de vibração, identificação dos sistemas di-
nâmicos eletro-hidráulicos da torre, projeto mecatrônico e 
construção do simulador e projeto dos filtros compensadores. 

3. Análise de Vibração
Vibração de corpo inteiro (VCI) ocorre quando o corpo 

humano encontra-se apoiado sobre uma superfície vibratória 
[4] e afeta a saúde, o conforto e o desempenho de tarefas 
[5]. A norma ISO 2631-1:1997 define métodos para avaliar 
a exposição humana à VCI que é quantificada pela acelera-
ção média quadrática (arms) e pelo valor dose de vibração 
(VDV) [5].

Tarefas de acompanhamento podem fornecer medidas 
flexíveis e precisas do desempenho do controle ou coordena-
ção sensorial e motor [6].

Foram conduzidos experimentos com uma VBC Leopard 
1 A5 (Fig. 1), para obter informação acerca da frequência e 
amplitudes de vibração a serem usadas no projeto do simula-
dor. Acelerações triaxiais foram coletadas simultaneamente 
do assoalho (Fig. 2) e do assento do atirador (Fig. 3) usando 
duas unidades de medida inercial MicroStrain 3DM GX2, 
com a viatura operando em terreno acidentado. No assento 
do atirador, a unidade de medida inercial foi instalada em um 
adaptador confeccionado para essa finalidade.
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Fig. 1: VBC Leopard 1 A5.

Fig. 2: Unidade de medida inercial instalada no centro de 
rotação da torre.

Fig. 3: Unidade de medida inercial instalada no assento do 
atirador.

Os dados foram coletados com taxas de amostragem de 
160 Hz e 250 Hz. Três experimentos foram conduzidos para 
cada taxa de amostragem, usando o mesmo caminho em ter-
reno acidentado. Valor dose de vibração, aceleração RMS e 
fator de crista foram calculados para verificação das condi-
ções de impacto de acordo com a norma ISO 2631-1:1997. A 
densidade de potência spectral (PSD) foi calculada usando o 
método de Welch, com uma superposição de 50%, janela de 
Hamming com atenuação de lóbulo lateral de 42,5 dB e re-
solução em frequência entre 0,05 e 0,15 Hz. A PSD mostrou, 
para as acelerações horizontais, primeiros picos entre 0,5 e 
1 Hz. As acelerações RMS colhidas no assoalho, para dados 

não-ponderados, variaram entre 2 e 4 m/s2. Estes resultados 
são apresentados em [7].

4. Identificação de Sistemas
A modelagem caixa preta é especialmente útil quando 

modelos analíticos que exigem conhecimento físico prévio 
do sistema são de difícil obtenção. Os parâmetros, num con-
junto de modelos desta classe, basicamente se ajustam aos 
dados e não refletem necessariamente características físicas 
do sistema [8]. Um conjunto de modelos candidatos foi se-
lecionado para a identificação da dinâmica da torre da VBC 
e posterior emprego no software de simulação. Os modelos 
mais usuais encontrados na literatura podem ser resumidos 
pela seguinte  expressão de diferenças em tempo discreto:

      
(1)

 
onde q representa o operador atraso. Os termos y, u e e 

representam respectivamente saída, entrada e ruído [8].
Para a identificação do sistema de giro (ou azimute), uma 

unidade de medida inercial foi posicionada no eixo primário do 
punho do atirador (Fig. 4) e outra no centro de rotação da torre 
(Fig. 2). Para identificação do sistema de elevação, um sensor 
foi posicionado no eixo secundário do punho do atirador (Fig. 
5) e outra na culatra do canhão (Fig. 6). Dados simultâneos de 
ambas as unidades de medida foram coletados enquanto entra-
das degrau no punho eram executadas pelo operador.

Estruturas autoregressivas com variáveis exógenas (ARX), 
autoregressivas não-lineares com variáveis exógenas (NARX), 
de resposta ao impulso finita (FIR) e não-linear de resposta ao 
impulso finita (NFIR) foram investigadas para identificação das 
dinâmicas do armamento. Um modelo NFIR de primeira ordem 
e outro FIR de segunda ordem demonstraram melhor se ajus-
tar aos dados experimentais com baixos custos computacionais 
respectivamente para os sistemas de azimute e elevação [9,10]:


k
=0.023678462978uk–1+ 0.0003749133262uk–1  

–0.000365048668uk–1
(2)

Y
k
 = 0,129229241uk–1 + 0,12691243uk–2 (3)

Fig. 4: Unidade de medida inercial instalada no eixo primário 
do punho.
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Fig 5.  Unidade de medida inercial instalada no eixo secundá-
rio do punho.

Fig. 6: Unidade de medida inercial instalada na culatra do canhão.

5. Projeto Mecatrônico e Construção do 
Simulador

O simulador desenvolvido consiste de uma plataforma, na 
qual foram fixados assento e punho do operador, que se move 
horizontalmente. Um atuador pneumático controlado por um 
painel constituído por filtro de linha, válvula reguladora de 
pressão e válvula direcional, atua movendo a plataforma. Os 
tempos de resposta da válvula reguladora de pressão e da vál-
vula direcional foram especificados para atender aos requisi-
tos de frequência. De modo a ter a mesma transmissibilidade 
de assento, um assento original do atirador da VBC Leopard 
foi usado. A Fig. 7 mostra o equipamento completo durante 
um experimento com vibrações longitudinais. O equipamento 
pode também ser utilizado para vibrações laterais.

Fig. 7: Experimento com vibração de entrada longitudinal.

Um instrumento virtual (IV) foi desenvolvido em LabView 
para comandar a válvula reguladora de pressão e a válvula 
direcional por meio de uma placa de aquisição multi-IO USB 
National Instruments. Este IV também gravava os dados de 
aceleração triaxial da unidade de medida inercial afixada ao 
chassis da plataforma móvel, assim como os dados de posição 
do punho do atirador, usando um par de potenciômetros. A 
trajetória de alvo em movimento e um cursor de pontaria são 
projetados em tempo real em um anteparo (Fig. 7). A dinâmica 
da torre é simulada para a geração do deslocamento do cursor 
de pontaria utilizando-se as Eq. 2 e Eq. 3, respectivamente 
para os sistemas de azimute e elevação.

6. Testes com Voluntários
Os testes com voluntários foram aprovados pelo Comitê 

de Ética do HUCFF/UFRJ. Os atiradores foram instruídos 
sobre o experimento e assinaram o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE). 

Seções de treinamento foram conduzidas inicialmen-
te com o emprego de IV que não compensavam o sinal do 
punho do atirador. Ensaios estáticos e com vibrações de 0,5; 
1 Hz e aleatórias foram conduzidos para ambas as direções 
i.e, lateral e longitudinal. No início de cada experimento, um 
cursor simulando um alvo aparecia aleatoriamente em um 
dos quarto cantos da tela de projeção e se deslocava com 
suave inclinação até o canto horizontalmente oposto. Outro 
cursor, que simulava a mira do atirador surgia simultanea-
mente no centro da tela de projeção. 

Na pesquisa foram selecionados três voluntários, que fo-
ram instruídos a engajar o alvo o mais rápido possível e a par-
tir de então, acompanhá-los o mais próximo que pudessem. 
Cada experimento durava um minuto. Acelerações triaxiais, 
erro de pontaria em azimute e em elevação, e posições do 
punho em azimute e elevação eram coletados a uma taxa de 
amostragem de 40 Hz. 

Após as sessões de treinamento e com os voluntários 
considerados treinados, outros experimentos foram realiza-
dos e seus resultados serviram de base para projeto de filtros 
compensadores.

7. Projeto dos Filtros Compensadores
Para compensação do erro de pontaria a coerência entre 

sinal do punho e erro de pontaria foi calculada. A expressão 
da coerência ordinária é dada por [11]: 

(4)

onde  corresponde ao espectro cruzado entre os sinais x e y e  
corresponde ao auto-espectro do sinal i.

Os filtros notch são empregados onde se deseja anular a 
contribuição de uma determinada frequência no espectro de 
um sinal. Sendo assim, foram projetados filtros com frequ-
ências de entalhe correspondentes às dos picos de coerência 
entre sinal e erro. Estudos de coerência média para cinco en-
saios com cada condição (estático; 0,5 Hz; 1 Hz e vibrações 
aleatórias) e direção de vibração (lateral e longitudinal) fo-
ram realizados. Observou-se um maior número de picos nas 
frequências de 1, 3 e 4 Hz. Foram investigados, portanto, 
filtros com essas frequências de entalhe e larguras de banda 
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Tabela 1: Resumo comparativo dos desempenhos dos instrumentos virtuais (desempenhos médios), EMQ: Erro Médio Quadrático.

Direção Vibração Direção Erro Critério de Desempenho

Condição de Vibração

Aleatória 1 Hz

Ñ. Filt Bw=0,1 Bw=0,2 Ñ. Filt Bw=0,1 Bw=0,2
Lo

ng
itu

di
na

l

Azimute
Média (pixels) 0,5027 0,5268 0,4228 0,7574 0,5203 0,6213

EMQ (pixels) 3,0799 3,0717 2,9466 2,7553 2,7740 2,6942

Elevação
Média (pixels) 0,2501 0,3012 0,3084 0,5378 0,5232 0,5039

EMQ (pixels) 2,1961 2,4040 2,5114 2,2890 2,3198 2,2714

Total
Distância (pixels) 0,5768 0,6198 0,6127 1,0473 0,8370 0,9593

EMQ (pixels) 4,1708 4,2895 4,2922 3,9690 4,0119 3,9151

La
te

ra
l

Azimute
Média (pixels) 0,5635 0,3762 0,2163 0,4108 0,4094 0,3930

EMQ (pixels) 3,4390 3,3997 3,3628 3,6692 3,0246 3,0609

Elevação
Média (pixels) 0,1435 0,1307 0,2317 0,3187 0,1975 0,2219

EMQ (pixels) 2.1766 2,3860 2,5009 2,2727 2,1467 2,3148

Total
Distância (pixels) 0,5057 0,4016 0,4260 0,6038 0,5006 0,4883

EMQ (pixels) 4,4793 4,5938 4,6401 4,7624 4,1086 4,2620

de 0,1 e 0,2 Hz. A Fig. 8 apresenta um exemplo de estudo 
de coerência realizado para experimentos com vibração lateral 
de 1 Hz para um dos voluntários. Para a coerência entre o si-
nal em azimute (x) e erro em azimute a figura apresenta picos 
pronunciados nas frequências escolhidas (1, 3 e 4 Hz). Para 
a coerência entre o sinal em elevação e o erro em elevação, 
apesar da alta coerência, não há a presença de picos nas frequ-
ências de 1 e 3 Hz. A diferença entre as formas das curvas de 
coerência pode estar relacionada com as dinâmicas utilizadas 
para simular os sistemas de azimute e elevação – Eq. 2 e Eq. 
3 – que correspondem a dois tipos de filtros: um passa-tudo 
para o sistema de giro e um passa-baixa para o de elevação.

Fig. 8: Estudo de coerência entre sinal e erro, experimentos 
com Vib. Lat. de 1Hz.

Observa-se que outras larguras de banda poderiam ter 
sido empregadas, assim como frequências de entalhe não in-
teiras. Um número maior de filtros também poderia ter sido 
empregado. Nesse estudo, porém, foram utilizados apenas 
três filtros em série.

As Eq. 5 a Eq. 10 apresentam as equações de diferenças 
que exprimem os filtros notch IIR obtidos, de 2ª ordem, para 
os parâmetros desejados (frequências de entalhe Wc = 1, 3 e 
4 Hz; e larguras de banda Bw = 0,1 e 0,2 Hz).

Para Wc = 1 Hz e Bw = 0,1 Hz:


k
=0,99221x

k
 – 1,95998xk–1 + 0,99221xk–2 + 1,95998yk–1 

– 0,98441yk–2  
(5)

Para Wc = 3 Hz e Bw = 0,1 Hz:


k
= 0,99221x

k
–1,76813xk–1+0,99221xk–2+1,76813k–1 

– 0,98441k–2

(6)

Para Wc = 4 Hz e Bw = 0,1 Hz:


k
=0,99221xk–1,60542xk–1+0,99221xk–2+1,60542 k–1 

–0,98441k–2

(7)

Para Wc = 1 Hz e Bw = 0,2 Hz:


k
=0,98453xk – 1,94482xk–1+0,98453xk–2+1,94482k–1 

– 0,96907k–2

(8)

Para Wc = 3 Hz e Bw = 0,2 Hz:


k
=0,98453xk–1,75445xk–1+ 0,98453xk–2 + 1,75445k–1 

– 0,96907k–2

(9)

Para Wc = 4 Hz e Bw = 0,2 Hz:


k
=0,98453xk–1,59301xk–1+ 0,98453xk–2 + 1,59301k–1 

– 0,96907k–2

(10)

8. Resultados e Discussão

A Tabela 1 apresenta um quadro comparativo de resul-
tados para os experimentos realizados com vibrações alea-
tórias e de 1 Hz para os principais critérios de desempenho 
utilizados na pesquisa.  Na tabela, o negrito foi utilizado para 
evidenciar os resultados de desempenhos superiores obtidos 
nos experimentos com utilização de filtros quando compara-
dos com os sem utilização de filtros. Por outro lado, o itálico 
foi utilizado para indicar um desempenho dos filtros inferior 
ao da condição não-filtrada.

Da análise da Tabela 1, que apresenta resultados médios, 
observa-se que os experimentos com uso dos instrumentos 
virtuais com compensadores foram superiores nos critérios 
de médias de erros em azimute e em elevação para os ensaios 
com vibrações laterais de 1 Hz.

No sentido longitudinal, a Tabela 1 demonstra inconstân-
cia ao apresentar valores médios de desempenho inferiores 
para o filtro com largura de banda 0,1 Hz e superiores para 
o filtro com Bw = 0,2 Hz, nos experimentos com vibrações 
periódicas de 1 Hz. Essa diferença encontrada nos desempe-
nhos para os experimentos realizados em uma e outra direção 
sugere que o nível de erro presente no sinal do punho é maior 
em direção lateral, o que pode ser explicado pela transmissão 
de movimento. No sentido lateral, o movimento é transmi-



18    RMCT VOL.33 Nº1 2016REVISTA MILITAR DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

tido em maior intensidade entre eixo lateral da plataforma e 
eixo vertical do punho. Tal transmissão de movimento deve 
ter sido responsável por movimentos involuntários principal-
mente no eixo primário do punho. A Tabela 1 mostra também 
que os filtros compensadores tiveram desempenho melhor ao 
compensar o erro em azimute.

O punho do atirador é desenhado para minimizar os efei-
tos da transmissão de movimentos involuntários. Assim, a 
postura do atirador é tal que antebraço e mão se alinhem, em 
posição neutra, com os eixos primário e secundário do pu-
nho (ver Fig. 7). Com movimentos em direção longitudinal, 
as forças longitudinais transmitidas pelas mãos ao punho, 
estando alinhadas com os eixos, não produzem torques no 
mesmo. Na direção lateral, isto só acontece em posição neu-
tra e, portanto, é possível que a resultante das forças laterais 
aplicadas das mãos ao punho produza torques indesejados.

Outra razão que explica a diferença encontrada nos de-
sempenhos em direção lateral e longitudinal, nos experimen-
tos a 1 Hz , surge do próprio estudo de coerência realizado. 
Por questões práticas, decidiu-se por implementar apenas 
três filtros notch para os picos de coerência entre sinal do 
punho e erro mais frequentes (1, 3 e 4 Hz). É possível que 
para um melhor desempenho no sentido longitudinal fossem 
necessários outros filtros em outros picos encontrados. Ob-
servando a Fig. 8, que apresenta o estudo de coerência para 
vibrações longitudinais de 1 Hz, percebe-se outros importan-
tes picos de coerência às frequências de 6 e 8 Hz, que para a 
direção lateral apresentam coerências bem menores (Fig. 8). 
De certa forma, o erro parece estar mais distribuído ao longo 
do espectro em experimentos em direção longitudinal que 
para aqueles em direção lateral, e, portanto ao privilegiar fre-
quências menores (1, 3 e 4 Hz) priorizou-se o desempenho 
em direção lateral. 

Para os ensaios realizados com vibrações aleatórias, de 
uma maneira geral, o desempenho dos softwares desenvolvi-
dos com filtros compensadores, no critério EMQ, foi ligeira-
mente inferior. Na análise dos resultados médios, a Tabela 1 
mostra que o filtro com largura de banda 0,1 Hz apresentou 
melhores desempenhos nas médias dos erros em azimute e 
em elevação e no EMQ em azimute, para os experimentos 
com vibração aleatória lateral, apresentado desempenho in-
ferior apenas para o erro em elevação que provocou desem-
penho global inferior neste critério.

A Tabela 1 exibe o desempenho superior do filtro com Bw 
= 0,1 Hz, no critério média dos erros, para os experimentos 
com vibração longitudinal de 1Hz e com vibração lateral ale-
atória e de 1Hz.

Cabe destacar ainda que o filtro com largura de banda 0,1 
Hz parece ter obtido desempenhos semelhantes ou melhores 
que os com 0,2 Hz, em quase todos os conjuntos de experi-
mentos realizados (ver Tabela 1, valores médios longitudi-
nais estáticos e laterais aleatórios e de 1 Hz). Decorre daí, 
portanto, que a sintonia da largura de banda dos filtros possa 
produzir resultados ainda melhores.

Finalmente, ressalta-se que a energia contida nos ensaios 
em laboratório é maior que as que efetivamente ocorrem em 
campo. Vibrações periódicas induzidas em laboratório são 
acompanhadas de uma série de harmônicos que não constam 
do espectro de um veículo. As vibrações aleatórias desenvol-
vidas em laboratório possuem espectro mais próximo do que 
ocorre efetivamente em campo, tanto pelo nível de energia 
quanto pela dispersão da mesma, ao longo do espectro. Para 
os experimentos conduzidos nessas condições de vibração 

não foi possível garantir a consistência na melhoria dos de-
sempenhos em ambos os critérios. Isto sugere que, possivel-
mente, os resultados positivos obtidos para os experimentos 
conduzidos com vibração periódica de 1 Hz em laboratório 
não se reproduziriam necessariamente em campo.

9. Conclusões
O presente artigo apresentou estudo desenvolvido corre-

lacionando vibração e impactos horizontais e desempenho 
em tarefas de acompanhamento.

Motivado por uma importante questão no campo da En-
genharia de Defesa, o acompanhamento de alvos em blin-
dados, buscou-se reconstituir, em laboratório, o ambiente 
vibratório de uma viatura blindada de combate (VBC) e sua 
tarefa de aquisição e acompanhamento de alvos.

A partir de testes de campo, foram especificadas frequên-
cia e amplitude para simulação das vibrações horizontais de 
uma VBC, bem como foram identificados modelos matemá-
ticos (Eq. 2 e Eq. 3) para simulação da dinâmica da torre de 
uma VBC.

Foi construído o dispositivo simulador das vibrações e 
foram realizados ensaios com três voluntários, nas seguintes 
condições: vibrações longitudinais e laterais; ensaios estáti-
cos, com vibrações periódicas de 0,5 e 1 Hz e com vibrações 
aleatórias; ensaios com e sem compensação de erro.

Os ensaios de comparação dos instrumentos sem e com 
compensadores mostraram que os filtros compensadores me-
lhoram o desempenho de mira sujeita à vibração do atirador, 
no critério de erro médio quadrático, de forma constante para 
ensaios com vibração lateral periódica de 1 Hz. No critério 
média dos erros, o instrumento virtual com filtros de largura 
de banda de 0,1 Hz apresentou desempenho semelhante ou 
superior em quase todos os casos, o que constitui também 
em resultado bastante positivo. Os softwares com compen-
sação tiveram desempenho melhor na compensação do erro 
em azimute em ambas as direções, para os critérios EMQ e 
média dos erros, em quase todas as condições de vibração 
(Tabela 1).

Cabe ressaltar que os instrumentos virtuais, ao simula-
rem a dinâmica da torre, já embarcavam filtros que visavam 
à minimização dos efeitos de vibração. Portanto, os resul-
tados demonstraram que é possível melhorar ainda mais o 
desempenho nas tarefas de acompanhamento.

Em razão do exposto, o presente trabalho apresenta uma 
contribuição dentro do tema proposto, uma vez que permitiu 
um maior conhecimento dos espectros de vibração da VBC 
Leopard, de sua transmissibilidade de assento, e da dinâmica 
de seus sistemas da torre.

Sobretudo, os resultados deste trabalho indicam que pro-
jetos de veículos futuros poderão se beneficiar do estudo 
aqui realizado, para melhorarem o desempenho de seus sis-
temas de pontaria. No entanto, cabe ressaltar, que o proble-
ma da pontaria de um blindado é bem mais complexo que o 
aqui simulado, e deste modo o aprofundamento da pesquisa 
é necessário. O presente trabalho limitou-se à execução de 
ensaios com vibração em apenas um grau de liberdade e a 
tarefa simulada contou também com simplificações.

Ainda como contribuição da presente pesquisa, cita-se o 
desenvolvimento da plataforma aqui utilizada, a qual poderá 
ser empregada em qualquer pesquisa que necessite imprimir, 
com repetibilidade, perfis de vibrações horizontais de baixa 
frequência a indivíduos realizando tarefas de coordenação 
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óculo-motora manual. 
Por fim, acredita-se que a melhor precisão da escolha das 

frequências de entalhe, seleção de outros tamanhos de largu-
ra de banda e de atenuação, poderá conduzir a resultados ain-
da melhores que os apresentados neste trabalho. Outros tipos 
de filtro, tais como passa baixa de 1ª e 2ª ordens, com fre-
quências de corte variadas poderão também ser investigados.
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Resumo: A combinação das propriedades físicas e mecânicas 
aliadas à biocompatibilidade torna o poli(dimetilsiloxano) – PDMS, 
popularmente conhecido como silicone, um material amplamen-
te empregado na fabricação de dispositivos voltados à saúde, tais 
como: drenos para hidroencefalia, lentes intraoculares, implantes 
mamários, próteses vasculares, articulações dos dedos, cateteres, 
dentre outros. Foram realizados ensaios mecânicos e físico-quími-
cos em implantes mamários de silicone com membrana lisa e tex-
turizada após submissão a processos de envelhecimento acelerado 
por exposição à radiação UV-B e gama, para avaliar as modifica-
ções ocorridas na estrutura do material. Os resultados das análises 
realizadas mostraram que a irradiação aumenta a densidade das 
ligações cruzadas no compósito de PDMS utilizado na membrana 
dos implantes mamários texturizados. Entretanto, nas membranas 
dos implantes mamários lisos, as mesmas dosagens de radiação 
UV-B e gama desencadearam a cisão das cadeias poliméricas, di-
minuindo a densidade de ligações cruzadas. Pode-se concluir que o 
tipo e a dosagem da radiação influenciou a degradação do material, 
porém as alterações químicas e estruturais ocorridas no compósi-
to de PDMS utilizado na membrana dos implantes mamários foram 
mais influenciadas pelas características inerentes a cada uma das 
matrizes, ou seja, membrana lisa ou texturizada. 

PalavRas chave: Poli(dimetilsiloxano), degradação, irradiação 
gama e UV-B.

abstRact: The combination of biocompatibility combined with 
physical and mechanical properties makes poly (dimethylsilicone) 
- PDMS, silicone, a material widely used in the manufacture of arti-
cles focused on health, such as drains, intraocular lenses, breast im-
plants, vascular prostheses, joints fingers, catheters, among others. 
Mechanical and physical chemical tests of silicone breast implants 
with smooth and textured membrane assays were performed after 
submission to the aging process accelerated by exposure to UV-B 
and gamma radiation, to assess the changes occurring in the struc-
ture of the material. The results of analyzes showed that irradiation 
increases the density of cross-links in the composite PDMS in the 
textured breast implants. However, in the membranes of smooth bre-
ast implants, the same doses of UV-B and gamma radiation triggered 
the cleavage of polymer chains, lowering the crosslinking density. It 
can be concluded that the type and dosage of radiation affected the 
degradation of the material, but the chemical and structural changes 
in the composite PDMS used in breast implants were more influen-
ced by each matrices characteristics, smooth or textured membrane.

KeywoRds: Poly(dimethylsiloxane), degradation, gamma and 
UV-B irradiation.

1. Introdução
O câncer de mama é uma neoplasia maligna frequente 

entre as mulheres. Para auxiliar o tratamento e minimizar o 
trauma psicológico, na maioria das vezes é feita a reconstru-
ção da mama através da colocação de implantes mamários 
de silicone [1].

Atualmente são disponibilizados aos cirurgiões implan-
tes mamários de silicone com superfície lisa ou rugosa, esta 
última pode ser texturizada ou revestida de poliuretano. Os 
diferentes tipos de membrana promovem variadas interações 
com o tecido ao seu redor.

O polímero mais utilizado como material dos implan-
tes mamários é o poli(dimetilsiloxano) – PDMS, conhecido 
como “silicone” [2]. Os implantes mamários de silicone são 
constituídos pela membrana, que é o revestimento externo, 
e pelo gel utilizado no preenchimento. Apesar de ambos os 
materiais pertencerem à família dos siloxanos, o material da 
membrana corresponde a um compósito elastomérico curado 
pela adição de dois ou mais componentes, enquanto que, o 
gel é considerado um elastômero líquido - ABNT NBR ISO 
14949/2011 [3]. 

As borrachas de silicone constituem uma família muito 
peculiar, pois são parcialmente inorgânicas e parcialmente 

orgânicas, uma vez que a cadeia principal é constituída alter-
nadamente por átomos de silício e de oxigênio, e as cadeias 
laterais constituídas por grupos orgânicos (por exemplo, me-
til, vinil, fenil) [4,5]. A elevada enegia de ligação dos átomos 
Si-O confere as borrachas de siloxano maior resistência a 
temperaturas extremas (Tfaixa = -100ºC a +300ºC).

A Figura 1 mostra a estrutura da cadeia polimérica do 
poli(dimetilsiloxano) [6].

Fig. 1: Estrutura da cadeia polimérica do poli(dimetilsiloxano) 
– PDMS.

Os implantes mamários após a implantação, assim como 
os demais biomateriais, sofrem degradação das propriedades 
físicas e mecânicas por diversas razões. Degradação é qual-
quer mudança na estrutura química dos polímeros causada 
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por agentes físicos e/ou por agentes químicos. As modifica-
ções permanentes na estrutura dos polímeros podem resultar 
em dois tipos de processos simultâneos e concorrentes, a re-
ticulação ou a cisão das cadeias poliméricas. A preponderân-
cia de um ou de outro irá depender principalmente da dose 
de radiação utilizada e do comportamento do material frente 
ao processo de degradação [7].

Na maioria das vezes as reações de degradação são in-
desejáveis, pois em alguns casos diminui a durabilidade dos 
dispositivos, influenciando a vida útil do material e prejudi-
cando a aplicação do mesmo [8].

O presente estudo teve por objetivo analisar as possíveis 
alterações estruturais e as modificações físicas e mecânicas 
do PDMS utilizado na confecção das membranas de implan-
tes mamários quando submetidos a altas dosagens de radia-
ção UV-B e gama.

2. Materiais e métodos
Foram utilizados implantes mamários de silicone com 

membranas lisas e texturizadas, de volume fixo na faixa de 
250 mL a 450 mL. Os implantes mamários foram prove-
nientes da mesma unidade fabril; mesmo fabricante; mes-
mo processo produtivo; mesmas indicações, finalidades e 
uso; mesmas precauções, restrições e advertências; mesma 
matéria-prima; mesmo tipo de preenchimento com gel de si-
licone, porém com membranas de superfícies diferentes. Por 
questões de confidencialidade e imparcialidade não serão di-
vulgados os números de lote, nome do fabricante, origem e 
números de série dos implantes mamários.

Investigando as alterações ocorridas na estrutura e nas 
propriedades físicas e mecânicas dos implantes mamários 
após exposição a altas doses de radiação, será possível es-
timar o comportamento do material frente à degradação 
quando o material for exposto a doses inferiores de radiação, 
como no caso de exposição ao sol e radiografia do tórax. Por 
este motivo, o estudo foi realizado em doses extremas de 
radiação UV-B e gama.

As amostras foram separadas em 03 (três) grupos de ava-
liação para cada tipo de implante mamário – superfície lisa 
e texturizada, conforme descrito na Tabela 1. Os grupos de 
avaliação foram:

1. material nas condições originais de recebimento;
2. material exposto a radiação UV-B por 120 dias; 
3. material exposto a 125 kGy de radiação gama. 

Tabela 1. Designação dos grupos de avaliação
Implante  

mamário de 
silicone

Condições originais 
de recebimento

Radiação UV-B por 
120 dias

Radiação 
gama 125 

kGy

LISO Avaliação das propriedades mecânicas e físico-quími-
cas, e análise microscópica.

TEXTURIZADO Avaliação das propriedades mecânicas e físico-quími-
cas, e análise microscópica.

2.1 Preparação dos corpos-de-prova

Para a realização dos ensaios, os implantes mamários 
foram cortados e as membranas lavadas com álcool isopro-
pílico PA até total retirada do gel de silicone utilizado no pre-
enchimento. Após completa remoção do gel, foram confec-
cionados na prensa de corte pneumática da marca CEAST, 
05 (cinco) corpos-de-prova para cada grupo de avaliação, em 
formato de “gravata”, com comprimento mínimo de 75 mm, 

largura da porção estreita de (4,0 ± 0,1) mm, e espessura na 
faixa de 1,0 mm a 2,0 mm. As dimensões da matriz de corte 
acoplada a prensa para confecção dos corpos-de-prova foram 
as especificadas na norma ABNT NBR ISO 14607/2013 [9].

A Fig. 2 mostra corpos-de-prova confeccionados para o 
ensaio de resistência à tração a partir das membranas de im-
plantes mamários de silicone lisos e texturizados.

Fig. 2: Da esquerda para a direita, corpos-de-prova de implante 
mamário liso e texturizado confeccionados para o ensaio de resis-

tência à tração.

Os implantes mamários foram irradiadas por raios UV-B 
durante 120 dias através do uso do equipamento C-UV Siste-
ma Acelerado de Envelhecimento para não Metálicos, e por 
radiação gama na dosagem de 125 kGy através do Irradiador 
Gama de Pesquisa com fonte 137Cs, com volume útil da or-
dem de 100L e boa uniformidade, sob taxa média de dosa-
gem de 1,39 kGy/h. 

2.2 Análise Termogravimétrica (TGA)

A análise termogravimétrica (TGA) foi realizada no equi-
pamento TA SDT Q600, da marca DP Union, versão 20.9, 
utilizando uma massa de amostra na faixa de 20 a 35 mg, em 
atmosfera inerte, sob nitrogênio, com vazão de 100 mL/min, 
ciclo de aquecimento com temperatura variando na faixa de 
40ºC a 750ºC e velocidade de aquecimento de 20ºC/min. 

A temperatura inicial de decomposição (Tonset) obtida na 
curva termogravimétrica (TGA) foi determinada por meio de 
uma tangente traçada a partir da linha-zero, no ponto exato 
de desvio da curva no primeiro estágio de decomposição. A 
temperatura de velocidade máxima de decomposição obtida 
através da derivada da curva termogravimétrica (DTG) foi 
determinada pelo máximo do pico.

2.3 Ensaio de Resistência à Tração

O ensaio de resistência à tração foi realizado em Máqui-
na Universal de Ensaios DL500 EMIC com velocidade de 
separação das garras de 500 mm/min, utilizando célula de 
carga de 200 N e extensômetro de coluna de 250 mm para 
grandes deformações. Os corpos-de-prova foram fixados a 
garra conectada ao dinamômetro e estirados até a ruptura 
conforme metodologia descrita na norma ABNT NBR ISO 
14607/2013 [9].

Os resultados de tensão na ruptura e alongamento máxi-
mo na ruptura foram obtidos através do Software TESC ver-
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são 3.04. Foram ensaiados 5 (cinco) corpos-de-prova para 
cada grupo de avaliação, e utilizou-se como resultado final a 
média dos valores obtidos. 

2.4 Microscopia Óptica

Para avaliar as microalterações ocorridas na superfície 
das membranas dos implantes mamários de silicone liso e 
texturizado após exposição às radiações UV-B e gama, uti-
lizou-se o microscópio óptico BX51M da marca Olympus, 
com sistema de câmera DP72 acoplado, sob 100X e 200X 
de aumento.

3. Resultados e discussão

3.1. Análise Termogravimétrica (TGA)

A Fig. 3 mostra a superposição das curvas termogravi-
métricas (TGA) de decomposição térmica do compósito de 
PDMS da membrana de implante mamário liso antes e após 
exposição às radiações UV-B e gama. A temperatura de velo-
cidade máxima de decomposição foi determinada através da 
primeira derivada da curva termogravimétrica (DTG), mos-
trada na Fig. 4 pelo máximo do “pico”. 

a

b

Fig. 4: Superposição das derivadas das curvas termogravimétri-
cas (DTG) da membrana do implante mamário liso antes e após 

radiação UV-B e gemas.

A Fig. 5 mostra a superposição das curvas termogravi-
métricas (TGA) de decomposição térmica do compósito de 
PDMS da membrana de implante mamário texturizado antes 
e após exposição às radiações UV-B e gama, e a temperatu-
ra de velocidade máxima de decomposição foi determina-
da através da primeira derivada da curva termogravimétrica 
(DTG), mostrada na Fig. 6 pelo máximo do “pico”. 

Fig. 5: Curvas termogravimétricas: antes e após exposição UV-B 
do implante texturizado.

Fig. 6: Superposição das derivadas das curvas termogravimétricas 
(DTG) da membrana de implante mamário texturizado antes e 

após radiação UV-B e gama.Fig. 3: Curvas termogravimétricas: antes (a) e após (b) exposição 
UV-B do implante liso.
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A Tabela 2 apresenta os valores da temperatura inicial de 
decomposição (Tonset) e da temperatura de velocidade máxi-
ma de decomposição do compósito de PDMS utilizado nas 
membranas de implantes mamários lisos e texturizados. 

Tabela 2. Valores da temperatura inicial de decomposição (Tonset) 
e da temperatura de velocidade máxima de decomposição do com-
pósito de PDMS de implantes mamários lisos e texturizados antes 

e após radiação UV-B e gama.
MEMBRANA LISA

CONDIÇÕES DO MATERIAL Tonset 

 (ºC)
T velocidade máxima de decomposição (ºC)

Condições originais de recebimento 519 571

Radiação UV-B
(120 dias)

455 549

Radiação gama
(125 kGy)

466 557

MEMBRANA TEXTURIZADA

CONDIÇÕES DO MATERIAL Tonset 
(ºC)

T velocidade máxima de decomposição (ºC)

Condições originais de recebimento 450 540

Radiação UV-B
(120 dias) 

460 539

Radiação gama
(125 kGy)

478 545

Observação: Dados referentes ao primeiro estágio de decomposição.

Segundo a literatura, a curva termogravimétrica (TGA) 
do PDMS possui 02 (dois) estágios de decomposição. O pri-
meiro estágio ocorre em temperaturas na faixa de 390ºC a 
540ºC, com perda de massa de 1,8% a 12,7%. Esse estágio 
pode ser atribuído à decomposição do PDMS através da cisão 
das ligações Si-O, formando oligômeros cíclicos energetica-
mente mais favoráveis, principalmente hexametiltrisiloxano 
e octametiltetrasiloxano, conforme demonstrado nas Fig. 7 e 
Fig.  8 [11, 10, 12].

Fig. 7: Mecanismo proposto para a despolimerização do PDMS 
formando oligômeros cíclicos de três centros de ligações Si-O – 

hexametiltrisiloxano [12]

Fig. 8: Mecanismo proposto para a despolimerização do PDMS 
formando oligômeros cíclicos de quatro centros de ligações 

Si-O – octametiltetrasiloxano [12]

De acordo com Graziano et al., o primeiro estágio de de-
composição do PDMS reticulado ocorre em temperaturas aci-

ma de 425ºC, e a estabilidade térmica do material aumenta 
com o aumento do nível de reticulação [13].

O segundo estágio de perda de massa ocorre devido à de-
composição final dos oligômeros cíclicos gerando o sólido 
residual SiO2 [10,12]. A degradação dos oligômeros cíclicos é 
observada a altas temperaturas, e segue por um caminho termo-
dinamicamente favorecido pela clivagem da ligação Si-C, que é 
menos estável que as ligações Si-O e C-H nestes siloxanos [14].

A decomposição térmica do PDMS gera uma quantidade 
de resíduo de SiO2 na faixa de 60 a 87% [12,15]. Segundo Mo-
ghadam et al., a menor massa residual de poli(dimetilsiloxano) 
é de 29%, sob temperatura igual ou acima de 800ºC [16]. Du-
rante a confecção das membranas de implantes mamários é 
adicionado como agente de reforço uma quantidade na faixa 
de (16 - 27)% de SiO2 amorfo [17]. 

Os terminais da cadeia polimérica apresentam maior sus-
ceptibilidade à degradação, portanto, quanto menor o peso 
molecular do polímero, maior a quantidade de terminais de 
cadeias, consequentemente, menor a estabilidade térmica. 
Logo, a estabilidade térmica de um polímero aumenta com o 
aumento do seu peso molecular. Porém, a partir de um deter-
minado peso molecular, o tamanho das cadeias é tão grande 
que a influência dos terminais é praticamente desprezível, 
e a estabilidade térmica do polímero permanece quase que 
constante [18].

Pelos resultados obtidos, pode-se verificar que todas as 
amostras do compósito de PDMS utilizado em membranas 
de implantes mamários, seja lisa ou texturizada, permane-
ceram estáveis até a temperatura de 400ºC, mesmo após 
sofrer envelhecimento acelerado por exposição à radiação 
UV-B e gama, mostrando a ótima estabilidade térmica do 
poli(dimetilsiloxano) - PDMS.

Comparando-se a resistência térmica dos materiais lisos e 
texturizados nas condições originais de recebimento, pode-se 
verificar que o compósito de PDMS dos implantes texturiza-
dos mostrou ser termicamente menos resistente, uma vez que 
o Tonset foi menor (T = 450ºC) em relação ao material liso (T 
= 519ºC).

Apesar da ótima resistência térmica do PDMS, pode-se 
verificar que após os processos de irradiação houve redução 
na temperatura inicial de decomposição (Tonset) do compósito 
de PDMS dos implantes lisos, enquanto que, o compósito de 
PDMS dos implantes texturizados apresentou Tonset maiores.

Como os terminais de cadeia são mais susceptíveis à 
degradação, é provável que após irradiação o compósito de 
PDMS das membranas lisas tenha maior quantidade de ter-
minais de cadeia em relação ao material texturizado, já que 
a temperatura inicial de decomposição da membrana lisa di-
minuiu à medida que a dosagem de radiação aumentou. O 
aumento da quantidade de terminais de cadeia provavelmen-
te ocorreu pela cisão das cadeias poliméricas durante os pro-
cessos de radiação, que consequentemente, reduziu o peso 
molecular, a densidade de ligações cruzadas e a estabilidade 
térmica do material liso.

Já no compósito de PDMS de implantes texturizados, 
como a temperatura inicial de decomposição aumentou à 
medida que a dosagem de radiação foi aumentada, é prová-
vel que tenha ocorrido à cisão das cadeias poliméricas com 
posterior formação de ligações cruzadas, gerando uma rede 
tridimensional, diminuindo a quantidade de terminais de ca-
deia, resultando o aumento do peso molecular e da estabili-
dade térmica do material. 

A degradação dos materiais pode ser afetada por diversos 
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fatores como: funcionalidade dos grupos terminais, impu-
rezas, defeitos, solvente, oxidação, tempo de exposição, 
dentre outros. Portanto, é provável que os espaços vazios 
presentes no compósito de PDMS texturizado tenham au-
mentado a distância de separação intramolecular, promo-
vendo significativos defeitos na estrutura do material e 
diferenças no comportamento térmico e na densidade de 
ligações cruzadas [19].

8.2. Determinação da Resistência à Tração

A Figura 9 mostra o perfil do gráfico de tensão versus 
deformação do ensaio de resistência à tração das membra-
nas de implante mamário de silicone liso e texturizado nas 
condições originais de recebimento. Pode-se verificar que 
as curvas obtidas são elásticas, com grandes deformações 
produzidas sob baixos níveis de tensão, característica fun-
damental dos elastômeros [20].

Os valores médios obtidos no ensaio de resistência à tra-
ção do compósito de PDMS das membranas de implantes 
mamários lisos e texturizados estão descritos na Tabela 3.

Tab. 3. Média dos resultados de tensão na ruptura (TR) e alongamento 
máximo na ruptura (Almax) do compósito de PDMS de implante mamá-

rio liso e texturizado.
MEMBRANA LISA

Condições originais de recebimento 11,6 930

Radiação UV-B (120 dias) 9,8 838

Radiação gama (125 kGy) 7,0 475

MEMBRANA TEXTURIZADA

CONDIÇÕES DO MATERIAL TR (MPa) Almax (%)

Condições originais de recebimento 8,3 783

Radiação UV-B (120 dias) 7,0 704

Radiação gama (125 kGy) 6,2 381

Legenda: TR = Tensão na ruptura (MPa); AlMax = Alon-
gamento máximo na ruptura (%)

Segundo Moghadam et al., dependendo do grau de reti-
culação e do agente de reforço, o valor da tensão na ruptura 
do PDMS varia na faixa de 8,8 MPa a 11 MPa; e o valor 

do alongamento na ruptura varia na faixa de 655% a 951% 
[16]. A tensão de ruptura do compósito de PDMS da mem-
brana de implante mamário liso nas condições originais de 
recebimento foi 11,6 MPa, e o alongamento na ruptura foi 
930%. Enquanto que, o compósito de PDMS texturizado 
nas condições originais de recebimento obteve como resul-
tado de tensão na ruptura 8,3 MPa e alongamento máximo 
na ruptura de 783%. Os resultados de tensão e alongamento 
na ruptura do elastômero de PDMS texturizado nas con-
dições originais do recebimento foram inferiores quando 
comparados com o material liso.

A penetração de moléculas pequenas pode gerar um in-
chamento e/ou reações químicas com as moléculas do polí-
mero que, com frequência, promovem uma perda das pro-
priedades mecânicas e físicas do material [20]. Portanto, é 
provável que a redução nos valores de tensão e alongamen-
to na ruptura do material texturizado tenha sido ocasionada 
em função da penetração das moléculas pequenas de CO2, 
H2O e NH3, geradas pela dissociação do sal de carbonato 
de amônio [(NH4)2CO3] utilizado na confecção da textura 
dessas membranas. Pois, após a adição do sal, as membra-
nas são aquecidas a uma temperatura em torno de 150ºC 
por aproximadamente 2 horas, e nestas condições ocorre à 
dissociação do carbonato de amônio [(NH4)2CO3] em mo-
léculas pequenas de CO2, H2O e NH3. Provavelmente, a di-
fusão, a permeabilidade e a absorção dessas moléculas pe-
quenas entre as cadeias do PDMS provocaram inchamento 
e reações químicas no material texturizado, reduzindo sua 
resistência mecânica em comparação ao material liso, nas 
condições originais de recebimento.

3.3. Avaliação por Microscopia Óptica

As Fig. 10 a Fig.12 apresentam fotomicrografias da su-
perfície da membrana de implante mamário de silicone liso 
nas condições originais de recebimento e após exposição à 
radiação UV-B e gama, respectivamente, observadas com 
aumento de 100X e 200X em Microscópio Óptico. 

(a)
(b)

Fig 9: Curvas tensão versus deformação das membranas dos implantes mamários antes do envelhecimento acelerado por radia-
ção: (a) superfície lisa; (b) superfície texturizada.
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(a) (b)
Fig. 10: Fotomicrografias, por microscopia óptica, da membrana de implante mamário de silicone liso não irradiado, com 

aumento de: (a) 100X; (b) 200X.

(a) (b)

Fig. 11: Fotomicrografias, por microscopia óptica, da membrana de implante mamário liso após 120 dias de radiação UV-B, 
com aumento de: (a) 100X; (b) 200X.

(a) (b)
Fig. 12: Fotomicrografias, por microscopia óptica, da membrana de implante mamário liso após 125 kGy de radiação gama, 

com aumento de: (a) 100X; (b) 200X.

Alterações na coloração, aglomeração de partículas e 
separação de fases por fissuras e rachaduras são sinais que 
confirmam a ocorrência da degradação do material polimé-
rico [10].

Pode-se observar nas Fig. 10 a Fig. 12 que após 
os processos de envelhecimento acelerado por radia-

ção UV-B e gama, várias ranhuras apareceram na mem-
brana dos implantes mamários lisos. Portanto, inde-
pendente do tipo e da intensidade da radiação, houve 
modificações típicas de polímero degradado na superfí-
cie da membrana do implante mamário  de silicone liso. 
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As Fig. 13 a Fig. 15 apresentam fotomicrografias da su-
perfície da membrana de implante mamário de silicone tex-
turizado nas condições originais de recebimento e após expo-
sição à radiação UV-B e gama, respectivamente, observadas 
com aumento de 100X e 200X em Microscópio Óptico. 

A produção e liberação de gases aumentam em função do 
aumento da densidade de ligações cruzadas. Diante do alto 
grau de reticulação, para que os gases possam aflorar para 
a superfície do material, eles são obrigados a se dividir por 

vários caminhos, e o afloramento dos gases na superfície do 
material produz maior quantidade de defeitos [21,22]. 

Pelas Fig. 13 a Fig.  15, pode-se observar que a exposição 
da membrana de implante mamário texturizado as radiações 
UV-B e gama aumentaram a quantidade e o tamanho das 
bolhas e irregularidades presentes no material. Portanto, é 
provável que a maior quantidade de defeitos (bolhas, vazios) 
na membrana dos implantes texturizados tenha sido ocasio-
nada pela liberação e afloramento de gases (H2, CH4 e C2H4) 

(a) (b)
Fig 13. Fotomicrografias, por microscopia óptica, da membrana de implante mamário texturizado não irradiado, com aumento 

de: (a) 100X; (b) 200X.

(a) (b)
Fig. 14: Fotomicrografias, por microscopia óptica, da membrana de implante mamário texturizado após 120 dias de radiação 

UV-B, com aumento de: (a) 100X; (b) 200X.

(a) (b)
Fig. 15: Fotomicrografias, por microscopia óptica, da membrana de implante mamário texturizado após 125 kGy de radiação 

gama, com aumento de: (a) 100X; (b) 200X.
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para a superfície do material, provavelmente em função do 
aumento da densidade de ligações cruzadas.

9. Conclusões

A análise dos resultados experimentais realizados nas 
membranas de implantes mamários de silicone lisos e tex-
turizados após envelhecimento acelerado por exposição a ra-
diações UV-B e gama, associadas às informações presentes 
nas referências bibliográficas, permite concluir que:

1. Nas condições originais de recebimento as membra-
nas dos implantes mamários de silicone liso apre-
sentaram resistência térmica e mecânica superior ao 
material texturizado. Provavelmente antes do enve-
lhecimento acelerado por radiação, a densidade de 
ligações cruzadas no compósito de PDMS do im-
plante liso seja maior que no texturizado.

2. Mesmo após o envelhecimento acelerado com al-
tas doses de radiação UV-B (120 dias) e radia-
ção gama (125 kGy), a temperatura inicial de de-
composição (Tonset) do compósito de PDMS liso 
e texturizado permaneceu acima de 400ºC. Este 
comportamento pode ser explicado pela alta ener-
gia necessária para a quebra da ligação Si-O. 

3. As variações ocorridas no comportamento mecânico 
e físico-químico do compósito de PDMS utilizado em 
membrana de implantes mamários de silicone liso e 
texturizado após envelhecimento acelerado por radia-
ção foram resultantes dos efeitos produzidos por um 
dos seguintes mecanismos:
a) cisão das cadeias poliméricas com produção de oli-
gômeros cíclicos, ou;
b) cisão das cadeias poliméricas com produção de ra-
dicais livres, e posterior formação de ligações cruza-
das entre os radicais.

4. As radiações UV-B e gama produziram defeitos su-
perficiais típicos de polímero degradado nos mate-
riais, liso e texturizado, tais como: rachaduras, ranhu-
ras, vazios e bolhas geradas por liberação de gases. 

5. Apesar de ambos os materiais serem compósitos de 
PDMS, o tipo de superfície (lisa e texturizada) influen-
ciou consideravelmente o comportamento mecânico e 
físico-químico do material frente aos processos de de-
gradação por raios UV-B e radiação gama. Enquanto 
que, as radiações provocaram a cisão das cadeias no 
compósito de PDMS liso, no material texturizado elas 
promoveram a formação de ligações cruzadas.
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Resumo: Técnicas de conformação do pó cerâmico estão inclu-
ídas no universo do processamento cerâmico e são responsáveis 
por dar a forma final do produto cerâmico acabado. Várias técnicas 
já foram utilizadas e, como sempre, novas técnicas surgem a cada 
ano. Este trabalho tem como objetivo divulgar uma destas novas 
técnicas de conformação do pó cerâmico, o “freeze casting”, por se 
tratar de uma técnica recente e ainda, sem uma literatura considerá-
vel em língua portuguesa.

Palavras-chave: Processamento cerâmico, conformação cerâ-
mica, moldagem por congelamento, “freeze casting”.

abstRact: Conformation techniques of ceramic powder are inclu-
ded in the universe of ceramic processing and are responsible for 
giving the final shape of the finished ceramic product. Several techni-
ques have been used and, as always, new techniques emerge every 
year. This work aims to promote one of these new techniques of 
ceramic powderconformation, the freeze casting, since it is a recent 
technique and still without a considerable literature in Portuguese.

Keywords: Ceramic processing, ceramic conformation, freeze cas-
ting.

1. Introdução
O processamento cerâmico contempla técnicas milenares e 

recentes, buscando sempre a melhor maneira ou mais adequada 
para obter um corpo cerâmico destinado a uma aplicação espe-
cífica. As propriedades mecânicas características dos materiais 
cerâmicos os impedem de serem fabricados de forma semelhan-
te aos materiais metálicos. Por exemplo, o alto ponto de fusão 
impede sua fundição, a elevada dureza impede a usinagem con-
vencional, a fragilidade impede o forjamento ou a laminação. 
Para seu processamento, os materiais cerâmicos utilizam téc-
nicas especiais, criadas a partir das suas características. Uma 
das técnicas empregadas consiste na utilização de suspensões 
de pós-cerâmicos estabilizadas. As suspensões cerâmicas são 
comumente chamadas de barbotina. Após a produção e a estabi-
lização adequada da barbotina, abre-se inúmeras  possibilidades 
para o processamento cerâmico,onde técnicas variadas surgem 
a cada ano. Dentre elas, uma das mais recentes descritas na li-
teratura é o freeze casting.Este trabalho apresenta uma técnica 
para obtenção de cerâmicos com porosidade elevada e resistên-
cia mecânica superior quando comparada a outras técnicas, por 
meio do freeze casting. 

2. Processamento por “Freeze Casting”

2.1 História

Em 1954, o processamento por freeze casting foi descrito 
como um método alternativo para obtenção de refratários [1]. A 
produção de corpos cerâmicos de grandes dimensões fica limi-
tada devido a dois fatores: retração e tenacidade. A retração, que 
ocorre principalmente durante o processo de sinterização, pode 
ser tão alta quanto 20%. Ela afeta desfavoravelmente peças 
maiores e é menos prejudicial para peças pequenas. Nas peças 
de grandes dimensões e de geometrias complexas, a retração 
mais acentuada compromete as tolerâncias dimensionais e a uti-
lização posterior do produto. Quanto à tenacidade, sabe-se que a 
fragilidade dos cerâmicos limita a usinagem das peças grandes e 
de formas complexas. Surgiu a necessidade de desenvolver no-
vas técnicas e, dentre elas, encontra-se o “freeze casting”, que 

foi primeiramente utilizado na produção de peças grandes com 
geometrias complexas e densas [2]. Porém, qualquer cristal de 
gelo formado durante este processo, resulta em porosidade na-
quele local, o que inicialmente não era desejado [3]. Ao longo 
dos anos, esforços de pesquisas foram realizados visando a di-
minuição da porosidade do cerâmico obtido através da técnica 
de conformação por “freeze casting”. Passou-se a utilizar di-
ferentes tipos de solventes e aditivos como glicerol e álcool, a 
fim de aumentar o empacotamento das partículas cerâmicas, e 
consequentemente, sua densificação [4].

Recentemente, pesquisadores perceberam que a porosidade 
não desejada no cerâmico obtido, apresentava uma morfologia 
e uma distribuição de poro únicas, o que direcionou a técnica 
de“freeze casting” para a fabricação de cerâmicos porosos com 
controle da fração, orientação e tamanho de poros. Pesquisas 
relativamente recentes como a de [5], revelaram um potencial 
para produção de cerâmicos porosos utilizando esta técnica. 
Posteriormente, [6] e [7], publicaram artigos científicos nas re-
vistas Nature e Science, respectivamente, relatando o potencial 
desta nova técnica na produção de cerâmicos com porosidade 
controlada. Estas publicações atraíram o interesse da comuni-
dade científica e, a partir daí, muitos artigos científicos foram 
escritos nos últimos oito anos. A técnica de processamento “fre-
eze casting”, para produção de cerâmicos porosos, mostrou ser 
uma excelente alternativa e revelou possuir potencial para futuras 
pesquisas tais como na área de biocerâmicas porosas. 

2.2 Princípios e mecanismos

A técnica de freeze casting compreende a preparação de 
uma suspensão cerâmica (aquosa ou não aquosa), moldagem e 
congelamento desta suspensão, seguida de sublimação do sol-
vente, sob vácuo. Por fim, procede-se a sinterização do corpo 
verde obtido mantendo a estrutura dos poros, que preserva a 
estrutura congelada pelo solvente. As quatro etapas básicas do 
processo freeze casting estão ilustrados na Fig. 1.

A etapa de preparação da suspensão cerâmica é similar 
àquelas utilizadas em outros tipos de processamento que 
utilizam suspensões coloidais, como a colagem por barboti-
na. Os pós-cerâmicos devem estar bem dispersos no líquido 
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solvente. Para isto, dispersantes apropriados costumam ser 
utilizados. A porosidade pode ser controlada variando a car-
ga de sólidos incluída na suspensão cerâmica, normalmente 
reduzida no freeze casting [8]. 

O congelamento da suspensão constitui a etapa mais crí-
tica do processo, já que ela influencia diretamente na morfo-
logia final e no tamanho dos poros da amostra conformada. A 
solidificação durante o congelamento baseia-se na segregação 
de fases que ocorre durante a interação física entre o solvente 
e as partículas cerâmicas na transição de fase do solvente. O 
comportamento e as condições de solidificação são inicial-
mente determinados pela escolha do solvente. Geralmente, a 
teoria básica para a técnica de freeze casting utiliza água como 
solvente, o que conduz à transformação física água/gelo.  

Conforme observado na formação do gelo no mar, o 
gelo puro com estrutura hexagonal orientado aleatoriamen-
te é formado, e várias impurezas contidas no gelo como sal 
e pequenos organismos, são segregados durante a formação 
do gelo e ficam aprisionados em canais entre os cristais de 
gelo [9]. Na técnica de freeze casting, durante o processo de 
congelamento, as partículas da suspensão cerâmica são re-
jeitadas pela frente de solidificação e se concentram entre os 
cristais de gelo que crescem. O detalhamento deste processo 
está esquematizado na Fig. 2. 

Quando a suspensão cerâmica é congelada, o cresci-
mento dos cristais de gelo repelem as partículas cerâmicas, 
criando uma microestrutura lamelar orientada, com direção 
paralela ao movimento da frente de congelamento. Para sus-
pensões com elevada concentração de sólidos (>40% vol.), 
a interação entre as partículas torna-se crítica, fazendo com 
que as partículas cerâmicas fiquem aprisionadas dentro dos 
próprios cristais de gelo. Este aprisionamento gera braços 
cerâmicos adjacentes às paredes cerâmicas. Inúmeros ma-
teriais já foram preparados através deste princípio, demons-
trando que esta técnica não é dependente do tipo de material 
utilizado, tornando-a mais dependente das interações físicas 
do que químicas [8].

 Após o congelamento, o solvente agora na forma de 
cristal, necessita ser sublimado à baixa temperatura e pressão 
reduzida. As condições para sublimação são determinadas 
pelo tipo de solvente utilizado. A retirada do solvente por 
sublimação faz surgir os poros no corpo cerâmico. Um cor-
po cerâmico verde, possuindo baixa quantidade de ligante, 

Fig 1. Etapas do freeze casting: a) preparo da suspensão b) 
congelamento c) sublimação d) sinterização (adaptado de [6]).

Fig 2. Diagrama esquemático do princípio do freeze casting 
(adaptado de DEVILLE7, 2006).

não possui grandes problemas para a eliminação do mesmo. 
Logo, técnicas de sinterização comuns podem ser utilizadas. 
Após a sinterização, as paredes cerâmicas densificam-se en-
quanto que a porosidade criada pelo solvente sublimado per-
manece ainda retida.

2.3 Solventes

No processamento via freeze casting, um dos 
componentes mais importantes é a escolha do solvente. 
Água e canfeno são os solventes mais comuns encontrados 
na literatura. Na técnica de freeze casting, a porosidade final 
da peça cerâmica sinterizada constitui uma réplica negativa 
dos cristais do solvente formados durante o congelamento. 
Ao utilizar-se água, a microestrutura final sempre será do 
tipo lamelar [10]. Analisando-se a cinética do crescimento de 
um cristal de gelo (Fig 3), a microestrutura resultante neste 
processo pode ser bem entendida.

Por apresentar alta anisotropia, os cristais hexagonais 
de gelo crescem preferencialmente de forma mais acelera-
da na direção do eixo “a” do que na direção do eixo “c”, 
resultando em uma fina espessura do cristal de gelo (DE-
VILLE8, 2008). Isso dá origem a uma estrutura lamelar de 
crescimento do gelo. 

Quando o canfeno é utilizado como solvente, tem-se a 
formação característica de dendritas durante o congelamen-
to (Fig. 4). Esta formação é refletida na microestrutura final 
do corpo poroso cerâmico obtido. 

2.4 Vantagens do processamento via “freeze casting”

Conforme já descrito, a técnica de freeze casting é, em 
sua essência, um tipo de processamento via fase de sacrifí-
cio, onde o solvente é o material removido. Recentemente, o 
freeze casting tem atraído muita atenção, por ser uma técnica 
de baixo custo e de pouco impacto ao meio ambiente, já que 
o solvente atua temporariamente como um ligante, mantendo 
a estrutura desejada após a retirada do molde. Considera-se 
uma técnica limpa nos casos onde o solvente utilizado é a 
água. A pouca adição de ligantes faz com que se utilize tem-
pos menores para evaporação de aditivos, reduzindo assim o 
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tempo em altas temperaturas [2]. O maior beneficio da téc-
nica é a possibilidade de produzir cerâmicos porosos com 
resistência mecânica maior do que cerâmicos porosos obti-
dos através de outras rotas. A explicação para esta maior re-
sistência é devido à natureza lamelar da estrutura dos cristais 
de gelo, e a formação de pontes minerais entre estas lamelas. 
Tais pontes minerais dificultam a flambagem das paredes ce-
râmicas, prevenindo assim, a propagação de trincas [11].  A 
Fig. 5 compara resultados encontrados na literatura para a 
resistência à compressão de hidroxiapatita porosa (HA), ob-
tida por meio de diferentes técnicas de processamento, onde 
o freeze casting revela-se como alternativa que resulta nas 
amostras com maior resistência.

3. Resumo Explicativo
Para resumir a forma de se utilizar a técnica de “freeze cas-

ting” [17], definiu em um fluxograma as etapas do processo, 
mostradas naFigura 6,onde destaca-se as etapas obrigatórias e 
opcionais. 

4. Equipamento
Um equipamento para a execução da técnica de “fre-

eze casting” foi construído no Laboratório de Materiais 
Cerâmicos do IME. Este equipamento é constituído de 
três partes: controle eletrônico de processo; banho de ni-
trogênio líquido; e “dedo” frio. O controle eletrônico de 
processo é responsável por atuar na resistência elétrica, 
acoplada ao “dedo” frio, garantindo, assim, a taxa de res-
friamento. Ele também atua no reaquecimento do “dedo” 
frio para a realização de novos congelamentos em novas 
amostras. O banho de nitrogênio líquido serve como força 
motriz para o congelamento. Ele consiste em um recipien-
te onde o nitrogênio líquido é vazado. O “dedo” frio é a 
parte do equipamento que entra em contato com a amos-
tra. Nele são controladas a temperatura e a taxa de resfria-
mento. A Fig. 7 ilustra o equipamento para execução da 
técnica de freeze casting”.

 As Fig. 8 e Fig. 9 ilustram o porta-amostra com-
pleto em amostras que estão em processo de congelamen-
to.

5. Considerações Finais
O processamento via freeze casting aparece no cenário 

mundial como uma alternativa moderna, eficiente e ecolo-
gicamente correta, quando utiliza-se água como solvente. 

Fig 3. Água utilizada como solvente: a) estrutura dos cristais de gelo; 
b) anisotropia no crescimento de cristais de gelo (adaptado de [8]). Fig. 5. Comparação da resistência à compressão para hidroxiapa-

tita obtida por diferentes técnicas de processamento [6, 13, 16].

Fig 4. Canfeno uilizado como solvente: a) dendritas de canfeno; b) alumina porosa após remoção do canfeno [12].
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Resumo: A necessidade de materiais de alta resistência com uma 
adequada tenacidade para emprego em aplicações críticas, tal como as 
encontradas nas indústrias de armamento e aeronáutica, tem levado à oti-
mização do desempenho de diversos tipos de aços.  Neste trabalho, que é 
parte de um programa geral para o desenvolvimento de materiais estrutu-
rais para aplicações críticas, foi estudado um aço especial de alta dureza, 
tipo CrNiMo, de fabricação nacional, fabricado por forjamento, laminação 
a quente e tratado termicamente. O material foi caracterizado por meio de 
exame metalográfico, ensaios mecânicos (dureza Rockwell, dobramento, 
tração e impacto Charpy) e exame fratográfico por Microscopia Eletrôni-
ca de Varredura (MEV). Os resultados mostraram que as microestruturas 
resultantes dos tratamentos térmicos foram responsáveis pelos diferentes 
comportamentos na fratura. Os resultados são apresentados, discutidos e 
comparados com dados da literatura.

PalavRas-chave: aço de alta dureza, blindagem balística, com-
portamento mecânico, comportamento balístico.

abstRact: This work goal is to complement the existing results 
in the literature (in LES, DNS and PIV) about a separation bubble 
formation on steady state flow over a bidimensional symmetric body 
by Reynolds Averaged Navier-Stokes (RANS) simulation. The main 
purpose is to analyze the recirculation bubble characteristics (avera-
ge streamlines, velocity profile, separation bubble angle, separation 
bubble reattachment length, separation bubble height, skin friction 
coefficient, pressure distribution and turbulent kinect energy) for di-
mensionless parameter . (where  is the retio between R radius 
leading edge and height H). Four cases were investigated, corres-
ponding to parameters values   of 0.125, 0.25, 0.50 and 1. The 
Reynolds number, based on the free-stream velocity U∞ and carac-
terístic length, which set to the height of the obstacle H, was consi-
dered equal to 2000. The solutions obtained through the Reynolds 
Averaged Navier-Stokes equations for the two-dimensional steady 
state flow use the Spalart-Allmaras model. Results were compared 
with computational DNS and LES data and experimental PIV data. 
They were significantly and satisfactory in order of the low computa-
tional cost and high speed of convergence.

KeywoRds: separation bubble, reattachment, turbulence, recircu-
lation, Spalart-Allmaras.

1.  Introdução
No termo “materiais de emprego militar (MEM)” estão in-

cluídos todos os equipamentos e componentes militares empre-
gados nas Forças Armadas do Brasil, em cuja fabricação são 
utilizados todos os tipos de materiais, metálicos, cerâmicos e 
poliméricos [1]. Observa-se, considerando a necessidade atual 
de MEM’s com uma melhor relação desempenho / peso, que 
tem ocorrido um crescimento na utilização de materiais não me-
tálicos, cerâmicas, polímeros e compósitos, em face da superior 
resistência específica dos mesmos [2, 3].

Todavia, o aço, tendo em vista suas propriedades e custo, 
é ainda, o material mais utilizado na indústria de material 
bélico. O equipamento militar que consome a maior quan-
tidade de aço, dentre os diversos tipos de MEM, é o carro 
de combate (CC), cuja proteção balística, fornecida pela sua 
estrutura em aço, pode atingir cerca de 60% do peso total do 
veículo. Diversos tipos de aços são utilizados na fabricação 
de CC’s, tendo composições e propriedades que dependem 
do emprego e desempenho desejados para o equipamento [4, 
2].

O desenvolvimento de aços para blindagens, no Brasil, teve 
início na década de 60, quando o Exército Brasileiro (EB) e as 
empresas Companhia de Aços Especiais Itabira (ACESITA) 
e Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) realizaram um tra-
balho conjunto visando à produção destes aços nas indústrias 
nacionais. Desde, então, outras empresas, tais como, a USIMI-
NAS e a Eletrometal, atual Villares Metals, desenvolveram com 
o EB outros tipos de aços para aplicação em viaturas militares.

Neste trabalho, que é parte de um programa geral para 
o desenvolvimento de materiais estruturais para aplicações 
críticas, foi estudado um aço especial de alta dureza para em-

prego em blindagens, tipo CrNiMo, fabricado por forjamen-
to, laminação a quente e tratado termicamente.

2. Material e Métodos
No presente trabalho foi estudado um aço especial de 

alta dureza para emprego em blindagens, desenvolvido e 
produzido pela empresa Villares Metals S.A. (Sumaré, SP), 
denominado VCB3Ti. O material foi fornecido sob a forma 
de chapas laminadas tratadas termicamente por têmpera e re-
venido, nas dimensões de 3000mm x 3000mm x 8mm com a 
composição química mostrada na Tabela 1.

Tabela 1 : Composição nominal do aço VCB3Ti (STHIFFER, 
2011).

C Mn Si Ni Cr Mo Cu Ti P+S

0,31 0,42 0,93 0,57 0,76 0,30 0,05 0,03 0,009

O aço foi fabricado em forno elétrico, refinado por refu-
são sob escória condutora (ESR), laminado na temperatura 
média de 1100°C, temperado a partir de, aproximadamente, 
1000°C, por resfriamento rápido com aspersão de água (“rol-
ler quench”) e revenido a 400°C. 

O aço na condição de temperado e revenido foi caracte-
rizado através de exame metalográfico, ensaios mecânicos 
(dureza Rockwel, dobramento, tração e impacto Charpy) e 
exame fratográfico por microscopia ótica e eletrônica de var-
redura (MEV). Finalmente, aço foi avaliado dinamicamente 
por meio de ensaio balístico.
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2.1 Exame metalográfico

As microestruturas do aço foram caracterizadas por 
meio de microscopia ótica e eletrônica de varredura (MEV) 
empregando-se um microscópio ótico marca Zeiss, modelo 
Axiocert 40 Mat e um microscópio eletrônico de varredura 
marca FEI, modelo Quanta FEG 250.

As amostras metalográficas foram preparadas segundo 
técnicas tradicionais de lixamento, até a lixa 1200, de po-
limento, em politriz metalográfica universal marca Struers 
com pasta de diamante de 1µm e ataque químico com o re-
ativo Nital 2.

Foram registradas micrografias típicas da microestrutura 
do aço obtidas ao longo da espessura da chapa.

2.2 Ensaio de dureza Rockwell

O ensaio de dureza Rockwell foi realizado, na tempera-
tura ambiente, em um durômetro Sussen - Wolpert, modelo 
H71-A, utilizando-se a escala “C” (carga de 100 kg / penetra-
dor de diamante) segundo a norma ASTM E18-12 [6].

Foram realizadas, na seção transversal da chapa de aço, 
21 (vinte e uma) impressões de dureza distribuídas igual-
mente ao longo da espessura segundo 3 (três) níveis de pro-
fundidade: na superfície, a ¼ da espessura e no centro. Foi 
determinada a dureza média para cada espessura, bem como, 
uma média geral para o material. A Fig. 1 mostra como foram 
realizadas as indentações.

Fig. 1: Identificação das regiões onde foram realizadas as 
indentações de dureza Rockwell C.

2.3 Ensaio de dobramento

O ensaio de dobramento foi realizado, na temperatura 
ambiente, em uma máquina universal de ensaios marca Al-
fred J. Amsler & Co, com capacidade de 50 t, na velocidade 
de ensaio de 15 mm/min, segundo a norma ASTM E290-09 
[7]. Foram ensaiados 6 (seis) corpos de prova em chapa nas 
dimensões de 300mm x 10mm x 8mm, fabricados no sentido 
transversal (perpendicular à direção de laminação) da chapa 
de aço.

2.4 Ensaio de tração

O ensaio de tração foi realizado em uma máquina uni-
versal de ensaios marca Contenco e Pavitest com capaci-
dade de 100 t, segundo a norma ASTM A370-12, na tem-
peratura ambiente [8].

Foram ensaiados 3 (três) CP’s do tipo chapa com seção 
retangular de 13mm x 8mm e 80mm de base de medida 
fabricados no sentido longitudinal (paralelo à direção de 
laminação) da chapa de aço. 

Foram determinados o limite de resistência, o alonga-
mento na ruptura e a redução de área (estricção), calculan-
do-se o valor médio para cada propriedade.

2.5 Ensaio de impacto Charpy

O ensaio de impacto Charpy foi realizado, na tempera-
tura ambiente, em uma máquina convencional de impacto 
marca Panambra, modelo PW 30/15, com capacidade má-

xima de 30kg.m (~30J), segundo a norma ASTM E23-07 
[9].

Foram ensaiados, para cada sentido da chapa (longi-
tudinal e transversal), 7 (sete) CP’s com dimensões de 
55mm x 10 mm x 7,5mm e entalhe em V (45o) com 2 mm 
de profundidade. Foi determinada a energia absorvida no 
impacto, calculando-se um valor médio para cada direção 
de ensaio.

2.6 Exame fratográfico

O exame fratográfico foi realizado em um microscópio 
eletrônico de varredura (MEV) marca FEI, modelo Quanta 
FEG 250, pela observação direta das superfícies de fratura 
de corpos de prova ensaiados por tração e por impacto.

No exame fratográfico procurou-se determinar os me-
canismos de fratura predominantes no aço, visando confir-
mar o comportamento mecânico indicado pelos resultados 
numéricos obtidos nos ensaios de tração e de impacto.

2.7 Ensaio balístico

O ensaio balístico foi executado com munição 7,62 x 
51 mm perfurante (7.62 Pf) com projétil de massa nominal 
de 9,6g, distância de tiro de 5m e 0º de inclinação [10]. 
O dispositivo utilizado no ensaio, constituído de estativa 
com provete de 7,62 mm, equipamento para a medição 
da velocidade do projétil (“barreira ótica”), suporte de fi-
xação do alvo e placa testemunho. Foi ensaiado um alvo 
com dimensões de 500 mm x 500 mm x 8 mm, que foi 
submetido a 20 (vinte) impactos distribuídos na superfície 
do mesmo, em uma faixa de velocidades que variou entre 
um mínimo de 552 m/s e um máximo de 830 m/s.

O desempenho balístico do aço, foi avaliado conside-
rando os seguintes parâmetros:

a)  Definição, após o impacto do projétil, da ocor-
rência de penetração completa (PC) ou de pene-
tração parcial (PP), também designadas como, 
respectivamente, perfuração ou penetração. A 
definição da ocorrência de PC ou PP depende 
do critério de avaliação empregado, tendo sido 
utilizado, no presente trabalho, o Critério da 
Marinha, que especifica que uma penetração 
completa (PC) ocorre quando todo o projétil ou 
a sua maior parte passa através o alvo [4,11].

b)   Determinação do limite balístico do aço cal-
culado considerando o conceito da chamada 
V50, velocidade onde existe a probabilidade de 
que 50% dos impactos resultem em penetração 
completa do alvo [12]. A V50 foi determina-
da pela média entre os valores das 4 (quatro) 
maiores velocidades de impacto do projétil que 
resultaram em penetração parcial (PP) e das 4 
(quatro) menores velocidades que resultaram 
em penetração completa (PC) [12].

c)   Determinação visual ao olho nu com registro 
fotográfico dos modos de penetração e/ou de 
falha produzidos pelo impacto balístico no 
alvo. Os modos de penetração básicos, são os 
seguintes: (i) fratura frágil (brittle fracture), (ii) 
penetração dúctil (ductile hole), (iii) fratura radial 
(radial fracture), (iv) penetração em batoque (plu-
gging), (v) estilhaçamento (fragmentation ou scab-
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bing) e (vi) penetração em pétala (petalling). Estes 
modos podem ocorrer separadamente ou combi-
nados e apresentam, normalmente, uma interação 
entre os mesmos (Backman, 1976).

3. Resultados e discussão

3.1 Microestrutura

Após ataque o químico a microestrutura foi incialmente 
analisada por microscopia ótica. Conforme nota-se na Fig. 2, 
trata-se de uma microestrutura típica de martensita revenida 
[13].

A Fig. 3 apresenta micrografias típicas por microscopia 
eletrônica de varredura (MEV), da chapa do aço (temperado 

e revenido), que caracterizam a microestrutura da chapa de 
aço, na superfície e ao longo da espessura da mesma.

Verifica-se que o aço VCB3Ti apresenta uma microes-
trutura de martensita revenida, distribuída uniformemente ao 
longo de toda a seção da chapa de aço. Esta microestrutura, que 
é a esperada para um aço de baixa liga e alta resistência [14,15], 
tal como o aço em estudo, permite sugerir que os tratamentos 
térmicos de têmpera e revenido aplicados ao aço foram execu-
tados corretamente.

A Fig. 3a mostra também a ocorrência de formação 
de um precipitado na forma de paralelepípedo. A aná-
lise por espectroscopia de dispersão de energia (EDS) 
destas partículas (Fig. 4) indicou que o Titânio (Ti) é 
o seu principal componente, sendo, portanto, inclusões 
não metálicas, óxidos ou carbonetos de Ti.

Fig. 2: Micrografia ótica do centro da espessura de amostra do aço VCB3Ti, com  aumento de 500x.

Fig 3: Micrografias por MEV no centro da espessura das amostras do aço VCB3Ti, temperado e revenido; (a) em 
menor aumento (2000x); (b) em maior aumento (5000x).
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Fig 4: Espectro EDS da inclusão identificada na superfície de fratura por impacto do CP longitudinal do aço.

Tabela 2 – Valores de dureza Rockwell C do aço.

Local da impressão Dureza Rockwell C

1 2 3 4 5 6 7 Média Desvio 
padrão

Média da 
chapa

Desvio padrão

Superfície 47 47,5 49 47 48 46 47,5 47,43 0,93

48,35 0,88¼ da espessura 48 49 48,5 49 49 48,5 48,7 48,67 0,37

Centro 49 49 49 49 48,7 49 49 48,96 0,11

Fig. 5: Valores de dureza Rockwell C do aço.

3.2 Ensaio de dureza Rockwell

A Tabela 2 e a Fig. 5 apresentam os valores de dureza 
Rockwell determinados na seção transversal da placa do 
aço.

Observa-se que a dureza do aço está relativamente 
homogênea, verificando-se, entretanto, que a superfície 
da chapa mostrou uma maior variação. A dureza no in-

terior do material manteve-se praticamente constante, 
enquanto que, na superfície, foi determinado um valor 
mínimo de 46 HRC. Estes menores valores podem ser 
atribuídos à uma possível descarbonetação superficial 
resultante dos processos de conformação e de tratamento 
térmico da chapa [5,16].

O valor médio determinado no ensaio de dureza Ro-
ckwell, 48,4 HRC, permite, considerando a norma MIL-
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-DTL-46100E, enquadrar o aço VCB3Ti como Classe 1, 
que deve ter uma dureza Brinell com carga de 3000 kg, va-
riando entre 477 HB (48 HRC) e 534 HB (53 HRC). Pode-se 
concluir que a dureza apresentada pelo aço, embora na faixa 
inferior, atende ao especificado nestas normas internacionais 
de aços para blindagens.

3.3 Ensaio de dobramento 

O exame visual dos CP’s do aço VCB3Ti mostrou que 
o material, após o ensaio de dobramento a 90º, apresentou 
recuperação elástica sem a ocorrência de fratura e/ou trincas, 
o que indica que o aço apresenta uma adequada plasticidade 
sob dobramento estático. 

3.4 Ensaio de tração

Foi observado que o aço apresentou um comportamento 
elasto-plástico sem a ocorrência de um escoamento nítido. A 
Tabela 3 mostra os valores médios das propriedades, limite 
de resistência (σmax), alongamento na ruptura (A) e estricção 
(RA), obtidas no ensaio de tração.

Tabela 3 - Valores médios das propriedades em tração, limite 
de resistência (σmax), alongamento na ruptura (A) e estricção 
(RA), dos corpos de prova (CP’s) longitudinais (L) de tração 

do aço.

Propriedade σmax (MPa) A (%) RA (%)

Valor médio 1830 6,8 40,2

Desvio padrão 57,6 1,78 3,82

As normas internacionais de aços para emprego em blin-
dagens, tais como, a MIL-DTL-46100E e a MIL-A-46177, 
não especificam valores para as propriedades em tração. To-
davia, em comparação com aços de alta dureza experimen-
tais [5,16] verifica-se que o aço apresenta uma resistência 
mais elevada mas com menores valores de alongamento.

3.5 Ensaio de impacto Charpy

Os valores da energia absorvida determinados no ensaio 
de impacto Charpy do aço VCB3Ti, em corpos de prova lon-
gitudinais e transversais, estão mostrados na Tabela 4.

Tabela 4 - Valores de energia absorvida (E) nos corpos de 
prova (CP’s) longitudinais (L) e transversais (T), de impacto 

Charpy do aço.
CP Energia (J) CP Energia (J)

L1 32 T1 28

L2 28 T2 30

L3 28 T3 30

L4 28 T4 30

L5 30 T5 26

L6 28 T6 28

L7 28 T7 32

Média 29 Média 29,1

DesvPad 1,57 DesvPad 1,95

Verifica-se que o aço apresentou um comportamento 
praticamente isotrópico, tendo em vista que os valores de 
energia absorvida obtidos nas direções longitudinal e trans-
versal estarem ambos variando dentro de um desvio padrão 
de aproximadamente 2.

3.6 Fratura por impacto

Nas Figuras 6a e 6b, observa-se que o aço apresenta uma 
superfície de fratura por impacto que, tanto no sentido longi-
tudinal, como no transversal, pode ser dividida zonas distintas: 
uma região central, em deformação plana, com início imedia-
tamente abaixo da raiz do entalhe, relativamente lisa e com es-
trias radiais que se desenvolvem na direção de propagação da 
trinca e regiões laterais adjacentes às bordas do CP, em tensão 
plana, que caracterizam zonas de cisalhamento. 

Micrografia típica por MEV da superfície de fratura 
de corpos de prova de impacto do aço é apresentada na 
Fig. 7, mostrando aspectos característicos clássicos da 
fratura por impacto de aços de baixa liga e alta resistên-
cia [10,17].

A observação no MEV revelou que a superfície de fratura 
das regiões laterais, zonas de cisalhamento (Fig. 7a e Fig. 7b) 
são constituídas por microcavidades, indicadas por setas, com 
maior diâmetro, algumas regiões de rasgamento, circuladas em 
preto, e pequena quantidade de vazios, circulados em azul, al-
guns dos quais mostram inclusões no seu interior. A ocorrência 
de microcavidades indicam que, nesta região, a fratura ocorreu 
predominantemente por um mecanismo dúctil, com decoesão 
nas inclusões. Na região analisada observou-se a ocorrência si-

Fig. 6:  Micrografia por MEV da superfície de fratura de corpos de prova ensaiados por impacto
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multânea da falha pelo mecanismo de quase-clivagem, que de 
acordo com o Metals Hanbook, volume 12, é um modo de falha 
comum para os aços de alta resistência e baixa liga, temperados 
e revenidos e semelhantes ao aço estudado.

Uma observação com maiores aumentos (Fig. 7c) permi-
te verificar que uma parte das inclusões existentes na matriz 
do aço apresenta um formato cúbico.

A ocorrência destas partículas, em qualquer destas formas, 
é nociva para as propriedades mecânicas do aço, pois, além de 
produzirem uma redução na capacidade de endurecimento do 
aço, podem atuar como concentradores de tensão ao se destaca-
rem da matriz do aço, devido à baixa resistência interfacial das 
mesmas, reduzindo desta forma a sua tenacidade [18,20].

3.7 Ensaios balísticos

A Fig. 8 apresenta fotografias do alvo de aço após o en-
saio balístico, podendo-se identificar também a ordem com 
que os tiros foram realizados.

Os resultados dos ensaios balísticos estão apresentados 
na Tabela 5, onde, de acordo com o critério da Marinha, ve-
rifica-se que o aço apresentou penetração completa quando 
ensaiado em maiores velocidades, mostrando um comporta-
mento misto nas velocidades inferiores.

Tabela 5 - Desempenho balístico do aço por ordem decrescente 
das velocidades de impacto.

No do tiro Velocidade inicial (m/s) Desempenho

2 830,0 PC

1 824,0- PC

3 772,0 PC

4 738,0 PC

5 700,0 PC

12 667,0 PC

11 665,0 PC

8 645,0 PC

7 643,0 PC

15 631,0 PC

14 630,0 PC

9 624,0 PC

10 610,0 PP

13 605,0 PC

18 603,0 PC

6 592,0 PP

17 583,0 PC

16 579,0 PC

19 557,0 PP

20 552,0 PP

V50 585, 0

Fig. 7:  Micrografia por MEV da superfície de fratura de corpos de prova ensaiados por impacto.

Fig. 8: Fotografias do alvo de aço após o ensaio balístico, face frontal.
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Foi determinado a V50 para o aço, que foi igual a 585,0m/s 
e que está registrada na última linha da Tabela 5.

A Fig. 9 apresenta a curva do valor mínimo reque-
rido para o limite balístico (V50) de aços de alta du-
reza para blindagens (HHA), face ao impacto de pro-
jéteis .30 AP M2, na obliquidade de 30, segundo a 
norma MIL-DTL-46100E, bem como, o valor da V50 de-
terminada para o aço com espessura de 8 mm (0,315”). 

Fig. 9: Curva do limite balístico (V50) em face ao impacto de 
projéteis .30 AP M2, segundo a norma MIL-DTL-46100E.

Verifica-se que o valor da V50 determinada para o aço (585 
m/s ~ 1919,3 ft/s) é inferior ao limite mínimo especificado na 
norma MIL-DTL-46100E, mesmo considerando que no en-
saio balístico, de acordo com esta norma, o alvo deve estar 
inclinado de 30o. A literatura [21] mostra que obliqüidades 
até 30º não possuem um efeito significativo na redução da 
capacidade de penetração principalmente devido ao pequeno 
aumento da espessura efetiva do alvo. Alguns autores [22] 
ainda afirmam que obliqüidades de 30º podem até mesmo re-
duzir a capacidade de proteção de uma blindagem reduzindo 
por isso os valores de V50 do material. Seguindo esta linha, 
pode-se afirmar que o aço não atingiu aos requisitos balísti-
cos mínimos para a resistência à penetração especificados na 
norma MIL-DTL-46100E.

Verifica-se que o aço falhou, principalmente, por penetra-
ção em batoque, apresentando, na face distal, a ocorrência de 
estilhaçamentos (Fig. 10a).

Fig. 10 - Fotografias do modo de penetração apresentado pelo 
aço, após o impacto balístico: (a) perfuração completa (PC) do 
projétil na face distal (b) perfuração parcial (PP) do projétil na 

face frontal ocorrência cravação no alvo.

Verifica-se, ainda, que o aço, nos tiros em que ocorreu 
penetração parcial (PP), apresentou um modo dúctil de pe-
netração, que é a fase inicial da penetração em batoque. Ob-

serva-se, dependendo da energia de impacto, que a PP pode 
ocorrer com a cravação (embedment) ou não do projétil no 
alvo (Fig. 10b).

Pode-se, em consequência, sugerir que o baixo valor de 
V50 determinado para o aço VCB3Ti, 585 m/s, foi devido à 
ocorrência de uma redução na resistência à penetração do 
material conforme está indicado pelo modo de falha observa-
do, ou seja, penetração em batoque.

Esta suposição está apoiada pelos seguintes conceitos:
• A espessura do aço, 8 mm, pode ser considerada como 

um valor médio em termos de blindagens para carros 
de combate. Uma blindagem é classificada como “se-
melhante” quando a relação entre a espessura do alvo 
de aço e o calibre (diâmetro) do projétil é de aproxi-
madamente 1 (um), o que ocorreu no presente estudo 
(8 mm vs 7.62 mm), neste caso, em especial para as 
blindagens homogêneas de aço (rolled homogeneous 
armor, RHA), a resistência à penetração medida em 
termos de velocidade de penetração é, praticamente, 
independente da dureza do alvo.

• O aço apresenta uma dureza de, aproximadamente, 
49 RC, a qual está localizada no limite inferior da 
faixa de durezas recomendada pelas normas interna-
cionais para aços alta dureza para emprego em blin-
dagens.

• O modo de falha por batoque acontece, principal-
mente, quando ocorre um amolecimento do aço no 
entorno do ponto de impacto face a temperatura local 
crescer em uma velocidade mais alta do que a taxa de 
endurecimento resultante do encruamento (deforma-
ção) a frio produzido no impacto balístico.

• A ocorrência de pequenas áreas de estilhaçamento 
na região de saída do projétil, na face distal do alvo, 
confirma que o aço, embora tenha alta resistência, 
apresenta uma certa fragilidade conforme já indicado 
pelos resultados do ensaio de impacto Charpy.

O comportamento balístico do material não dependeu 
apenas da sua dureza; a avaliação do desempenho balístico 
do aço não pode ser simplesmente baseada no conhecimento 
da sua dureza, devendo outras variáveis ser analisadas.

4. Conclusões
O desempenho balístico do aço VCB3Ti variou com a ener-

gia de impacto, apresentando penetração completa (PC) para as 
maiores velocidades de ensaio. A partir dos resultados obtidos nos 
ensaios mecânicos e balísticos podem ser apresentadas as seguin-
tes conclusões:

• As propriedades mecânicas do aço estudado são 
compatíveis com os limites mínimos previstos na 
norma militar internacional MIL-DTL-46100E. O 
aço VCB3Ti obteve dureza adequada para um aço 
da sua classe. Superfície de fratura compatível com 
a microestrutura de um aço de alta resistência e bai-
xa liga. Elevada resistência mecânica, medida pelos 
ensaios de tração. Dobramento sem aparecimento de 
trincas conforme prevê a norma, indicando boa rela-
ção dureza e ductilidade.

• Os testes balísticos mostraram que a resistência à pene-
tração, medida pelo valor do limite balístico considerado 
igual à V50, é inferior aos valores especificados interna-
cionalmente.
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Resumo: O objetivo deste trabalho é complementar os resultados exis-
tentes na literatura (em LES, DNS e PIV) sobre a formação de uma bolha 
de separação em escoamento em regime permanente sobre um corpo 
simétrico bidimensional através da simulação computacional baseada nas 
equações médias de Reynolds (RANS). O objetivo principal é analisar as 
características da bolha de separação (as linhas de corrente médias, os 
perfil de velocidade, o ângulo de separação da bolha, o comprimento de 
recolamento da bolha de separação, a altura da bolha de separação, o co-
eficiente de atrito superficial, a distribuição de pressão e a energia cinética 
turbulenta) para o parâmetro adimensional h (onde h é a razão entre o raio 
R do bordo de ataque e sua altura H). Quatro geometrias foram investiga-
das, correspondendo aos parâmetros h  de 0,125, 0,25, 0,50 e 1. O núme-
ro de Reynolds foi considerado igual à 2000. As soluções obtidas através 
das equações médias de Reynolds para o escoamento bidimensional em 
regime permanente utilizou o modelo de turbulência Spalart-Allmaras. Os 
resultados obtidos foram comparados com dados computacionais em DNS 
e LES e experimental em PIV. Foram significativamente satisfatórios, tendo 
em vista o baixo custo computacional e alta velocidade de convergência.

PalavRas-chave: bolha de separação, recolamento, turbulência, re-
circulação, Spalart-Allmaras.

abstRact: This work goal is to complement the existing results 
in the literature (in LES, DNS and PIV) about a separation bubble 
formation on steady state flow over a bidimensional symmetric body 
by Reynolds Averaged Navier-Stokes (RANS) simulation. The main 
purpose is to analyze the recirculation bubble characteristics (avera-
ge streamlines, velocity profile, separation bubble angle, separation 
bubble reattachment length, separation bubble height, skin friction 
coefficient, pressure distribution and turbulent kinect energy) for di-
mensionless parameter h. (where h is the retio between R radius 
leading edge and height H). Four cases were investigated, corres-
ponding to parameters values h  of 0.125, 0.25, 0.50 and 1. The 
Reynolds number, based on the free-stream velocity U∞ and carac-
terístic length, which set to the height of the obstacle H, was consi-
dered equal to 2000. The solutions obtained through the Reynolds 
Averaged Navier-Stokes equations for the two-dimensional steady 
state flow use the Spalart-Allmaras model. Results were compared 
with computational DNS and LES data and experimental PIV data. 
They were significantly and satisfactory in order of the low computa-
tional cost and high speed of convergence.

KeywoRds: separation bubble, reattachment, turbulence, recirculation, 
Spalart-Allmaras.

1. Introdução

O estudo das bolhas de separação é aplicado direta-
mente no desenvolvimento de rotores de turbomáquinas, 
como em bombas centrífugas. A presença de bolhas de 
separação nas palhetas desses rotores provoca a perda de 
pressão localizada, o que implica em redução da altura 
manométrica total (AMT) da bomba. Essa redução de 
AMT ocasiona o processo de cavitação por separação do 
escoamento. A cavitação provoca a erosão do material, ru-
ídos, vibrações e queda do rendimento da turbomáquina.

Em muitos problemas relevantes de engenharia, mo-
delos fundamentados nas equações de médias de Reynol-
ds (Reynolds Averaged Navier-Stokes – RANS) têm sido 
utilizados, na área dos escoamentos turbulentos. Nes-
ta metodologia as equações de conservação de massa e 
quantidade de movimento linear são solucionadas levan-
do em consideração a média sobre intervalos de tempo 
para as variáveis abordadas na análise da turbulência. Por 
consequência desta técnica de média no tempo, surgem 
nestas equações, uma série de incógnitas denominadas 
de tensões turbulentas, que precisam ser modeladas para 
compor os efeitos globais da turbulência no escoamento 
médio, e assim todas as soluções encontradas são em re-
alidade valores médios das variáveis deste escoamento.

2. Bolha de separação curta
O escoamento ao se deparar com o bordo de ataque 

sofre a separação da camada cisalhante, no ponto denomi-
nado ponto de separação (Figura 1). Essa camada limite 
é inicialmente laminar, e logo em seguida passa por um 
processo de transição para a camada limite turbulenta. A 
energia cinética turbulenta aumenta e consequentemente 
também a taxa de mistura. A região superior de escoa-
mento livre passa a trocar massa com a camada limite 
turbulenta provocando assim a redução da velocidade e 
o aumento da pressão a jusante do bordo de ataque. A ve-
locidade atinge o valor nulo no ponto da superfície do 
corpo, onde ocorre o recolamento.

Neste ponto o escoamento se divide. Uma parte segue 
a jusante, ao longo da superfície do corpo, e incorpora os 
níveis de turbulência. Outra parte segue em escoamento 
reverso e inicialmente turbulento, próximo à superfície. 
Devido à diminuição da quantidade de movimento, pro-
vocado pela superfície, o escoamento sofre o fenômeno 
conhecido como relaminarização. Ao atingir novamente o 
ponto de separação, a presença de um gradiente de pres-
são adverso devido à pressão de estagnação desta região, 
ocorre a formação de uma segunda bolha de separação 
secundária, de difícil previsão pela metodologia RANS.

A manutenção da bolha de separação primária é devi-
do ao gradiente de pressão entre o ponto de separação e a 
região central da bolha de baixa pressão.

Aumentando-se mais o número de Reynolds, a energia 
da camada de fluido começa a ser suficiente para vencer 
o gradiente de pressão adverso, diminuindo-se a extensão 
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da bolha até um determinado ponto a partir do qual não há 
mais o fenômeno de separação [1].

3. Equações de Governo do problema
As hipóteses do presente trabalho são: escoamento in-

compressível, escoamento em regime permanente, proprie-
dades físicas constantes, fluido newtoniano e forças de cam-
po nulas.

As equações que governam o escoamento são:
Equação da Conservação de Massa:
       

     (1)

Equação da Conservação de Quantidade de Movimento 
Linear

 
(2)

4. Equações médias de Reynolds - RANS
Impondo o conceito da decomposição de Reynolds às 

equações de Navier- Stokes, obtém-se as equações para as 
variáveis médias do escoamento. Esta decomposição propõe 
que os valores instantâneos das variáveis dos escoamentos 
turbulentos se comportam como uma variação randômica em 
torno dos valores médios. Consequentemente, as equações 
resultantes para a modelagen RANS da conservação da massa 
e da conservação da quantidade de movimento são:
       

       (3)
      

  (4)

O termo , denominado como tensão de Reynolds, que 
expressa os efeitos das flutuações da turbulência no escoa-
mento médio. Com o advento do tensor de Reynolds, existem 
menos equações do que variáveis a serem calculadas, moti-
vando o denominado problema de fechamento matemático 
da turbulência. Para solucionar este problema é necessário 
introduzir modelos para avaliar o tensor de Reynolds

5. Hipótese de Boussinesq

Esta hipótese sugerida por Boussinesq em 1877 se funda-
menta em uma analogia reconhecida entre as tensões viscosas 
do regime laminar e as tensões turbulentas, sendo admitido 
que as tensões turbulentas são proporcionais ao gradiente de 
velocidade média do fluxo e o coeficiente de proporcionalida-
de usado é denominado de viscosidade turbulenta υt.
       
 

  
(5)

O último termo descreve a pressão dinâmica dos turbi-
lhões, em analogia à pressão estática termodinâmica, onde κ 
é a energia cinética turbulenta, determinada por:
       
 

  
(6)

Somente uma equação para a viscosidade turbulenta é inse-
rida com o uso da hipótese de Boussinesq, simplificando bastan-
te o problema de fechamento da turbulência, porque assim não 
é preciso introduzir seis equações suplementares para calcular 
separadamente cada componente do tensor de Reynolds.

Os modelos algébricos, os modelos de uma equação dife-
rencial e de duas equações diferenciais, são as três principais 
categorias de modelos de viscosidade turbulenta.

6. Modelo Spalart-Allmaras
O modelo de Spalart-Allmaras foi basicamente desenvol-

vido de forma empírica. Neste modelo, a tensão de Reynolds 
não inclui um termo para representar a flutuação da pressão
       

   (7)

7. Método numérico
O Método de Volumes Finitos (MVF) foi criado com 

base na teoria analítica de volume de controle da dinâmica 
dos fluidos. A primeira etapa do MVF é dividir o domínio 
em diversos volumes de controle, onde cada variável a ser 
calculada fica localizada no centroide do volume de controle. 
A segunda etapa consiste em integrar a forma diferencial das 
equações de governo em cada volume de controle, onde são 

Fig. 1. Formação de uma bolha de separação.
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empregados perfis de interpolação para calcular a variação da 
grandeza desejada (velocidade, pressão e outras variáveis de 
interesse) entre os centroides de cada volume de controle. A 
equação resultante neste procedimento é denominada equação 
de discretização.

8. Domínio computacional, condições de 
contorno e malha

As condições de contorno estão representadas na Figura 
2 a seguir:

Fig. 2. Domínio computacional e condições de contorno.

As condições de contorno das entradas foram a velocidade 
prescrita de corrente livre, U∞ (1,0,0) e propriedades físicas do 
fluido constantes. A pressão manométrica foi arbitrada como sen-
do nula e a intensidade turbulenta I = 0 ou 0,1% U∞ e comprimen-
to de escala turbulenta de ɭ ≡ 0,20 H.

As condições de contorno da saída foram escoamento à 
pressão manométrica nula, intensidade turbulenta de I = 0 ou 
0,1 % U∞ e comprimento de escala turbulenta de ɭ ≡ 0,20 H.

Sobre o corpo simétrico bidimensional são admitidas as con-
dições de contorno de não deslizamento e impermeabilidade.
       

    (8)

A condição de contorno de simetria foi definida por um plano 
de simetria em XY. O objetivo dessa condição de contorno é de 
reduzir o custo computacional pela metade. [2].

O número de Reynolds para o presente trabalho foi de 
Re = 2000, o qual foi baseado na velocidade da corrente livre U∞, 
no comprimento característico H e na viscosidade cinemática.

9. Malha
O comprimento do domínio computacional e sua altura 

total foram de Lx × Ly × Lz = 50 H × 17 H × 1 H e xs = 16 H, 
sendo xs o ponto de estagnação, conforme Figura 2 acima. 
O menor tamanho de volume bidimensional utilizado foi de 
0,0075 H × 0,0075 H, dessa forma foi obtido um y+ ≈ 0,5.

Fig 3. Distribuição dos blocos na malha.

Optou-se por trabalhar com malha estruturada, pois apresen-
ta menor erro de não ortogonalidade e fornece maior facilidade 
e controle das modificações necessárias na busca de resultados 
[1,3]. O bloco 5 contém a maior concentração de volumes, con-
forme visualizado na Figura 3 e na Tabela 1. A bolha de separação 
é formada neste bloco. Os blocos 3, 4 e 5 possuem a maior con-
centração de volumes, já que são as regiões de maior interesse. 
Nos blocos 3 e 4 o escoamento encontra a geometria curva e no 
bloco 5 ocorre a separação da camada cisalhante livre e a forma-
ção da bolha de separação.

Tabela 1. Subdivisão em blocos das malhas utilizadas.
Parâmetro h 0,125 0,25 0,50 1

Bloco Volumes

1 594 561 495 -

2 2376 2244 1965 -

3 3300 6072 10742 18720

4 3300 6072 10742 18720

5 158400 140844 139777 103870

6 4752 4752 4716 4680

7 1188 1188 1188 1188

8 39600 35211 35211 26367

9 825 1518 2706 4752

10 1089 1089 1089 1089

11 825 1518 2706 4752

Total de volumes 216249 201069 211337 184138

10. Resultados obtidos
Os resultados do modelo RANS são apresentados a seguir, 

para os parâmetros adimensionais h = 0,125, 0,25, 0,50 e 1.
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Primeiramente foram realizadas 4 simulações computa-
cionais (uma para cada malha de parâmetro adimensional h) 
de metodologia RANS com o modelo Spalart-Allmaras, fun-
ção de interpolação QUICK e valores padrões de sub relaxa-
mento, intensidade turbulenta I = 0,1 % U∞. Para atingir a 
convergência foram necessárias aproximadamente 36 horas 
de tempo de simulação, para cada uma das quatro malhas. 
Em seguida foram realizadas mais quatro simulações com 
intensidade turbulenta de valor nulo. Foi utilizado como va-
lor inicial os dados convergidos das 4 primeiras simulações. 
Dessa forma foram necessárias apenas mais 8 horas de tem-
po de simulação para cada um dos casos adicionais.

Cada simulação foi considerada convergida quando todos 
os seus resíduos foram menores que 10-6 e o comprimento da 
bolha de separação não apresentou mais variação.

As variáveis importantes obtidas nas simulações são x0 
(ponto inicial da bolha de separação), xr (ponto de recolamen-
to), ɭr (comprimento de recolamento), hr (altura da bolha de 
separação), xc (centro da bolha de separação), Δxc / ɭr (centro 
da bolha de separação normalizado), ϴ (ângulo de separação) 
e contornos de energia cinética turbulenta κ encontrados na 
Tabela 2:

11. Campo de velocidade
As linhas de corrente médias u / U0, obtidas através das 

simulações numéricas do modelo RANS, foram comparadas 
com as simulações em DNS de [2], para os parâmetros adi-
mensionais h = 0,125, 0,25, 0,50 e 1.

Os perfis de velocidade foram comparados com os re-
sultados obtidos com o experimento citado de John Cou-
pland [4] e com a simulação em LES [4], para os parâmetros 
h = 0,125 e h = 1. 

Os perfis de velocidade foram obtidos em sete estações 
locais, x / ɭr = 0,22, 0,44, 0,66, 1,09, 1,27, 1,64 e 2,55.

12. Linhas de corrente médias
Em todas as 8 simulações com, com o modelo RANS, foi 

possível capturar a geometria da bolha de separação principal. 
Quando comparadas com as linhas de corrente das simulações 

em 3D DNS [2], elas são maiores em comprimento e em altura.
Observou-se claramente o crescimento gradativo da bo-

lha de separação à medida que o raio do bordo de ataque foi 
diminuído.

Uma observação a se fazer é que o centro das linhas de 
corrente da bolha de separação ultrapassou a metade do seu 
comprimento para o modelo Spalart-Allmaras, na malha de 
h = 1 e intensidade turbulenta I = 0,1% U∞. O valor encon-
trado, para esse caso, foi de 52% de ɭr . No trabalho de refe-
rência em 3D DNS [2], em todas as simulações o centro da 
bolha de separação ultrapassou a metade de seu comprimen-
to, caracterizando uma geometria cuja região a jusante tende 
a se curvar no sentido do escoamento.

Para a modelagen RANS observa-se uma bolha de per-
fil simétrico. Esta característica é explicada porque é extre-
mamente difícil, senão impossível, predizer o processo de 
transição de regime laminar para turbulento com precisão 
empregando a aproximação do modelo RANS Spalart-All-
maras, conforme descrito por [4].

As linhas de corrente da modelagem 3D DNS (Lam-
ballais et al, 2010), ilustradas pelas Figuras 4 e 5, são coe-
rentes em forma. A região a jusante da bolha tende a projetar-
-se para o sentido do escoamento, devido ao mecanismo de 
instabilidade de Kelvin-Helmholtz [2]. A modelagem RANS 
não é capaz de capturar esse efeito, por se tratar de uma mé-
dia estatística.

Nas Figuras 4 e 5 acima nota-se a presença de uma bolha 
de separação secundária para a modelagem 3D e 2D DNS, não 
observada em nenhuma das 8 simulações com a modelagem 
RANS do presente estudo. Segundo [1], este fato está direta-
mente relacionado aos perfis de velocidade previstos pelas si-
mulações RANS serem mais turbulentos, tornando o escoamen-
to no interior da bolha mais resistente à separação. Assim, nas 
simulações RANS, a camada limite reversa permanece presa à 
parede em todo o percurso até o ponto x0 (final do raio do bordo 
de ataque) não ocorrendo a separação secundária.

As linhas de corrente da modelagem 2D DNS [2], ilustradas 
pela Figura 4, também são coerentes em forma, porém se com-
portaram de forma inversa que a simulação em 3D DNS no 
que refere-se ao aumento do comprimento de recolamento 
ao diminuir o raio do bordo de ataque. Em termos de efei-

Tabela 2. Resultados para a simulação em Spalart-Allmaras.

Parâmetro h 0,125 0,25 0,50 1

Intensidade
Turbulenta 0,1% U∞ 0% U∞ 0,1% U∞ 0% U∞ 0,1% U∞ 0% U∞ 0,1% U∞ 0% U∞

x0 16,125 16,125 16,25 16,25 16,50 16,50 17 17

xr 23,993 24,203 22,466 22,855 20,714 21,493 19,783 21,013

ɭr 7,9 8,1 6,2 6,6 4,2 5,0 2,8 4,0

hr 0,81 0,84 0,61 0,66 0,38 0,46 0,18 0,29

∆xc / ɭr 0,35 0,36 0,35 0,38 0,37 0,43 0,47 0,52

ϴ 40° 40° 31° 31° 21° 22° 12° 13°

kmáx 2,89.10-5 3,84.10-5 2,37.10-5 2,38.10-5 2,27.10-5 2,27.10-5 2,31.10-5 2,27.10-5

Umin -0,40 -0,40 -0,38 -0,39 -0,36 -0,36 -0,25 -0,30
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to de curvatura a modelagem 2D DNS é inadequada para 
predizer os escoamentos [2]. Apesar desta deficiência essa 
modelagem foi capaz de capturar a bolha de separação se-
cundária em todos os bordos de ataque.

Na Figura 5 nota-se a presença da bolha de separação se-
cundária apenas para a modelagem 2D DNS. Gradativamente a 
bolha de separação começa a reduzir de comprimento e altura 
para o modelo RANS, do mesmo modo que ocorre com a mo-
delagem 3D DNS. Todos os 3 modelos possuem agora com-
primentos e altura da bolha muito similares. Pode-se comparar 
um modelo de elevado custo computacional com um modelo 
simplificado e obter resultados muito próximos.

Na mesma Figura 5 as linhas de corrente dos modelos 3D 
DNS e 2D DNS são muito similares, o que não é observado na 
simulação em Spalart-Allmaras.

As geometrias com h menores possuem níveis mais eleva-
dos de energia cinética turbulenta, o que distancia os resultados 
em 3D DNS dos resultados em RANS.

As simulações em RANS foram capazes de capturar o 
efeito de redução da altura e comprimento de recolamento 
da bolha de separação.

13. Perfil de velocidade
Os perfis de velocidade deste trabalho foram comparados 

com as simulações em LES [4] e com o experimento citado de 
John Coupland [4], para os parâmetros h = 0,125 e h = 1. A si-
mulação em LES [4] foi realizada com um número de Reynolds 

Re = 1750 e o experimento de John Coupland [5] foi realizado 
com um Reynolds Re = 13000. O escoamento do experimento de 
John Coupland foi mais turbulento do que transicional. Os perfis 
de velocidade para o problema proposto são escassos, por con-
sequência foram comparados com escoamentos de números de 
Reynolds distintos.

Para o parâmetro h = 1, os perfis de velocidade das simula-
ções em RANS com o modelo Spalart-Allmaras se aproximaram 
em muito dos perfis comparados em LES [5] e do experimento 
citado de John Coupland [4]. As estações locais 0, 3 e 4 ficaram 
exatamente sobrepostas. Adicionalmente, as estações locais 0, 3, 
4, 5 e 6 ficaram exatamente sobrepostas para o modelo Spalart-
-Allmaras de intensidade turbulenta I = 0% U∞, se distanciando 
na estação 5 e 6 para intensidade turbulenta I = 0,1% U∞. As ou-
tras estações se aproximaram, sendo consideradas satisfatórias do 
ponto de vista da simplicidade do modelo empregado.

Para o parâmetro h = 0,125, a comparação foi aproximada, 
uma vez que nos trabalhos de referência o bordo de ataque é reto. 
Apesar desse detalhe os perfis de velocidade do modelos Spalart-
-Allmaras se encontraram dentro dos resultados em LES [4] e do 
experimento citado de John Coupland [4].

14. Ângulo de separação
O ângulo de separação é medido pela inclinação que o vetor 

velocidade faz com o eixo x no ponto localizado em x = x0 e 
que pertence à linha de corrente que se origina na entrada do 
escoamento e não penetra na bolha de separação. É a linha que 

Fig 4. Linhas de corrente médias para h = 0,125 e 0,25 
(I = 0,1% U∞).

Fig 5. Linhas de corrente médias para h = 0,50 e 1 (I = 0,1% U∞). 
De cima para baixo: 3D DNS, 2D DNS e Spalart-Allmaras.
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delimita a bolha de separação.
Os resultados obtidos para os ângulos de separação, em to-

das as simulações em RANS, foram muito satisfatórios. O ân-
gulo de separação é uma característica do escoamento muito 
influenciada pela geometria do corpo [2]. A medida que se re-
duz o raio do bordo de ataque o ângulo de separação aumenta 
significativamente. Consequentemente esta redução conduz ao 
acréscimo da altura da bolha de separação, como pode ser visu-
alizado na Tabela 3 e nas Figuras 4 e 5.

Em escoamentos em regime permanente é esperado que 
o ângulo de separação aumente a medida que o comprimento 
de recolamento também aumente [2].

15. Comprimento de recolamento
O comprimento de recolamento se inicia no pon-

to localizado no final da curvatura do bordo de ataque 
(x0 = xs + R, onde xs é o ponto de estagnação e início do 
corpo de simetria bidimensional e R é o raio do bordo de 
ataque) e se estende até o ponto de recolamento. 

Em escoamentos em regime permanente, o compri-
mento de recolamento aumenta à medida que o raio do 
bordo de ataque é diminuído. Porém não é observado nas 
simulações em 3D DNS [2] para a intensidade turbulenta 
I = 0% U∞ e nas simulações em 2D DNS [2] para as inten-

Figura 6. Perfil de velocidade em x / lr = 0,22, 0,44, 0,66, 1,09, 1,27, 1,64 e 2,55. De 
cima para baixo: h = 0,125 e h = 1.

Tabela 3: Ângulo de separação ϴ.

Parâmetro η Re 0,125 0,25 0,50 1

Intensidade Turbulenta 0,1% U∞ 0% U∞ 0,1% U∞ 0% U∞ 0,1% U∞ 0% U∞ 0,1% U∞ 0% U∞

Spalart-Allmaras 2000 40° 40° 31° 31° 21° 22° 12° 13°

3D DNS 2000 40° 40° 32° 32° 23° 23° 15° 16°

2D DNS 2000 39° 39° 31° 31° 22° 22° 15° 15°

PIV 4000 40° - - 14°
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sidades turbulentas I = 0 e 0,1% U∞. Já nas simulações em 
3D DNS [2] para a intensidade turbulenta I = 0,1% U∞, em 
LES [4] e no experimento citado de John Coupland [4] esse 
mesmo fenômeno pode ser visto.

Na Tabela 4 a seguir, pode-se verificar que o modelo 
Spalart-Allmaras obteve comprimentos de recolamento 
maiores do que no modelo 2D e 3D DNS para h = 0,125 
e h = 0,25.

16. Altura da bolha de separação
A altura da bolha de separação é medida da face do cor-

po simétrico até o ponto mais alto localizado na linha de 
corrente que se origina na entrada do escoamento e não pe-
netra na mesma região.

Como se observa na Tabela 5 a seguir, com o compri-
mento de recolamento a altura da bolha de separação tam-
bém aumentou a medida que o ângulo de separação foi ma-

jorado.
A altura da bolha de separação para o modelo Spalart-

-Allmaras foi maior que os resultados em 2D DNS para os 
parâmetros h = 0,125 e 0,25.

17. Coeficiente de atrito superficial
A Figura 7 apresenta o coeficiente de tensão de cisalha-

mento ou coeficiente de atrito superficial Cf para o modelo 
RANS do presente estudo. Seu valor é expresso por . A 
variável  é a tensão cisalhante na parede.

Nestas figuras observa-se que o local onde Cf é nulo é 
o ponto de recolamento, pois é o ponto onde a tensão cisa-
lhante na parede é nula. O modelo Spalart-Allmaras pro-
duziu os maiores valores de coeficiente de atrito, devido às 
maiores velocidades reversas. Para o parâmetro h = 0,125 a 
velocidade foi apenas 5% maior que 3D DNS [2].

Tabela 4. Comprimento de recolamento ɭr.

Parâmetro h Re 0,125 0,25 0,50 1

Intensidade Turbulenta 0,1% U∞ 0% U∞ 0,1% U∞ 0% U∞ 0,1% U∞ 0% U∞ 0,1% U∞ 0% U∞

Spalart-Allmaras
2000

7,9 8,1 6,2 6,6 4,2 5,0 2,8 4,0

LES
1725

- 13,0 - - - - - 5,2

Dado Experimental
13000

- 15,0 - - - - - 5,5

3D DNS
2000

6,8 7,3 5,8 7,4 4,8 6,7 4,7 7,6

2D DNS
2000

3,4 3,3 3,4 3,3 3,8 3,8 4,8 5,9

Tabela 5. Altura da bolha de separação hr.

Parâmetro h Re 0,125 0,25 0,50 1

Intensidade Turbulenta 0,1% U∞ 0% U∞ 0,1% U∞ 0% U∞ 0,1% U∞ 0% U∞ 0,1% U∞ 0% U∞

Spalart-Allmaras
2000

0,81 0,84 0,61 0,66 0,38 0,46 0,18 0,29

3D DNS
2000

0,90 0,94 0,77 0,91 0,57 0,72 0,43 0,61

2D DNS
2000

0,60 0,60 0,55 0,55 0,52 0,51 0,46 0,55
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Figura 7. Coeficiente de atrito superficial para h = 0,125, 0,25, 
0,50 e 1 Figura 8. Coeficientes de pressão para h = 0,125, 0,25, 0,50 e 1
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18. Distribuição de pressão
A distribuição de pressão é analisada através do coefi-

ciente de pressão .
A variável p é a pressão estática, ρ é a massa especifica, 

p∞ e U∞ são a pressão e a velocidade de escoamento livre.
O modelos Spalart-Allmaras não calcula com uma preci-

são adequada a taxa de mistura na camada cisalhante livre, 
provocando assim um aumento de pressão estática na região 
da bolha de separação, devido a menores velocidades médias 
obtidas nesta região por estes modelos [6].

19. Energia cinética turbulenta
A energia cinética turbulenta é um parâmetro para se 

determinar a região de transição do regime laminar para o 
regime turbulento [2].

Os contornos de energia cinética turbulenta estão apre-
sentados nas Figuras 9 e 10 e seus valores máximos na Ta-

bela 6. A linha tracejada representa o contorno da bolha de 
separação.

Os níveis de contornos foram de 0,01 U∞2 com o passo 
de 0,02 U∞2, para o modelo 3D DNS. Para o modelo Spa-
lart-Allmaras o primeiro contorno plotado foi com valor de 
1,0x10-6 com o mesmo passo dos demais modelos. 

Os contornos de energia cinética turbulenta obtidos para 
o modelo Spalart-Allmaras não foram satisfatórios. É um 
modelo de 1 equação, portanto computacionalmente mais 
simples. Neste modelo, a tensão de Reynolds não inclui um 
termo para representar a flutuação da pressão.

Como descrita na introdução e visualizado no modelo 3D 
DNS, a região logo após o ponto de separação é inicialmente 
laminar e somente após o ponto de transição torna-se turbu-
lenta. Em decorrência disso não deveria existir contorno de 
energia cinética nesta região. A medida que o raio do bordo 
de ataque é aumentado essa inconsistência é reduzida, de-
vido aos menores níveis de turbulência devido a geometria.

Fig 9. Energia cinética turbulenta para h = 0,125 e 0,25 (I = 0,1% U)
De cima para baixo: 3D DNS e Spalart-Allmaras.
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20. Conclusão
Apesar da metodologia RANS não ser capaz de predizer 

com exatidão o processo de transição laminar-turbulento, 
o modelo Spalart-Allmaras obteve resultados satisfatórios 
visto a simplicidade do modelo. O modelo empregado foi 
capaz de capturar as principais características da bolha de 
separação.

A modificação do domínio computacional para 
Lx × Ly × Lz = 50 H × 17 H × H e xs = 16 H resultou na 
eliminação dos efeitos de fluxo reverso e a eliminação de 
qualquer efeito de borda obtidos nas primeiras simulações 
de [7]. A redução do tamanho de elemento em 37,5%, resul-
tando em um tamanho de 0,0075 H, fez com que os possí-
veis efeitos de falsa difusão, relatados por Patankar, fossem 
reduzidos. Nos trabalhos anteriores de Miranda e Rezende 
[7] a malha empregada foi com um elemento de tamanho 
de 0,02 H. Como a malha atual foi processada com um ele-
mento de tamanho 0,0075 H, foi possível obter um y+ ≈ 0,5 
viabilizando o emprego do modelo RANS.

O modelo Spalart-Allmaras obteve níveis de energia ci-
nética turbulenta na região de transição na região de tran-
sição laminar-turbulento pouco expressivos. Isso ocorre 
porque nesse modelo de 1 equação, a tensão Reynolds não 
possui um termo para representar a flutuação de pressão
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Tabela 7. Energia cinética turbulenta k.

Parâmetro h Re 0,125 0,25 0,50 1

Intensidade Turbulenta 0,1% U∞ 0% U∞ 0,1% U∞ 0% U∞ 0,1% U∞ 0% U∞ 0,1% U∞ 0% U∞

Spalart-Allmaras 2000 2,89e-5 3,84e-5 2,37e-5 2,38e-5 2,27e-5 2,27e-5 2,31e-5 2,27e-5

3D DNS 2000 0,16 0,17 0,17 0,16 0,15 0,15 0,11 0,11

2D DNS 2000 0,30 0,30 0,27 0,27 0,21 0,21 0,15 0,16

Fig 10. Contornos de energia cinética turbulenta para h = 0,50 e 1 (I = 0,1% U∞)
De cima para baixo: 3D DNS e Spalart-Allmaras.
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Resumo: Este trabalho tem por objetivo estimar parâmetros da lei de 
queima de um propelente a partir da balística interna de uma arma. O pro-
blema direto é constituído por um modelo de parâmetros concentrados. 
Neste modelo, funções representativas da energia perdida e da força de 
resistência ao movimento do projétil no interior da arma são propostas, com 
base em simulações numéricas realizadas com software PRODAS. Os pa-
râmetros da lei de queima são estimados, por meio de uma abordagem de 
problema inverso, utilizando o método PSO (Particle Swarm Optimization). 
A solução numérica do problema direto é obtida pelo método de Runge-
-Kutta de 4ª ordem. Os resultados do modelo proposto são comparados 
com os resultados do software PRODAS e com dados experimentais.

PalavRas-chave: balística interna, propelentes, estimativa de 
parâmetros, PSO.

abstRact: This work aims to estimate parameters of the propellant 
burning law from interior ballistics of a gun. The direct problem is based 
on a lumped parameters model. In this model, representative functions of 
lost energy and of resistance force, which acts against the projectile motion 
inside the gun, are proposed based on numerical simulations performed 
with PRODAS software. The burning law parameters are estimated by an 
inverse problem approach, employing Particle Swarm Optimization (PSO). 
The numerical solution of the direct problem is obtained by Runge-Kutta 4th 
order method. The results of the model are compared with the results of 
PRODAS software and with experimental data.

KeywoRds: interior ballistics, propellants, parameter estimation, 
PSO.

1. Introdução

A balística interna é o ramo da balística que estuda os 
fenômenos que ocorrem desde o instante da percussão da 
cápsula (ou estopilha) até o instante em que o projétil sai 
pela boca da arma. Neste contexto, a arma é uma máqui-
na térmica que recebe o calor proveniente da combustão do 
propelente e realiza trabalho movimentando o projétil. Desta 
forma, a balística interna se dedica a estudar os processos 
termodinâmicos desta máquina e a dinâmica do projétil no 
interior da arma [1,2].

Ao se descrever a combustão do propelente e a conse-
quente geração de gás no interior da arma, modelos mate-
máticos da lei de queima do propelente são empregados. 
Contudo, por vezes, os parâmetros presentes nestas leis não 
são facilmente determinados. Ademais, alguns destes parâ-
metros costumam ser determinados em bombas manométri-
cas, diferindo, portanto, das condições reais de combustão 
do propelente no interior do armamento. Neste sentido, a 
determinação dos parâmetros da lei de queima a partir das 
curvas de pressão da balística interna do armamento se torna 
uma estratégia a ser investigada.

 As estimativas de parâmetros, empregando técnicas de 
problema inverso, são práticas bem conhecidas em diversos 
problemas de engenharia. Estas técnicas podem empregar 
métodos de otimização como o PSO (Particle Swarm Opti-
mization) [3]. O PSO é um método estocástico e evolutivo 
inspirado na dinâmica de um bando de pássaros em busca de 
alimento, ponderando o conhecimento individual e o global 
da população, visando minimizar a função objetivo. 

O presente trabalho estima parâmetros da lei de queima 
de um propelente a partir da balística interna de uma arma. 
O problema direto é baseado no modelo de parâmetros con-
centrados [4,5,6]. Neste modelo, funções representativas da 
energia perdida e da força de resistência ao movimento do 
projétil no interior da arma são propostas, com base em si-
mulações numéricas realizadas com software PRODAS. Os 

parâmetros da lei de queima são estimados, por meio de uma 
abordagem de problema inverso, utilizando o método PSO 
[3]. A solução numérica do problema direto é obtida pelo 
método de Runge-Kutta de 4ª ordem. 

2. Metodologia

O modelo de parâmetros concentrados necessita de uma 
série de parâmetros e funções desconhecidas como a energia 
perdida e a força de atrito. O PRODAS é utilizado como fon-
te dos dados indispensáveis ao modelo e indisponíveis sob a 
forma de dados experimentais.

As equações diferenciais, que governam o modelo de 
parâmetros concentrados, são resolvidas pelo método de 
Runge-Kutta de quarta ordem. O intervalo de integração uti-
lizado foi de 0,01 ms. Tal intervalo foi escolhido após uma 
análise de convergência. Isto é, o intervalo foi reduzido gra-
dualmente até que não se observasse mais mudanças nos re-
sultados da simulação.

O problema inverso de estimativa de parâmetros da lei 
de queima é resolvido empregando o método PSO, minimi-
zando a diferença quadrática entre os dados simulados no 
PRODAS e os dados simulados com o modelo de parâmetros 
concentrados. Portanto, neste trabalho, os dados simulados 
no PRODAS são utilizados como os dados experimentais 
usualmente presentes em problemas inversos.

3. Problema direto
 O modelo físico-matemático da balística interna 

utilizado no presente trabalho é conhecido como método dos 
parâmetros concentrados [4,5,6] e constitui o problema dire-
to. Este método é baseado na lei de queima do propelente, na 
termodinâmica dos gases gerados pela queima e na dinâmica 
do projétil. 

Neste trabalho foi utilizada uma lei de queima que consi-
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dera a influência não só da pressão, mas também da posição 
(S) e da velocidade (v) do projétil, sendo constantes KS e Kv, 
respectivamente, o coeficiente de deslocamento e o coefi-
ciente de velocidade [5].

  (1)

onde f é a função de forma do propelente, B é a constan-
te da taxa de queima, P é a pressão do gás, a é o índice de 
pressão do propelente e Web a espessura característica a ser 
queimada. A razão B/Web é denominada vivacidade.

 A fração volumétrica (z) e o fator de forma (k) 
introduzem no modelo informações sobre a geometria dos 
grãos do propelente. 

z = (1 – f ) (1 + k f)    (2)

A fim de descrever o comportamento dos gases, é adota-
da a equação de estado de Nobel-Abel, a qual é amplamente 
empregada em problemas de combustão de propelentes sóli-
dos no interior de armas, face às elevadas pressões presentes 
nestes sistemas (Farrar e Leeming, 1983). 

  (3)

onde Volg, Rg, mg e Tg são, respectivamente, o volume, a 
constante, a massa e a temperatura absoluta do gás, sendo c o 
co-volume.

A energia total fornecida pela queima do propelente (Q) 
divide-se em energia cinética do projétil (W), a qual consiste 
no trabalho realizado pela máquina térmica, na variação de 
energia interna do gás (DU) e na energia perdida (Elost). 

Q = W + U + Elost    (4)

     (5)

  (6)

W = 0.5mp v2     (7)

   (8)

onde F é a constante de força do propelente, g é a razão 
doscalores específicos do gás, mc é a massa inicial do prope-
lente e  mp  é a massa do projétil. 

A avaliação do volume de gás considera o volume inicial 
de gás na câmara de combustão, a queima do propelente e 
ainda o movimento do projétil.

 
(9)

onde rc é a massa específica do propelente, D é o calibre 
e Volcc é o volume inicial da câmara de combustão.

Desta forma, a pressão pode ser expressa por

 
(10)

 A dinâmica de translação do projétil é descrita pela 2a 
Lei de Newton, considerando a pressão (P) atuando na base do 
projétil, a pressão atmosférica (Patm) atuando à frente deste, e uma 
força de resistência (Fr), a qual contabiliza os efeitos do atrito.

  (11)

A partir da velocidade do projétil é possível determinar 
a posição do projétil, aplicando a definição de velocidade 
instantânea.

     (12)

No modelo proposto, a energia perdida e a força de re-
sistência são funções desconhecidas. Portanto, para o fecha-
mento do modelo, as mesmas precisam ser determinadas. Da 
mesma maneira, os parâmetros B, Ks, e Kv da lei de queima 
também são desconhecidos e devem ser estimados.

A condição inicial para o problema de balística interna 
considera o projétil em repouso e o propelente sólido não 
ignitado. A pressão inicial da câmara de combustão é igual 
a 101 kPa, a qual é igual a pressão atmosférica. Além disso, 
considera-se que o gás na câmara possui as mesmas proprie-
dades do gás proveniente da combustão do propelente e, com 
base no PRODAS, considera-se que a pressão mínima para 
que haja o movimento do projétil é igual a 7,5757 MPa.

A Tab. 1 apresenta os valores dos parâmetros relativos ao 
propelente, ao gás proveniente da combustão do propelente 
e à arma, a qual, no caso em estudo, é um fuzil 7,62 x 51mm.

A função energia perdida foi determinada com base nos 
dados da simulação realizada com o PRODAS, os quais fo-
ram inseridos em uma planilha e por meio do balanço de 
energia descrito na Eq. 4, explicitando-se o termo Elost. 
Analogamente, a função de resistência foi determinada uti-
lizando os dados provenientes do PRODAS e a 2ª lei de 
Newton aplicada ao projétil, explicitando-se o termo Fr.
 

4. Problema inverso
As constantes B, KS e Kv foram estimadas empregando 

uma abordagem de problema inverso, utilizando o PSO. A 
dinâmica evolutiva de cada partícula j da população no PSO 
é descrita por uma velocidade Dxj

 
e por uma posição xj.

 (13)

    (14)
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Tabela 1. Dados de entrada do problema direto
Parâmetro Símbolo Valor

Comprimento balístico Web 0,28 mm

Comprimento do grão l 2,13 mm

Fator de forma k 0

Massa inicial de propelente mc 2,67 g

Massa específica do propelente ρc 1578 kg/m3

Índice de pressão (expoente) a 0,69

Co-volume dos gases c 0,001 m3/kg

Índice adiabático do gás γ 1,24

Constante de força F 0,9774 MJ/kg

Calibre da arma D 7,62 mm

Massa do projétil mp 8,949 g

Volume da câmara Volcc 3,209 cm3

Comprimento do cano L 533 mm

Nas Eq. 13 e Eq. 14, o parâmetro inercial α e o parâ-
metro de aprendizagem β controlam a dinâmica evolutiva 
das partículas. As características randômicas do método são 
introduzida pelos números randômicos r1,j e r2,j, os quais pos-
suem distribuição uniforme no intervalo [0,1]. O sobrescrito 
i identifica a iteração no processo de otimização. ej é o me-
lhor conjunto de parâmetros da história da partícula j e eg 
é o melhor conjunto de parâmetros da população [3]. Este 
processo evolutivo é repetido até que o critério de parada 
seja satisfeito.

A função objetivo é dada por

   (15)

onde ej é o vetor com os parâmetros B, KS e Kv referentes 
a partícula j; P(ti)PRODAS é a pressão calculada pelo PRODAS 
no instante ti; P(ej ti)  é a pressão calculada pelo modelo de 
parâmetros concentrados no instante ti, com ej; e h é o número 
de partículas na população. Além disso, o critério de parada 
estabelece que o processo deva parar quando por 100 iterações 
consecutivas a função objetivo variar menos que 1%.

 
  (16)

onde eg é um vetor que contém o melhor conjunto de parâmetros B, 
KS e Kv da população na iteração i.

O algoritmo de problema inverso foi configurado com α = 0,5, 
β = 2 e com 30 partículas na população. Os resultados do problema 
inverso são apresentados na Tab. 2.
  

Tabela. 2 Constantes da lei de queima

Constante Valor

B 5,771.10-7 [m2/sPa0,69]

KS -0,459 [s-1]

Kv 0,380

5. Resultados
A Figura 1 apresenta pressões ao longo do tempo obtidas 

experimentalmente e em simulações com o PRODAS e com 
o modelo de parâmetros concentrados (empregando os dados 
da Tab. 2). A média dos desvios entre a curva calculada pelo 
PRODAS e a calculada pelo modelo proposto foi menor que 
19 MPa, o que é cerca de 6% da pressão máxima. Conclui-
-se, portanto que o modelo com os parâmetros estimados da 
lei de queima simula adequadamente a balística interna do 
fuzil.

A Tabela 3 reporta dados experimentais e simulados com 
o PRODAS e com o modelo de parâmetros concentrados, 
considerando as condições da Fig. 1. Ressalta-se que não há 
dado disponível sobre a fração mássica consumida de prope-
lente no experimento e a velocidade de boca (V0) é medida 
experimentalmente por um sensor localizado a 2,5 m da boca 
da arma. Portanto, a velocidade de boca real é maior do que 
a registrada no experimento.

Tabela 3. Comparação dos parâmetros desempenho
Parâmetros Concentrados PRODAS Experimento

Pressão máxima [MPa] 320,7 320,3 327,7

V0 [m/s] 842,6 842,0 828,0*

z 93% 100% Desconhecida
*velocidade medida a 2,5 metros da boca da arma.

Fig 1. Pressões experimentais e simuladas com o modelo de parâmetros concentrados e com o PRODAS.
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As discrepâncias relativas nas pressões máximas e nas 
velocidades de boca, simuladas com o PRODAS e com o 
modelo de parâmetros concentrados, são da ordem de 0,1%. 
Este fato mostra que o procedimento adotado para estimar 
os parâmetros da lei de queima foi eficaz. Ademais, ao se 
avaliar as discrepâncias relativas entre os experimentos e as 
simulações, com relação às pressões máximas e às veloci-
dades de boca, se encontram valores da ordem de 2%, o que 
indica que os modelos apresentam boa concordância com os 
experimentos.

6. Conclusões
 O presente trabalho estimou parâmetros da lei de quei-

ma de um propelente a partir da balística interna de uma 
arma, indicando uma metodologia para avaliar os valores de 
parâmetros balísticos de propelentes usualmente desconhe-
cidos e levando em conta as características da arma. Esta 
metodologia se fundamentou em uma abordagem de proble-
ma inverso. O problema direto consistia em um modelo de 
parâmetros concentrados e o problema inverso foi resolvido 
pelo método PSO. Os resultados alcançados se mostraram 
satisfatórios, considerando os dados de simulações realiza-
das com o software PRODAS como dados experimentais 
para o problema inverso.

As funções de energia perdida e da força de resistência 
requeridas no fechamento do modelo de parâmetros concen-
trados foram obtidas a partir, respectivamente, do balanço de 
energia na arma e de quantidade de movimento do projétil, 
empregando as simulações realizadas com o software PRO-
DAS. 

O modelo de parâmetros concentrados proposto repre-

sentou satisfatoriamente a balística interna, apresentando 
discrepâncias relativas com relação aos experimentos para as 
pressões máximas e as velocidades de boca da ordem de 2%. 
Ademais, este modelo apresentou discrepâncias relativas da 
ordem de 0,1% com relação aos dados obtidos com o PRO-
DAS para a pressão máxima e para a velocidade de boca. 
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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.

Palavras-chave: segurança de voo, estatística, engenharia de 
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)



62    RMCT VOL.33 Nº1 2016REVISTA MILITAR DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

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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