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Editorial
Revista Militar de Ciência e Tecnologia (RMCT) já está em seu volume 33. 
A sua estreia ocorreu em 1984, na ocasião, com 10 artigos relacionados à 
pesquisa e ao desenvolvimento que eram de interesse do Exército Brasileiro. 
Desde aquela edição, a revista serviu como um importante meio de divul-
gação do Centro Tecnológico do Exército, do Instituto Militar de Engen-
haria (IME), de outras instituições do Exército e das Forças Armadas e da 

comunidade científica interessada nos assuntos de Ciência e Tecnologia.
Desde a sua primeira década, a RMCT apresentava artigos técnicos de pesquisa, onde os autores eram 
pesquisadores, professores e alunos (civis e militares) do IME, do CTEx e de outros órgãos tanto do 
Exército quanto externos. Para aumentar a informação do que se estava desenvolvendo especifica-
mente no IME, houve um período em que eram apresentados os resumos de teses e dissertações.
O Coronel Roberto Miscow Filho dirigiu a revista como editor e redator chefe por mais de 15 anos, man-
tendo-a ativa por mais de 25 anos, sendo o principal responsável pela publicação de pesquisas de ponta em 
ciência e tecnologia.  Após a sua saída, o Comandante do IME mudou o enfoque da revista, o que pode ser 
constatado no Editorial da edição do 4º Quadrimestre do 26º volume, no ano de 2009:
“A RMCT terá um perfil mais científico, devidamente alinhado ao de outras publicações do gênero, nacio-
nais e estrangeiras. Forma e conteúdo, portanto, serão modificados; edições virtuais serão disponibiliza-
das, além de outras alterações de caráter logístico, implementadas a partir das edições de 2010.”
Com base no histórico da revista pode-se perceber a sua importância e o esforço que envolveu um grande 
número de participantes. A revista não é um mero instrumento de registro interno de assuntos militares, 
mas um esforço patrocinado pelo Exército Brasileiro, pela atuação do Departamento de Ciência e Tecnolo-
gia e suas Organizações Militares Diretamente Subordinadas, de divulgação aberta de assuntos científicos 
e tecnológicos. Toda a comunidade relacionada ao tema da revista é convidada a participar e o tratamento 
criterioso na avaliação, revisão e divulgação cuidadosa faz com que a RMCT esteja pronta para atingir um 
novo patamar por meio de novos ajustes, os quais estão sendo executados, inclusive, nesta edição. 
Assim, apresenta-se um novo exemplar digital da RMCT, cujo aperfeiçoamento tem requerido muito es-
forço por parte de todo o corpo editorial e redatorial. Aproveitem a revista.

Carlos Frederico de Sá Volotão - Cel
Editor-chefe da RMCT
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Desempenho de um aço de alta dureza para emprego 
em blindagens balísticas

*Elson Renato Santos Souza1, Ricardo Pondé Weber2, e João Carlos Miguez Suarez3

Seção de Engenharia Mecânica e de Materiais, Instituto Militar de Engenharia, 
Praça General Tibúrcio, 80, CEP 22290-270, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

elsonqmb@yahoo.com.br

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).



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

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.



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

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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Controle estatístico de processos: uma proposta de ferramentas para análise 
de relatórios de prevenção de acidentes na Aviação do Exército Brasileiro
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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)
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altamente padronizados empregados pela Aviação do Exército. É 
esperado que tal padronização seja capaz de manter as estatísticas 
sob um comportamento regular. E, se algo sair da normalidade, o 
sinal pode ser rapidamente identificado como resultado de causas 
atribuíveis, o que modifica os padrões apresentados nos gráficos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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