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1 Introdução 

A agilidade na elaboração do projeto conceitual de uma aeronave é imprescindível, 

pois não há tempo disponível para análises preliminares dos diferentes sistemas que 

compõem a aeronave (VANDAELE, 1959). Portanto, a elaboração de um projeto 

conceitual é um trabalho contínuo de aproximações sucessivas desde o inicio do 

projeto, mesmo que sejam utilizadas ferramentas computacionais existentes 

(RAYMER, 1999), (ROSKAM, 1997) e outros. Desta forma, há a necessidade de se 

fixar valores de algumas variáveis, isto devido aos programas exigirem uma maior 

quantidade de parâmetros do que encontram-se disponíveis na fase conceitual. Por 

exemplo, o valor da eficiência aerodinâmica, L/D, faz-se necessário desde o inicio do 

projeto, quando se realiza a estimativa do peso da aeronave. No entanto esses 

valores serão mais precisamente determinados quando na fase de projeto 

aerodinâmico. 

A fixação de certos parâmetros implica na necessidade de análise e avaliação das 

proporções entre características opostas resultantes no sistema. Considerando-se 

que o número de disciplinas envolvidas no projeto conceitual de uma aeronave é 

extenso e muitas vezes conflitante, a elaboração do projeto torna-se morosa e 

custosa. 

Para o estabelecimento dos parâmetros conceituais esse trabalho integra técnicas 

de Entropia Estatística, Desdobramento da Função de Qualidade (do inglês, Quality 

Function Deployment - QFD), Aritmética Fuzzy e Algoritmo Genético (do inglês, 

Genetic Algorithm - GA) à aplicação de Otimização Multidisciplinar Ponderada de 

Projeto (OMPP) como metodologia de projeto conceitual de aeronaves. Essa 

metodologia demonstra ser objetiva e equilibrada quando comparada com as 

técnicas tradicionais existentes. 

Este trabalho consiste no desenvolvimento de uma metodologia de otimização 

multidisciplinar de projeto conceitual de aeronaves. O conceito de aeronave 

otimizada tem como base o estudo evolutivo das características de aeronaves 

dispostas em categorias imediatas àquela que se propõe. Uma aeronave de 

treinamento militar que faça a correta transição e eventualmente cubra 
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descontinuidades entre fases de treinamento. Por exemplo, se a proposta é a 

elaboração de um projeto conceitual de uma aeronave para a categoria treinador 

básico avançado, serão então avaliadas também as características de aeronaves 

das categorias imediatas àquela, ou seja, a categoria básica e a categoria avançada. 

A aeronave resultante do projeto quando em operação irá diminuir o custo e o tempo 

de treinamento do cadete aviador, pois uma única aeronave cumprirá as missões de 

treinamento básico, básico avançado e avançado. 

Para os estudos de casos, foram desenvolvidas ferramentas computacionais que 

agregam e interagem as técnicas referidas com as disciplinas em estudo. 

1.1 Objetivo 

O processo de criação do projeto conceitual de aeronaves é dirigido pelas 

necessidades e oportunidades do mercado futuro. A definição do novo produto 

começa após análise de mercado, que indicará quais são as oportunidades. A partir 

daí serão especificadas quais as exigências técnicas para a aeronave e então inicia-

se a busca por tecnologia que melhor responda às questões pertinentes ao caso. 

Finalmente a tecnologia que melhor responder ao propósito é selecionada para ser 

utilizada na aeronave, desta forma, o projeto pode ser reavaliado repetidas vezes 

até solução dos compromissos propostos. 

As ferramentas e metodologias tradicionais de projetos são insuficientes para 

estabelecer a visão global do conceito ideal, apresentando apenas uma visão 

obscura da forma da aeronave por meio de contornos geométricos, aerodinâmicos, 

de desempenho e estruturais básicos pouco definidos e conhecidos.  

A metodologia tradicional empregada na confecção do projeto conceitual baseia-se 

em grande parte na aplicação de métodos estatísticos semi-empíricos e ábacos. 

As principais bibliografias da área não atualizam os bancos de dados de 

características das aeronaves prejudicando o estudo paramétrico e as expressões 

estatísticas extraídas das relações entre parâmetros ou características. A 

necessidade de constantes interações interdisciplinares e iterações motivadas pela 



16 

 

incerteza dos valores iniciais de entrada fazem com que o projeto mergulhe algumas 

vezes em um “loop” interminável de iterações. 

Quem trabalha na área de projeto conceitual conhece as dificuldades de se 

estabelecer valores iniciais de projeto, sendo necessária muita experiência na área 

além de “feeling”. Parece um processo interminável de tentativas e erros, iterações e 

interações entre as disciplinas; é muito difícil saber qual o momento exato de parar. 

Existe no projetista uma obstinação em buscar algo ainda melhor. Uma verdadeira 

tentação. Isso muitas vezes pode levar ao fracasso do projeto. 

Para estabelecimento dos parâmetros conceituais de forma objetiva e equilibrada, 

quando comparado às técnicas tradicionais existentes, esse trabalho integra as 

técnicas de Entropia Estatística, Desdobramento da Função de Qualidade (QFD), 

Aritmética Fuzzy e Algoritmo Genético (GA) à aplicação de Otimização 

Multidisciplinar Ponderada de Projeto (OMPP) no projeto conceitual de aeronaves. 

Quando se emprega Otimização Multidisciplinar de Projeto na fase conceitual 

depara-se com um número extenso de variáveis envolvidas e inúmeras 

possibilidades de variação da função objetivo bem como suas restrições. Seria 

inviável e inadequado levar em conta todas as variáveis, pois as chances de 

obtenção de sucesso seriam mínimas e o tempo despendido enorme. Portanto ao 

iniciar o projeto deve se fazer uma seleção criteriosa das variáveis desejadas, 

visando somente àquelas diretamente relacionadas ao cumprimento dos requisitos 

de projeto estabelecidos para a missão proposta. 

Por exemplo, durante a fase de projeto conceitual, as variáveis relacionadas à 

otimização da longarina da asa seriam indesejadas, uma vez que nessa fase de 

projeto a forma da seção da longarina ou o sistema estrutural a ser empregado são 

ainda desconhecidos. 

Deve-se salientar que, obviamente, os benefícios obtidos na otimização conduziriam 

a aeronave a uma posição de destaque na categoria quando comparado às 

aeronaves concorrentes, o que já estabelece um critério de parada para o projeto ou 

“saber a hora de parar” (STINTON, 2001).  



17 

 

A presente metodologia busca simplificar a fixação de parâmetros iniciais 

necessários ao processo de projeto conceitual e reduzir o tempo e o custo da 

elaboração do mesmo.  
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2 Revisão Bibliográfica 

2.1 Otimização 

De acordo com descrito em (WIKIPEDIA, 2009) e (NEO/JOCELYN, 2009), em 

matematica o termo otimização, ou programação matemática, refere-se ao estudo 

de problemas em que se busca minimizar ou maximizar uma função por meio da 

escolha sistemática dos valores de variáveis reais ou inteiras dentro de um 

conjunto viável. Isto é, dos "valores estacionários da função" (que ocorrem 

quando a derivada se anula) se quisermos utilizar a linguagem apropriada. 

Otimização acabou se constituindo numa vasta e sólida área do conhecimento, a 

qual é considerada híbrida, eclética e pragmática. Sendo que a mesma dedica-se 

a solucionar problemas práticos e efetivos que visam determinar uma alternativa 

melhor dentro de um universo dado (espaço de busca pela solução ótima).  

Define-se uma alternativa como sendo a solução ótima, por meio de um critério 

que pode ser traduzido em número como se fosse uma nota. Assim, este critério 

torna-se uma função matemática e a solução ótima seria o máximo ou mínimo 

valor obtido por esta função. 

2.2 Otimização do Projeto 

O objetivo de otimizar um projeto não é apenas cumprir requisitos, mas fazer o 

melhor projeto possível. A otimização de um projeto em todo o seu potencial é 

crucial no desenvolvimento de um melhor produto (BRANDT, 1997). 

Geralmente nos passos 5 e 6 das fases de projeto posteriormente que serão 

descritas no Capitulo 3, o projetista é forçado a retornar ao passo 1, devido ao 

surgimento de requisitos que não façam sentido ou em conflito com dois ou mais 

requisitos. Quando isso acontece, as medidas de mérito devem ser reajustadas de 

forma a manter um desempenho que ainda satisfaça o cliente. 

As medidas de mérito para um projeto são primariamente estabelecidas pelo cliente, 

esta é a resposta para a pergunta “Por onde iniciar o projeto“. Pelo cliente seria a 

resposta. O projeto inicia e termina com o cliente. Muitos projetos fracassaram 

porque esqueceram o cliente em algum ponto durante o desenvolvimento do projeto, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pontos_extremos_de_uma_fun%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pontos_extremos_de_uma_fun%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fun%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_real
http://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_inteiro
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conseqüentemente as necessidades do cliente não foram satisfeitas. Sempre 

quando possível, o cliente deve estar presente realimentando com informações 

todos os passos do processo de projeto e construção do produto. 

No passo 1, por exemplo, definindo o problema, inclui-se também “quem é o 

cliente?“ 

Por exemplo, durante um curso de projetos acadêmico em engenharia aeronáutica o 

estudante é o cliente ou então, a organização que eventualmente empregará aquele 

estudante.  

2.3 Otimização Unidisciplinar do Projeto Conceitual ou em Área 

Específica  

(RENTEMA, 2004) em seu trabalho de pesquisa analisa e avalia ferramentas 

computacionais de apoio ao projeto conceitual, as quais lidam com a aeronave como 

o todo e envolve várias disciplinas como: geometria, aerodinâmica e estruturas etc.  

No entanto, as mais sofisticadas ou altamente especializadas, enfocadas em áreas 

específicas ou destinadas ao projeto preliminar e detalhado foram ignoradas.  

O autor pesquisa ainda o desenvolvimento de uma ferramenta computacional de 

apoio ao processo de projeto conceitual utilizando técnicas de Inteligência Artificial 

(do inglês, Artificial Intelligence Supported Conceptual Design of Aircraft - AIDA). O 

uso destas técnicas é aplicado devido ao caráter não determinístico do projeto 

conceitual. 

O objetivo do projeto AIDA é investigar se técnicas de inteligência artificial (do inglês, 

Artificial Intelligence - AI) poderiam representar um papel na fase conceitual. 

A metodologia está baseada no famoso "ciclo" de projeto que na versão do autor 

consiste em quatro passos: 

1. Sugestão de conceito: Em um banco de dados é selecionado o elemento que 

melhor representa as especificações de projeto. Isto é usado como um ponto de 

partida para a configuração do projeto e as colocações dos parâmetros iniciais. 
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Possivelmente, dois ou mais casos podem ser combinados resultando em um caso 

adaptado.   

2. Simulação: São construídas relações entre os parâmetros, classificados segundo 

o seu tamanho e desempenho. O módulo de geometria constrói um modelo 

considerando às restrições geométricas.   

3. Avaliação dos desempenhos: São calculados os valores dos parâmetros do 

projeto.   

4. Propondo modificações: a ferramenta não apóia esta tarefa explicitamente.   

De acordo com mencionado no passo 1, uma primeira modificação da geometria do 

caso, (adaptação) é apoiado. O ciclo é repetido até que o conceito seja satisfatório e 

possa ser refinado com o uso de ferramentas de CAD/CAE existentes. 

O estudo provou que a aproximação de projeto é boa para "projetos de 

configurações convencionais", mas é menos satisfatório para projetos inovadores e 

criativos. 

Os trabalhos analisados por (RENTEMA, 2004) em grande parte enfatizavam: 

- A definição de geometria da aeronave e suas influências 

- O estudo paramétrico, desenvolvimento e otimização da configuração externa da 

aeronave tais como o posicionamento das superfícies ou motorização em relação à 

fuselagem. 

- A modelagem geométrica, interfaces gráficas e técnicas de otimização de 

parâmetros.  

O trabalho analisado aplica-se a variáveis ou parâmetros isolados, não trabalha com 

otimização multidisciplinar e não faz menções quanto à escolha da filosofia de 

projeto a ser seguida na fase conceitual. 

(ANTOINE, 2004) explora a possibilidade de integrar emissões de ruído como 

objetivo de otimização durante a fase do projeto conceitual de aeronaves, permitindo 
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uma análise quantitativa e de compromisso entre preservação ambiental e custo 

operacional.  

A ferramenta de projeto busca a geração de baixo-ruído e baixa-emissão de gases 

poluentes que, no futuro, poderão reduzir dramaticamente o impacto ambiental 

causado pela aviação comercial, embora à custa de um aumento do custo 

operacional. 

Para este fim, foi desenvolvida uma ferramenta de projeto que utiliza Algoritmo 

Genético Multi-Objetivo para determinar configurações ótimas de aeronave e análise 

de sensibilidade entre os objetivos conflitantes para baixo ruído, baixas emissões de 

gases poluentes e custos operacionais. A ferramenta de projeto incorpora um 

detalhado código de predição de ruído desenvolvido pela NASA. 

2.4 Otimização Multidisciplinar do Projeto Conceitual  

Otimização Multidisciplinar pode ser definida como uma metodologia formal para 

projetos de sistemas interligados no qual a sinergia dos efeitos de ligação entre as 

várias interações das disciplinas ou fenômenos são explorados e aperfeiçoados em 

todos os estágios do processo de projeto (STANFORD UNIVERSITY, 2008).  

No que se refere à MDO do projeto conceitual pode ser citado o artigo de 

(NEUFELD; CHUNG, 2007), que descreve o desenvolvimento de programa de 

computador projetado para auxiliar no processo de projeto conceitual de aeronaves. 

Um Algoritmo Genético de Otimização Multi-Objetivo (do inglês, Multi-Objective 

Genetic Algorithms - MOGA) integrado a um banco de dados para produzir 

sugestões úteis aos desenhistas de aeronaves durante a fase de projeto conceitual. 

O algoritmo foi testado comparando a aeronave projetada no software com uma 

aeronave semelhante em serviço. Foi encontrado que os projetos conceituais 

confeccionados pelo programa eram geralmente iguais ou superiores em 

desempenho quando comparados aos projetos existentes.   

São apresentados três estudos de caso no trabalho da referência. O projeto 

conceitual de uma aeronave do tipo jato executivo leve (do inglês, Very Light Jet - 

VLJ). O projeto conceitual de um UAV (do inglês, Unmanned Aerial Vehicle - UAV) 
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para grandes altitudes e alcance e o terceiro exemplo é um estudo comercial 

comparativo (trade-off) ao projeto conceitual de um UAV para altitude média e 

grande alcance . 

A tese de doutorado de (RAYMER, 2002) também deve ser citada, pois consiste em 

avaliar diferentes métodos para MDO na fase conceitual, em termos das eficiências 

bem como tempo de execução total de cada método, o histórico de convergência e 

sensibilidade para o problema em questão e facilidade global de programação e 

operação.  

São avaliados os métodos Orthogonal Steepest Descent, Monte Carlo, Evolutionary 

Algorithm, e três variações do Algoritmo Genético. Os métodos são comparados e 

avaliados na otimização de 4 diferentes conceitos de aeronaves. Desta forma, são 

apresentados os resultados numéricos e gráficos através da ferramenta 

computacional RDS-Student, desenvolvida por (RAYMER, 2002). 

O artigo de (CABRAL; PAGLIONE, 2005) apresenta o desenvolvimento de uma 

ferramenta de otimização para o projeto conceitual de famílias de aeronaves 

baseadas em MDO e Algoritmo Genético. Este trabalho analisa dados de disciplinas 

tais como aerodinâmica, cargas, estruturas, propulsão, estabilidade e controle.  

(FANTINI, 2007) descreve uma metodologia para identificar, comparar e impor 

melhorias às técnicas utilizadas em MDO na fase conceitual do projeto de 

aeronaves. As técnicas investigadas incluem: algoritmos de otimização multi-

objetivo, algoritmos de MDO para tratamento de sistemas separáveis e não 

hierárquico e Diferenciação Automática (do inglês, Automatic differentiation - DC). 

Como resultado é desenvolvido um algoritmo para executar otimização multi-objetivo 

MDO. Dado um modelo completo de um sistema complexo separável não 

hierárquico e dados os objetivos e restrições, o algoritmo é capaz de determinar um 

conjunto de soluções bem distribuídas, que representa as fronteiras de Pareto locais 

e globais. 

De acordo com (RAYMER, 2002), um levantamento realizado pela American Institute 

of Aeronautics and Space - AIAA em 2002 informa que a área de projeto conceitual 

até a referida data, havia recebido relativamente pouca atenção no que se refere à 
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otimização multidisciplinar de projetos (MDO) à aplicação industrial. (GIESING; 

BARTHELEMY,1998) não identificaram “nenhuma” aplicação no projeto conceitual. 

Menos da metade das aplicações identificadas se referem à fase preliminar do 

projeto.  

Pesquisas para este trabalho e análise dos poucos trabalhos realizados em MDO na 

fase conceitual indicam que ainda há várias lacunas a serem preenchidas. Algumas 

destas podem ser exemplificadas como: 

- Não foi encontrado nenhum trabalho que contenha metodologias ou ferramentas 

dirigidas ao estudo e desenvolvimento de projeto conceitual de aeronaves indicando 

a filosofia de projeto a ser seguida. 

- Não foi encontrado nenhum trabalho que se refere às questões subjetivas tais 

como ouvir, classificar e transformar a voz do requerente em especificações técnicas 

objetivas. 

- Não foi encontrado nenhum trabalho que aplica uma metodologia na seleção e 

orientação dos parâmetros e das disciplinas a serem otimizadas no conceito do 

projeto.  

2.5 Aspectos Únicos e Contribuições do Trabalho 

Com efeito, a maior contribuição e inovação desse trabalho para a área de pesquisa 

em projeto conceitual de aeronaves, pode então ser descrita como a de detectar e 

preencher as lacunas acima referidas empregando metodologias e ferramentas 

eficientes e satisfatórias de acordo com: 

- Utilização da Entropia Estatística na determinação da curva de evolução e a 

orientação futura dessa evolução para a escolha dos projetos dominantes que 

atuarão como parâmetro durante o desenvolvimento do conceito; 

- Utilização do Desdobramento da Função de Qualidade (QFD), que irá traduzir as 

necessidades do cliente em medidas técnicas, transformando as necessidades do 

cliente em especificações do produto. A adoção de pesos às prioridades, com o 

intuito de fornecer mais relevância à função. Cabe ressaltar que a principal 
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vantagem da utilização da QFD é a facilidade em encontrar os pesos adequados 

naturalmente, o que na maioria das vezes é feito pela intuição do projetista. 

- Utilização de Aritmética Fuzzy, na seleção e orientação dos parâmetros e 

disciplinas a serem otimizadas no projeto. 

- Aplicação do Algoritmo Genético Multi-Objetivo em otimização multidisciplinar 

ponderada conjuntamente com as metodologias acima referidas e apresentação 

visual dos resultados numéricos e gráficos. 

- Estabelecimento de um critério adicional que diferencia as soluções encontradas 

no conjunto Pareto-Ótimo de modo a ter uma única solução ótima 

- A principal contribuição do trabalho é obter uma configuração e parâmetros iniciais 

necessários à confecção do projeto conceitual de aeronaves, de forma eficiente e 

em tempo reduzido, quando comparada aos métodos tradicionais de projeto 

conceitual. 
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3 Metodologia de Projeto de Aeronaves 

De acordo com descrito em (BRANDT, 1997) um produto deve ser projetado com a 

finalidade de: 

- Ter um processo de construção eficiente; 

- Satisfazer os requisitos; 

- Fazer melhor uso dos recursos disponíveis. 

O processo de planejamento das características físicas e o método de construção de 

um produto são chamados projeto. 

Sendo que no processo de criação de um produto, o projeto é a fase mais 

importante. Bastaria uma pequena busca nos arquivos de organizações de proteção 

ao consumidor ou livros de historia da aviação para constatar que os mesmos estão 

cheios de exemplos de produtos mal projetados e / ou mal construídos. Por 

exemplo, a aeronave Convair YF-102 Delta Dagger, projetada em 1953 era para ser 

o primeiro caça asa delta supersônico, mas foi descoberto que as predições de túnel 

de vento eram demais otimistas e obstinadamente a aeronave se recusou a voar 

supersonicamente. Em meio ao pânico surgiu a solução em forma de descoberta da 

“regra de área” que diz de forma simples, que o arrasto transonico de uma aeronave 

está relacionado ao arrasto transonico de um corpo de revolução equivalente com a 

mesma distribuição de área transversal da aeronave. De forma que para minimizar o 

arrasto os projetistas tiveram que redesenhar a fuselagem, asa e a outros 

componentes do avião tal que o arrasto de onda de choque fosse minimizado, por 

exemplo, estreitando a fuselagem nas adjacências da asa e outros componentes 

externos.  

A necessidade de modificar o YF-102 completamente arruinou o plano de produção 

impedindo a aeronave de ser produzida em série e de ser construído com o mesmo 

ferramental do protótipo. Ao todo, dois terços das trinta mil peças do ferramental 

tiveram que ser descartadas. 

 

A principal função do engenheiro de projetos é conhecer e compreender os 

requisitos de projeto e assegurar que o produto será construído de acordo com 

planejado. 
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Em muitos casos, nem sempre o engenheiro que projeta um produto será aquele 

que o irá construí-lo. Portanto, é muito importante que a comunicação do projeto 

com o construtor seja boa. 

Como é iniciado um projeto? Apesar de ser um processo criativo, métodos científicos 

clássicos são largamente aplicados às soluções de projetos. Os passos para 

aplicação desses métodos em projetos são os seguintes: 

1 - Definição do problema; 

2 - Bancos de dados; 

3 - Criações de hipóteses; 

4 - Descrições de testes para as hipóteses; 

5 - Testes das hipóteses; 

6 - Se as hipóteses falham, volta ao passo 2. 

Ainda de acordo com a definição de (BRANDT, 1997) durante o processo de projeto, 

os passos podem ser modificados. Definindo um problema de projeto, deve se 

especificar qual a função do produto, quais são as restrições que limitam as 

possíveis escolhas do projeto, e qual o desempenho que o produto deve ter. O 

banco de dados para estudo paramétrico deverá conter informações dos requisitos e 

limitações do problema, informações sobre as características dos produtos similares, 

tecnologia disponível e metodologia disponível para análise e avaliação do projeto. 

No lugar de hipótese, o projetista cria um projeto ou conceito de projeto. Esse 

processo criativo é chamado de “Síntese”. O projeto é a forma de descrever, 

registrar e comunicar uma informação para outras pessoas. No caso de um projeto 

de aeronave, a forma mais comum são os desenhos e memoriais. 

O teste para o projeto conceitual será uma análise de compromissos, onde se 

verifica a executabilidade, viabilidade econômica e cumprimento com os requisitos. 

O estabelecimento de critérios para custo, fabricação e desempenho também deve 

ser parte do passo 1 e também do passo  4 listados anteriormente. 

O critério de concepção do projeto que irá determinar o seu sucesso é denominado 

“Medidas de mérito”. 

O passo 6 deve ser modificado para refletir o fato que um processo de projeto típico 

envolverá muitas iterações através de um ciclo de análises onde a cada iteração, 

mais dados são produzidos para refinar o projeto. A principal função do passo 6 é a 

tomada de decisão sobre quais aspectos o projeto trabalhará bem, quais partes são 

deficientes e devem ser modificadas, quais idéias são boas e quais devem ser 
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abandonadas ou modificadas. Portanto, com essas modificações, os passos 

anteriores ficam como descritos a seguir: 

1 - Definição do problema, requisitos ou especificações do produto, tradução dessas 

especificações em parâmetros de desempenho, estabelecimento de medidas de 

mérito para custo, fabricação e desempenho do produto; 

2 – Base de dados contendo limitações, requisitos, projetos existentes, tecnologias 

disponíveis e métodos de analises; 

3 – Criação ou síntese de um ou mais conceitos com desenhos, memoriais de 

cálculos e descritivos que informem os principais parâmetros e características do 

produto; 

4 – Seleção dos tipos de análise que deverão ser ativadas para avaliar o projeto; 

5 – Execução da analise, registro e descrição dos resultados; 

6 – Tomada de decisão: O projeto irá funcionar? Quais as melhores idéias? O que 

deve ser modificado? Quais medidas de mérito são razoáveis? Se forem 

necessárias modificações, voltar ao passo 1 ou 2 para adequações. 

3.1 Requisitos ou Especificações de Projeto 

Um dos primeiros procedimentos ao se iniciar o projeto de uma nova aeronave é o 

estabelecimento de requisitos e objetivos de projetos (ROP). Estes são usados para 

documentar formalmente as metas de projeto, assegurar que o projeto final satisfaça 

as exigências, e ajudar em desenvolvimento do futuro produto. O específico ROP 

está fundamentado em exigências de cliente, certificação, e política da companhia. 

Eles evoluíram de simples memorandos a documentos complexos de engenharia. 

No que se refere aos requisitos, para se ter uma idéia, uma carta datada de 19 de 

agosto de 1932, contendo apenas uma página com a lista de especificações da 

aeronave da Transcontinental and Western Air provocou o nascimento dos DC-1. 

Hoje, conjuntos complexos de exigências e objetivos incluem especificação de 

desempenho de avião, segurança, confiabilidade, manutenção, características de 

subsistema, desempenho além de outros. 

Muitas das exigências de projeto de aeronaves civis são especificadas pelos 

Regulamentos da Federal Aviation Administration (FAR) nos Estados Unidos ou as 
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exigências de navegabilidade aérea em comum na Europa e no Brasil (ANAC). Para 

aeronaves militares acrescenta se DEF STAN 00-970 (UK), MIL SPECS (USA), 

IMAAC - International Military Airworthiness Authority Committee e demais 

autoridades competentes. 

Estes regulamentos são divididos em partes as quais se aplicam às aeronaves 

comerciais, aviação geral, planadores, e aeronaves ultraleves. O regulamento 

aplicável para uma aeronave objeto de projeto dependerá da categoria à qual esta 

se enquadra. 

O objetivo do projeto depende da aplicabilidade da aeronave. O avião mais barato 

seguramente não seria o mais rápido; os mais eficientes não seriam os mais 

confortáveis. Analogamente, o melhor projeto aerodinâmico é bastante diferente do 

melhor projeto estrutural, de forma que o melhor avião global é sempre um 

compromisso no sentido da filosofia de projeto adotada.  

As soluções de certos compromissos podem ser obtidas de forma simples, outras 

dependem de um grande número de variáveis e equações a serem resolvidas e há 

também compromissos muito difíceis de cumprir, que envolvem a vontade ou 

necessidade do cliente e devem ser interpretados e traduzidos em medidas técnicas 

reais. 

Em resumo, requisitos ou especificações de projeto se referem ao que um produto 

deve ter em termos de qualidade, ou deve cumprir em termos de sua missão. Estes 

são estabelecidos pelo departamento de pesquisa e desenvolvimento da empresa 

ou requerentes e sua aplicação é dirigida à primeira fase do processo de projeto, o 

projeto conceitual. 

3.2 Base de Dados e Projeto Paramétrico 

O projetista deve reunir dados do problema que o ajude a estabelecer quais valores 

devem ter a medida de mérito e quais limitações o problema pode impor. Os dados 

que sempre deverão estar disponíveis são aqueles que o (s) projetista (s) obteve em 

todo o seu tempo de experiência, Isto é, suas opiniões próprias ou respostas 

obtidas. É difícil de saber qual a combinação entre opinião e experiência produzirá 

uma grande idéia de projeto, ou um modo novo para aplicar uma tecnologia 



29 

 

existente. O cliente também pode ter uma boa idéia que poderá ser aplicada no 

projeto. 

Sempre útil também observar quais soluções estão sendo adotadas por outros 

projetistas em problemas semelhantes e também no histórico e na evolução desses 

produtos. É importante e seguro ter parâmetros (BRANDT, 1997). 

O projeto paramétrico de aeronaves pode ser descrito como análise e comparação 

da influência das características de uma única ou um conjunto de aeronaves reais a 

uma aeronave projeto objetivando a sua otimização e superioridade.  

De acordo com (KOVACS, 1985; 1986), para se definir as características e filosofia 

de projeto adequada para um avião de treinamento avançado, é necessário analisar 

a evolução (e extrapolação para o futuro) das características dos aviões de emprego 

geral, para cuja operação tem que preparar os pilotos da nova geração. 

O trabalho de (MONTEIRO; MATTOS; GIRARDI, 2007) relata que a entropia 

estatística pode ser utilizada para estudar a evolução tecnológica em setores 

específicos e nesse trabalho será aplicada, juntamente com a teoria da informação, 

para analisar a evolução tecnológica de aeronaves de treinamento militar contidas 

em uma base de dados com parâmetros específicos de cada aeronave. 

3.3 A Síntese 

É neste ponto do processo onde as idéias surgem e novos produtos são criados. 

Desde que o projetista tenha se aprofundado nos fatos e restrições do problema, 

depois de algum tempo, idéias e soluções criadoras começam a despontar. Algumas 

das melhores soluções vêm da combinação de idéias, das quais ninguém havia 

pensado antes.  

O sucesso no processo criativo pode ser ampliado quando trabalhado em grupo, 

neste caso a troca de experiência, informações e “insight” de toda a equipe pode dar 

mais suporte ao problema. Uma idéia desconhecida lançada por um dos membros 

da equipe pode levar outro membro a ter uma idéia reveladora. Isso é chamado de 

“brainstorming” ou conceptualização. 
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Durante o “brainstorm” deixam-se as idéias fluir sem ceticismo e mesmo que surja 

uma idéia não muito boa, assim mesmo ela poderá ainda conduzir a outras idéias e 

encontrar uma boa solução para o problema. 

A primeira fase de um sistema QFD (Quality Function Deployment) é chamada 

“House of Quality” em português, Casa da Qualidade. A Casa da Qualidade tem 

características que pode ajudar o projetista a focar o pensamento criativo em certos 

problemas. É extremamente útil para auxiliar equipes de projetos multidisciplinares 

na organização, priorização e auxílio na tomada de decisões. Raramente as equipes 

de projeto têm especialistas em todas as áreas. A Casa da Qualidade serve para 

comunicar quais parâmetros são mais importantes e quão próximas as 

características de projeto estão do alvo (BRANDT, 1997). 

3.4 As Fases do Projeto 

De acordo com (RAYMER, 1999) o processo de projeto de uma aeronave, 

geralmente é dividido em três fases principais:  

- Conceitual; 

- Preliminar; 

- Detalhado.  

Cada fase tem suas próprias características e influência diretamente o produto final. 

Estas fases envolvem aerodinâmica, propulsão, estruturas e os sistemas de 

aeronaves. A Figura 1 apresenta o processo de desenvolvimento de aeronaves que 

inclui as todas as fases do projeto de aeronaves.  
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Figura 1 - Processo de Desenvolvimento de Aeronaves 

3.4.1 Projeto Conceitual 

O projeto conceitual é um processo complexo que envolve a solução de muitas 

equações que avaliam múltiplas disciplinas como, por exemplo, sistema de 

motorização, aerodinâmica, estabilidade e controle, e assim por diante. Em vista 

disso, o projeto conceitual de aeronaves consome muito tempo e é um processo 

muito caro. 

De acordo com (KOVACS, 1985; 1986) é uma das mais importantes, mas menos 

bem entendida fase do processo de projeto aeronáutico. Envolve a justa decisão de 

quais parâmetros serão usados para definir a configuração final. São desenvolvidos 

e estudados, comparados e avaliados pelo grupo de projeto vários conceitos até que 

o conceito final é “congelado” e estudado em detalhes. 

Várias revisões podem ser feitas. Os detalhes de projeto são apresentados de 

formas simplificadas tais como a configuração, os pesos, motorização, e as 

principais dimensões das aeronaves em estudo. O objetivo da fase conceitual é 

selecionar um conceito funcional e otimizá-lo tanto quanto possível.  
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Desde que um conceito é selecionado, são necessárias a posteriori, algumas 

repetições pelo ciclo de projeto para selecionar o material, retrabalhar as dimensões, 

estruturas e outras funções do projeto. 

3.4.2 Projeto Preliminar 

Na fase preliminar, uma ou mais potenciais aeronaves selecionadas no conceitual 

estarão sujeitas a avaliações mais rigorosas. Os grupos de engenharia entram em 

ação. No túnel de vento os aerodinamicistas pesquisam perfis aerodinâmicos para 

as superfícies de sustentação, controle e dispositivos de hipersustentação como flap 

e slats são analisados, o grupo de estruturas passa a definir as formas básicas 

estruturais e o grupo de propulsão e seus laboratórios analisam motores e hélices, o 

nível de detalhes no projeto aumenta, mas ainda não o suficiente para ser 

executado. É a descrição do projeto da aeronave completa inclusive em todos os 

sistemas e subsistemas. 

3.4.3 Projeto Detalhado 

Após o complemento da fase preliminar, iniciam se os detalhamentos do projeto. 

Nesta fase, o produto é preparado para a produção. O projeto é descrito em 

detalhes, assim como, o processo de fabricação é também projetado. Jogos de 

desenhos, lista de materiais, memoriais descritivos e relatórios de certificações e 

estimativas de custos detalhadas são preparados. O protótipo é construído e 

testado. 

Nessa fase, os especialistas entram em ação, as partes serão detalhadas para a 

fabricação. O projeto da aeronave selecionada é traduzido em dados detalhados de 

engenharia, requeridos para apoiar o ferramental, a estampagem e demais 

atividades industriais. 

3.5 Aeronaves de Treinamento Militar 

O assunto aeronave de treinamento militar é considerado fascinante por importantes 

projetistas aeronáuticos em todo mundo. 

É o tema selecionado para estudo de caso porque além de ser imprescindível na 

formação do piloto militar, necessidade de âmbito nacional e internacional é também 
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uma vocação da engenharia aeronáutica brasileira; aja visto o sucesso nacional e 

internacional de aeronaves como Tucano, ALX e as experiências nacionais com o 

Universal, Xavante e AMX, aeronaves que proporcionam um desafio de projetos por 

serem velozes ágeis e manobráveis. 

As fases de treinamento na aviação militar podem ser resumidas em: 

- Primário: o treinamento é feito em avião a pistão ou turbo-hélice de pequeno porte, 

os cadetes aprendem os conceitos e manobras básicas do vôo, incluindo 

experiências de vôo visual (subida, descida, curvas, estol, etc.). A Figura 2 

apresenta a concepção artística da aeronave Primário I, projeto do engenheiro 

Kovacs. Esta aeronave possui as seguintes características: 

Aeronave: Primário I 

Assentos: Biplace - Tandem 

Motorização: Lycoming, 140hp 

Comprimento: 7,05 m 

Envergadura: 9,00 m 

Altura: 2,50 m 

Área da Asa: 13,50 m2 

Peso Vazio: 640,00 kg 

Peso Máximo de Decolagem:  1080,00 kg 

Carga Alar: 68,50 kg/m2 

Velocidade Máxima: 250,00 km/h 

Velocidade de Cruzeiro: 230,00 km/h 

Velocidade de Estol: 85,00 km/h 

Razão de Subida: 5,00 m / segundos 

Tabela 1 – Características da aeronave Primário I 
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Figura 2 -Treinador Primário I – eng. Kovács 

Fonte: Google imagens... 2008 

- Básico: o treinamento é feito em avião a pistão ou turbo-hélice onde os cadetes 

aprendem navegação e acrobacias, vôo por instrumento e vôo em formação, além 

de treinamentos básicos de combate. A Figura 3 apresenta a aeronave Universal T-

25, treinador básico da Força Aérea Brasileira, FAB. As principais características da 

aeronave são apresentadas na Tabela 2: 

Aeronave: Universal - T-25 

Origem: Brasil 

Assentos: Biplace - Tandem 

Motorização: Lycoming IO-720  

Comprimento: 8,60 m 

Envergadura: 10,98 m 

Área da Asa: 17,16 m2 

Peso Vazio: 1150 kg 

Peso Máximo de Decolagem:  1700 kg 

Carga Alar: 96,59 kg/m2 

Velocidade Máxima: 300,00 km/h 

Velocidade de Cruzeiro: 280,00 km/h 

Velocidade de Estol: 85,00 km/h 

Razão de Subida: 5,33 m/s 

Tabela 2 – Características da aeronave Universal T-25 

 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Lycoming_IO-720&action=edit
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Figura 3 - Treinador Básico Universal T-25 

Fonte: AFA... 2009 

- Avançado: é o treinamento operacional, são usados turbo-hélice ou jatos 

avançados e preparam os pilotos para operação em base aérea, são aprendidas 

manobras de combate em altos fatores de cargas N. O programa inclui 

manobrabilidade, táticas de combate, ataque ao solo, treinamento com armamento e 

integração com controle de vôo. A Figura 4 apresenta a aeronave Tucano T-27, 

treinador avançado da Força Aérea Brasileira, FAB. As principais características da 

aeronave Tucano T-27 são apresentadas na Tabela 3: 

Aeronave: Tucano T-27 

Origem: Brasil 

Assentos: Biplace - Tandem 

Motorização: Pratt & Whitney  PT6A-25C 

Comprimento: 9,85 m 

Envergadura: 11,14 m 

Área da Asa: 19,34 m2 

Peso Vazio: 3175 kg 

Peso Máximo de Decolagem:  1810 kg 

Carga Alar: 164,16 kg/m2 

Velocidade Máxima: 457,00 km/h 

Velocidade de Cruzeiro: 402,00 km/h 

Velocidade de Estol: 122,00 km/h 

Razão de Subida: 13,50 m/s 

Tabela 3 – Características da aeronave Tucano T-27 
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Figura 4 - Treinador Avançado Turbo-Hélice Tucano T-27 

Fonte: AFA... 2009 

A Figura 5 apresenta a aeronave BAE Hawk, treinador avançado da Força Aérea 

inglesa. O Hawk é uma aeronave monomotora a jato e suas principais 

características são apresentadas na Tabela 4: 

Aeronave: BAE Hawk  

Origem: Inglaterra 

Assentos: Biplace - Tandem 

Motorização: Rolls Royce Turbomeca Adour MK951 

Comprimento: 11,35 m 

Envergadura: 9,94 m 

Área da Asa: 16,87 m2 

Peso Vazio: 9100 kg 

Peso Máximo de Decolagem:  4450 kg 

Carga Alar: 539,00 kg/m2 

Velocidade Máxima: 1036,00 km/h 

Velocidade de Cruzeiro: 1000,00 km/h 

Velocidade de Estol: 185,00 km/h 

Razão de Subida: 47,27 m/s 

  

Tabela 4 – Características da aeronave BAE Hawk 
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Figura 5 - Treinador Avançado a Jato Hawk 

Fonte: Flightglobal... 2008 

A categoria escolhida para estudo neste trabalho será a Treinamento Avançado. 

No caso de aeronaves para treinamento militar avançado, de acordo com (KOVACS, 

1985; 1986), não bastam para essas aeronaves ter equipamentos adequados para 

treinar pilotos em combate real, mas suas características decorrentes da concepção 

geral, tais como: manobrabilidade, agilidade, desempenho em curvas também 

devem estar de acordo com os aviões em desenvolvimento. 

Kovács analisou e extrapolou a evolução das características dos aviões de combate 

e concluiu que os requisitos e a filosofia de projetos não só dos aviões de combate, 

mas também dos treinadores imediatos poderiam ser definidos com base nessa 

análise. 

As características consideradas por (KOVACS, 1985; 1986) como sendo as mais 

importantes, serão apresentadas posteriormente em aplicações de estudos de caso. 

Ao todo, onze parâmetros são obtidos, necessitando apenas de cinco dados. 
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4 Metodologias Aplicadas 

4.1 Otimização Multidisciplinar de Projetos 

A Otimização Multidisciplinar de Projetos (MDO) é uma metodologia dirigida às 

interações entre diversas disciplinas de um sistema complexo com o objetivo de 

encontrar a solução ótima para esse sistema.  

O desenvolvimento de veículos aeroespaciais eficientes requer a interação de 

muitas disciplinas e áreas que utilizam modelos e ferramentas próprias, cujo 

comportamento é governado por um número grande de equações associadas. 

No surgimento da indústria aeroespacial, existia a figura do projetista chefe, que 

baseado nas informações iniciais de cada disciplina, fornecidas pelos técnicos das 

áreas, aplicava os requisitos e elaborava o projeto conceitual e a otimização era feita 

à base de gráficos com duas variáveis “carpet plot”. Posteriormente, as exigências e 

complexidade dos sistemas aumentaram e figura do projetista chefe desaparece. Os 

problemas passam a ser distribuídos aos grupos de engenharia e todas as fases do 

projeto são elaboradas em conjunto, mas a velha metodologia utilizada na 

otimização ainda permanece. 

Com o advento dos computadores digitais, os métodos numéricos começaram a ser 

empregados em análises estruturais, aerodinâmica, controle etc., possibilitando a 

aplicação de metodologias de otimização que solucionassem sistemas complexos 

interativos. 
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Figura 6 - Otimização Multidisciplinar de Projeto 

Fonte: Google imagens... 2009 

A visualização dos dados e imagens durante o processo de otimização é importante 

porque permite ao projetista e sua equipe verificar e analisar o comportamento dos 

parâmetros em estudo, durante todo o processo de otimização. 

De acordo com (RAYMER, 2002), a área de projeto conceitual tem recebido 

relativamente pouca atenção da comunidade que atua no desenvolvimento de MDO. 

Em um levantamento patrocinado pela AIAA MDO Technical Commitee relacionando 

as aplicações de MDO na indústria, não foi identificada nenhuma aplicação em 

projeto conceitual e a grande maioria das aplicações se referia ao projeto preliminar. 

O nível de detalhes durante o conceitual não é muito profundo, mas as interações 

entre os componentes são tão cruciais que requerem anos de experiência para se 

criar um bom projeto conceitual. 

Os requisitos de projeto servem para orientar a configuração inicial da aeronave, 

respondendo a questões básicas tais como quanto pesará qual o tamanho e quais 

as velocidades que a aeronave voará. Vários conceitos são apresentados em 

resposta aos requisitos e diversas variações desses conceitos são estudadas. 
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Para o projeto conceitual, a MDO deve ater-se às características globais do projeto 

ao invés de detalhes, citando como exemplo parâmetros tais como eficiência 

aerodinâmica, carga alar, carga de potencia ao invés de formas aerodinâmicas de 

fuselagem e superfícies ideais ou, dimensionamento de componentes estruturais 

como a longarina de uma asa.  

A “otimização de todas as coisas” não é desejável. O tempo despendido é muito 

grande. Tal otimização provavelmente extrapolaria a aplicabilidade ou a 

sensibilidade da medida de mérito escolhida.  

Esse trabalho integra as técnicas de Entropia Estatística, Desdobramento da Função 

de Qualidade (QFD), Aritmética Fuzzy e Algoritmo Genético Multi-Objetivo (MOGA) à 

Otimização Multidisciplinar de Projeto (MDO) durante o projeto conceitual de 

aeronaves resultando em Otimização Multidisciplinar Ponderada de Projeto (OMPP). 

4.2 Entropia Estatística 

A teoria da informação foi mencionada pela primeira vez por (Shannon; 1948) em 

um artigo intitulado “A Mathematical Theory of Communication”. A principal proposta 

do trabalho é tratar o problema da transmissão de informação através de um canal 

ruidoso. 

Ele não poderia imaginar que uma nova área da matemática resultaria dessa 

proposta. Pesquisas foram realizadas e teorias matemáticas foram criadas, mas a 

mais importante contribuição de Shannon foi à utilização de entropia para elaborar 

muitas das suas teorias. 

O termo entropia foi empregado pela primeira vez por Rudolf Clausis em 1850, 

referindo-se à entropia termodinâmica, entretanto a definição mais moderna de 

entropia como uma medida de desordem em um sistema foi introduzida por Ludwig 

Boltzmann em 1887. Esta desordem ou Entropia Estatística tornou se a base da 

teoria da mecânica estatística e foi posteriormente usada por Shannon na sua teoria 

da informação (MONTEIRO; MATTOS; GIRARDI, 2007). 

Na teoria da informação, entropia representa a incerteza relacionada a uma base de 

dados (Shannon, 1948). Esses índices têm sido determinados por adaptando uma 
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medida de entropia utilizada tanto para remover as incertezas existentes como para 

acurar os resultados obtidos em se deduzindo o peso de cada fator. 

A Entropia Estatística tem como base a distribuição de probabilidade e apresenta 

resultados satisfatórios nos estudos de fenômenos evolutivos em nível de qualquer 

população de entidades hetereogenas, (SAVIOTTI, 1988). Sistemas como evolução 

biológica, crescimento econômico, reconstrução de imagem e evolução tecnológica 

em setores específicos de indústrias automobilísticas e aeronáuticas podem ser 

estudados usando a Entropia Estatística. 

(UTTERBACK e ABERNATHY, 1975) propuseram o conceito de ciclo de vida para 

descrever a evolução tecnológica de um projeto de produto em desenvolvimento. Se 

certa tecnologia tem se estabelecido por longo período de tempo sem apresentar 

grandes inovações, pode se concluir que a entropia ou o grau de incerteza do 

período é muito baixo e que os competidores, se existirem, tomaram emprestadas 

as inovações impostas no passado a essa tecnologia. 

No inicio do ciclo devida de um produto, uma variedade de novos produtos estão 

sendo desenvolvidos. A competição entre projetos é eventualmente resolvida com o 

surgimento de um projeto considerado dominante. Posteriormente toda a inovação 

se concentrará no processo de melhorias e incrementos do produto com referência  

àquele projeto dominante. 

(NELSON; WINTER, 1977) e (DOSI, 1982) propuseram descrever uma serie de 

inovações incrementais dentro de uma estrutura estável de projeto como uma 

trajetória tecnológica. Ao longo dessa trajetória o desenvolvimento é guiado e 

controlado por uma serie de heurísticas que compõe um paradigma tecnológico. 

O conceito de trajetória pode ser avaliado como uma comparação dinâmica de um 

projeto dominante. (NELSON; WINTER, 1977) e (SAHAL, 1981) enfatizaram que 

essas trajetórias não somente relacionam períodos durante os quais os princípios 

básicos tecnológicos permanecem imutáveis, mas também fases ordenadas 

(scaling) de projetos. Um dos principais exemplos de uma serie de modelos 

ordenados na aviação civil tem sido o que representa a trajetória das aeronaves com 

motores a pistão e hélice para transporte de passageiros, projetadas e construídas 
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pela companhia norte americana Douglas. Características como a potencia do 

motor, envergadura da asa, comprimento de fuselagem conduziram a melhorias em 

velocidade da aeronave por um fator igual a dois, e em peso máximo de decolagem 

e alcance por um fator de cinco desde a introdução da aeronave Douglas DC-3 em 

dezembro de 1935 até o surgimento da aeronave Douglas DC-7 em 1956.  

 

Figura 7 - Douglas DC-3 

Fonte: Wikipédia... (2009) 

As figuras acima e os dados a seguir são provenientes de (WIKEPEDIA DOUGLAS 

DC-7, 2008) E (WIKEPEDIA DOUGLAS DC-3, 2008) 

Dados DC-3: 

Potencia do motor: 730 hp (540 kW) (cada motor). 

Envergadura da asa: 85 ft 0 in (25.9 m) 

Comprimento de fuselagem: 62 ft 6 in (19.1 m) 

Velocidade máxima: 210 mph em 6.800ft (338 km/h) 

Alcance máximo: 1085 milhas (1750 km) 
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Figura 8 - Douglas DC-7 

Fonte: Wikipédia... (2009) 

Dados DC-7: 

Potencia do motor: 3400 hp (2.535 kW) (cada motor). 

Envergadura da asa: 127 ft 6 in (42 m)  

Comprimento de fuselagem: 112 ft 3 in (37 m)  

Velocidade máxima: 406 mph (653 km/h)  

Alcance máximo: 5.635 milhas (9078 km) 

A comparação dinâmica de projetos para este trabalho será realizada empregando a 

metodologia escrita por (FRENKEN; LEYDERSDORFF, 1999) em Scaling 

Trajectories in Civil Aircraft (1913-1997) a uma série de aeronaves de treinamento 

militar cujas principais características são contidas em uma base de dados. 

4.2.1 Características Técnicas e de Serviço 

(SAVIOTTI; METCALFE, 1984) fizeram distinção entre as características técnicas e 

de serviço de um produto. Características técnicas são aquelas que podem ser 

diretamente manipuladas pelo fabricante do produto (potência de um motor). As 

variáveis que o cliente leva em conta na hora de comprar o produto são 
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denominadas características de serviço (velocidade do avião). O fabricante 

aperfeiçoa as características de serviço do produto manipulando características 

técnicas, enquanto o cliente expressa o desejo de obter um produto através do 

conhecimento das características de serviço e seus valores agregados.  

O projeto de um produto pode ser considerado como interação entre demanda e 

oferta (SIMON, 1969). Esta interação pode ser representada em termos de 

compromissos entre as características técnicas e de serviço e as inovações 

tecnológicas, podem ser consideradas como melhorias ou solução a esses 

compromissos. 

4.2.2 A Medida de Distância Dinâmica com Base na Teoria da Informação 

De acordo com (FRENKEN; LEYDERSDORFF, 1999), os projetos representam a 

interface entre oferta e procura e como isso é expresso em função do compromisso 

entre características, o arranjo ordenado é então demonstrado quando esses 

compromissos permanecem solucionados no tempo.  

Selecionam-se as características de interesse de um produto, relaciona-as entre si e 

com as características de outros produtos, se nenhuma das relações apresentarem 

variação, o projeto não é inovador. 

Sejam  as aeronaves em estudo e  as 

características da aeronave . Então a relação entre as características de  pode 

ser feita da seguinte forma: 
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O mesmo procedimento é feito para  e o conjunto dessas relações pode 

ser considerado como uma distribuição de probabilidade em se dividindo cada 

relação pelo somatório das mesmas onde se obtém . Dessa 

maneira teremos uma representação probabilística de cada projeto de aeronave em 

estudo. 

Com base na teoria da informação, é possível conhecer as mudanças ocorridas 

entre projetos subseqüentes, quando da introdução de um novo projeto no mercado, 

calculando a distância entre as representações em termos de distribuição de 

probabilidade utilizando a fórmula (THEIL, 1969, 1972).  

)1/1(*1)/( 2

1

pqqpqI LOG

n

i

  (01) 

O resultado do conteúdo da informação da distribuição à posteriori ).........1( qnq  dada 

à distribuição à priori )..........1( pnp  pode ser considerado como uma Distância 

teórica, baseada na informação dos projetos em termos de relacionamento. 

Portanto, não havendo alterações nos compromissos (trade-off), a distribuição de 

probabilidade permanece a mesma e comparando o projeto da aeronave em estudo 

com os projetos anteriores, verifica-se que o projeto é uma versão conformada 

daqueles. 

Nesse caso, todo q i é igual ao correspondente p i, logo, I  desaparece, pois 2LOG  (1) 

= 0. 

De outra forma, sendo o valor de I  positivo, indica a ocorrência de entropia (THEIL, 

1969, 1972). 

O valor I  é usado como uma medida de grau de relacionamento entre dois projetos 

de aeronaves: 

Considerando a análise de duas aeronaves, quanto menor o valor de I mais 

similares são as razões entre as características das aeronaves e nesse caso, o 

projeto posterior pode ser considerado como uma versão conformada da anterior. 
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4.2.3 A Medida de Transição Crítica 

A vantagem do algoritmo se torna clara quando comparamos três exemplos de 

projetos em série seqüenciais A - B – C. 

Considerando o espaço Euclidiano, a distância entre A e C será menor do que a 

soma da distância entre A e B e entre B e C (Teorema de Pitágoras). 

Em contraste, a distância teórica da informação dos projetos A e C indicado por 

)/( ACI  não é necessariamente menor que a soma das distâncias entre os projetos 

A e B, )/( ABI  e B e C, )/( BCI  Nesse caso: 

)/( ABI  + )/( BCI  < )/( ACI   (02) 

 

Figura 9 - Representação da seqüência de um projeto com distâncias da informação. 

A fórmula da distância teórica da informação é equivalente a: 

)/( ABI  + )/( BCI  - )/( ACI  < 0   (03) 

E, se a desigualdade for confirmada, a transição do projeto A para o projeto C via 

projeto B pode ser considerada como Transição Critica. 

4.2.4 A Difusão e Convergência 

De acordo com (VANDAELE, 1959), o presente é somente um ponto da curva de 

evolução e a orientação futura dessa evolução pode de um modo geral, ser previsto 

pelo conhecimento de seu passado. Em outras palavras, freqüentemente nós 
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devemos transpor o passado para termos uma idéia clara do futuro. É importante 

que o engenheiro entenda a evolução histórica de sua especialidade. 

A classificação (scaling) de projetos em nível de indústria necessita levar em conta a 

taxa de difusão das relações entre características de produto. De outro lado, a 

codificação dos princípios de projeto associada com o surgimento de um projeto 

dominante implica em divergência de um principio de projeto particular que fora 

desenvolvido no passado. 

Difusão e convergência são fenômenos diferentes. A difusão de um particular 

princípio de projeto não implica em convergência, desde que o projeto possa ser 

ajustado em diferentes, potencialmente e divergentes direções. Por exemplo, 

algumas empresas podem classificar um projeto dominante com referência  ao peso 

máximo de decolagem, outras com respeito ao alcance ou velocidade. Se a difusão 

de um princípio de projeto é observada através do tempo, a convergência pode ser 

observada como sua retrospectiva. 

A difusão de projeto pode ser medida como a distância “I” de acordo com a Equação 

01 para todos os membros da população tecnológica como um evento posteriori em 

tempo futuro (Figura. 10). 

 

Figura 10 - Representação esquemática de difusão. 
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Figura 11 - Representação esquemática de convergência. 

A média de i-valores é obtida dividindo a soma de i-valores pelo número de 

comparações n durante o tempo de observação. Essa média indica a extensão o 

qual um projeto tem sido difundido ao longo de um período de tempo.  

A distribuição de projeto 

))(/)((*)( 2

1

ipiqiq LOG

n

i

  (04) 

A distribuição acumulada contado a partir da data de projeto da aeronave i em 

estudo até a data do ultimo projeto em estudo. 

  (05) 

Somatório da distribuição acumulada no período 

  (06) 

Finalmente a média de i-valores 

    (07) 

Então;       

   (08) 
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Onde: 

A difusão aqui se refere à subseqüente classificação de um particular projeto de 

produto e não a difusão do produto em termos de suas vendas. Um baixo valor de I 

indica um alto grau de difusão de um projeto. Enquanto um alto valor de I indica 

baixo grau de difusão. Lembrando que I (q/p) é um indicador inverso. 

O grau de convergência é definido como a distância entre todos os produtos de uma 

população que precede um produto tomando como referência o último produto em 

estudo da população (Figura 11).  

Ou seja, um projeto introduzido em tempo  é comparado com todos os projetos 

introduzidos durante o período  a . A média dos valores I indica o grau de 

convergência onde um baixo valor de I indica alto grau de convergência e um alto 

valor de I indica baixo grau de convergência. 

A formulação do problema é idêntica à difusão exceto que a convergência 

acumulada é contada a partir da data de projeto da aeronave i em estudo até a data 

do primeiro projeto em estudo, de forma retroativa. 

    (09) 

 Então;       

   (10) 

 

  

Embora as curvas cíclicas resultante nos gráficos de difusão e convergência sejam 

semelhantes, o atraso de tempo nos valores de mínimo e máximo sugere que os 

projetos individualmente tenham freqüentemente valores de difusão muito diferentes 

dos valores de convergência. Em outras palavras, essas aeronaves que tiveram um 

impacto forte na indústria necessariamente não são aquelas quais convergiram a um 

determinado projeto, e vice-versa, um projeto para o qual projeto determinado 

convergiu, necessariamente não difundirá ao longo da indústria. Quatro tipos de 
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projetos podem ser distinguidos em termos dos seus valores (alto e baixo) de 

difusão e convergência: 

- Projetos localizados no quadrante sudoeste com baixo valor de difusão e baixo 

valor de convergência são classificados como “Dominantes” 

- Projetos localizados no quadrante sudeste com alto valor de difusão e baixo valor 

de convergência são classificados como “Nicho ou Monopólio” 

- Projetos localizados no quadrante nordeste com alto valor de difusão e alto valor 

de convergência são classificados como “Fracassos” 

- Projetos localizados no quadrante noroeste com baixo valor de difusão e alto valor 

de convergência são classificados como “Inovações” 

 

Figura 12 - Quadro Difusão e Convergência 
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4.2.5 Aplicação – Entropia Estatística 

A aplicação da metodologia para este trabalho é apoiada no trabalho realizado por 

(FRENKEN; LEYDERSDORFF, 1999) cuja teoria encontra-se anteriormente 

descrita.  

A análise se baseia em uma série, cronologicamente ordenada, das características 

de 20 aeronaves treinadoras militar. O período escolhido para análise dos projetos 

será de aproximadamente 65 anos, ou seja, com inicio nos primórdios da segunda 

grande guerra mundial, até os dias atuais. A freqüência de surgimento de um novo 

produto poderá ser ou não tomada em conta. 

A categoria de treinamento escolhida será a básica avançada ou a avançada e as 

especificações de projeto serão obtidas principalmente em (TAYLOR, 2004, 2005), e 

(KOVÁCS, 1986). 

As variáveis de projeto selecionadas para análise estarão de acordo com aquelas 

descritas em (FRENKEN; LEYDESDORFF, 1999). 

- Variável de características técnicas; é aquela que pode ser diretamente controlada 

pelo grupo de desenvolvimento do projeto. Por exemplo, comprimento da fuselagem. 

- Variável de características de serviço; é aquela que pode ser diretamente 

influenciada na tomada de decisão de compra da aeronave. Por exemplo, alcance 

da aeronave. 

Inclui-se neste trabalho, uma terceira variável, denominada pelo autor de: 

- Parâmetro de características técnica e serviço; que envolve variáveis técnicas e de 

serviço. Por exemplo, carga alar, onde peso é uma variável de serviço e área de asa 

é uma variável técnica. 

A análise e comparação dos projetos podem ser feitas para grupo de aeronaves 

isoladas ou em conjunto (família de aeronaves) utilizando a entropia estatística. A 

aplicação da metodologia é feita utilizando a ferramenta computacional desenvolvida 

para este trabalho, de acordo com teoria exposta em Seção 4.2 e denominado 

ENTROPIA - Apêndice A, 
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4.3 Desdobramento da Função de Qualidade e Teoria Fuzzy – 

QFD/Fuzzy 

De acordo com (CHAN et al., 1999), a melhora no desempenho de fabricação na 

Europa se deve ao sucesso obtido com a implementação de um número de 

programas de ação. Através de um levantamento de larga escala, ele identificou 10 

programas de ação que receberam mais atenção e também 10 programas que 

possuíam mais eficiência. O desdobramento da função de qualidade (QFD) está 

situado no topo da lista de ambos.  

QFD é um método para desdobrar a voz do cliente em características (de qualidade, 

funcionais, de custo e confiabilidade) do produto ou serviço.  

Ainda em (CHAN et al., 1999), é um sistema de gerenciamento de qualidade dirigido 

ao cliente que visa alcançar a alta satisfação do cliente (SULLIVAN, 1986; HAUSER; 

CLAUSING 1988). Um típico sistema QFD consiste de quatro fases (SULLIVAN, 

1986; BOSSERT, 1991; GUINTA; PRAIZLER, 1993; AMERICAN SUPPLIER 

INSTITUTE, 1994): Fase I, aplicação deste trabalho, traduz as necessidades do 

cliente em medidas técnicas, faz-se o desdobramento dos requisitos do cliente 

transformando-os em especificações do produto, esta fase é também conhecida 

como House of Quality (HOQ) Casa da Qualidade; Fase II, traduz medidas técnicas 

importantes em características de partes, os requisitos do produto são desdobrados 

em requisitos de componentes do produto; Fase III traduz características de partes 

importantes em características de processo de fabricação, os requisitos gerados na 

etapa anterior, requisitos dos componentes, são transformados em requisitos dos 

parâmetros de processo; e Fase IV traduz características de processo de fabricação 

fundamentais em requisitos de fabricação atualizados. 

Garantem-se com esta abordagem que toda a especificação de produto, 

componentes, processos e padrões de operação estejam orientados à “s” 

necessidades dos clientes.  

De acordo com (CHAN et al., 1999), o processo de avaliação da opinião do cliente é 

constituído de quatro passos descritos resumidamente a seguir. 
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Passo 1 – Necessidades do Cliente: Determinam quais são as verdadeiras 

necessidades do cliente para o produto em questão. As necessidades do cliente 

podem ser expressas individualmente em entrevista face a face ou em grupo, em 

número suficiente para se obter entre 90 e 95% das reais necessidades do cliente. 

Passo 2 – Avaliação da Importância Relativa: Aqui a opinião do cliente avalia o grau 

de importância da necessidade do cliente. A companhia irá trabalhar sobre as 

necessidades mais importantes, desconsiderando as necessidades sem importância 

para fazer melhor uso de seus recursos. Aos clientes é proposto dar relativa 

importância a cada necessidade através de notas de avaliação que podem variar de 

1 a 10 ou outro tipo de escala. 

Passo 3 – Análise Competitiva: O cliente avalia o desempenho da companhia e de 

seus principais competidores. O Conhecimento dos pontos fracos e fortes dos 

produtos de competidores nos aspectos fundamentais é primordial para alcançar 

vantagens. 

Passo 4 – Avaliação final: Combinando a importância relativa percebida pelos 

clientes no Passo 2 e a prioridade da empresa no Passo 3. A avaliação final pode 

ser feita através da classificação dos itens com maiores notas, que indica alto 

potencial de negócio e maior benefício para a companhia. 

Para implementação prática, os passos acima podem ser apresentados de acordo 

com: 
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Figura 13 - Opinião do cliente: representação quantitativa. 

Onde; 

W1... Wm  são as necessidades do cliente 

g1... gm importância relativa das necessidades do consumidor 

C1... Cm são os competidores identificados que fabricam o mesmo produto. A 

companhia em estudo será identificada como C1. 

X11... Xm1  valores médios de desempenho das empresas. 

e1... em  avaliação das necessidades prioritárias do cliente são obtidas com 

base em X informação de acordo com: 

 

Figura 14 - Avaliação Final de Importância da Necessidade do Cliente 

Combinando “g” no Passo 2 e “e” no Passo 3, a avaliação final de importância de 

necessidades do cliente, ),....,1( fmff  pode ser obtida para cada j =1,.... , m como 

multiplicando fj = gj x ej (Hwang and Yoon 1981, American Supplier Institute 1994, 

Cohen 1995) ou, então, através peso médio jejgj ewgwf  onde 0gw  e 0we , 

satisfazendo 1eg ww . 
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4.3.1 Avaliação da Importância Relativa e Método Fuzzy 

Será proposta a utilização de número fuzzy triangular para representar a avaliação 

das necessidades do cliente nww ..,.........1  de acordo com Passo 2. Posteriormente, 

será feita uma explanação sobre a teoria fuzzy. 

4.3.2 Avaliação Direta do Requerente 

Supondo que n necessidades de clientes tenham sido coletadas e identificadas, 

denotadas por nww ,.......,1  (Passo 1). Em uma abordagem inicial, os clientes são 

solicitados a atribuir valores para jsw  com notas de baixos valores indicando pouca 

importância e altos valores indicando muita importância, de acordo com a escala 

indicada na Figura 15.  

9.........8.........7..........6............5..........4.........3..........2.........1

......................................................................... MIImédioPISI
 

Figura 15 - Escala de avaliação com nove pontos 

Onde, 

SI = Sem Importância 

PI = Pouca Importância 

I = Importante 

MI = Muito Importante 

A razão de utilizar uma escala de nove pontos é justificada por testes realizados por  

(SAATY, 1988). É simples e fácil de utilizar e também inclui informações fornecidas 

pelas pessoas nos atributos medidos. 

Porém, é sabido que as avaliações de pessoas a atributos quantitativos sempre são 

subjetivas e, portanto imprecisas, e a linguagem utilizada para expressar os seus 

sentimentos ou julgamentos é vaga. A utilização de números definidos e precisos 

para representar avaliações lingüísticas, embora seja amplamente adotada, não é 

muito aceita. Uma aproximação mais racional é definir um intervalo para um termo 
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indefinido tal que essa indefinição possa ser capturada. Por exemplo, o intervalo 

entre 7 e 9 é definido como “importante” e “muito importante”. Em matemática, essa 

idéia pode ser expressa em termos de lógica fuzzy e números fuzzy triangulares 

(NFT) podem ser usados para representar avaliações subjetivas. 

NFT é uma série fuzzy representada por um intervalo cuja aritmética é bastante 

intuitiva e semelhante a dos números reais. 

4.3.3 Teoria Fuzzy 

A teoria fuzzy, foi primeira introduzida por (ZADEH, 1965), foi desenvolvida para 

resolver problemas no qual a descrição das atividades, observações e julgamentos 

são subjetivos, vagos e imprecisos. O termo “fuzzy” geralmente é utilizado para se 

referir à situação em que a fronteira entre a ação e o julgamento é indefinida. 

4.3.4 Número Fuzzy Triangular 

Um número fuzzy é um conjunto fuzzy })),(,{( 1Rxxx
 
onde x recebe o valor 

real de uma linha xR :1  e )(x é um traço continuo de 1R para o intervalo 

fechado [0,1] (Dubois e Prade 1978, 1980). Os números fuzzy são usados para 

manusear conceitos numéricos imprecisos tal como “aproximar para 7”, “entre 8 e 9”, 

“aproximadamente 5”, etc. 

Um número fuzzy triangular, denotado por M = (a, b, c), onde cba é um numero 

fuzzy especial, o qual, representado em forma fuzzy M = “aproximadamente b” 

(KAUFMANN ;GUPTA 1985), (LAARHOVEN e PEDRYZY.1983), tem a função em 

forma triangular de acordo com a Figura 16: 

 

Figura 16 - Número fuzzy triangular M = (a, b, c) 
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E que pode ser representado pela função: 

}.....................................0{)( cxouaxxM  

}.)........./(){()( bxaabaxxM  

}..)........./(){()( cxbbcxcxM  

4.3.5 Representação Fuzzy de Avaliação 

A avaliação das necessidades do cliente de acordo com o modelo fuzzy para uma 

escala de 9 pontos, pode ser representada de acordo com a Figura 17. 

 

Figura 17 - Número fuzzy triangular em escala 

Onde: 

MSI = muito sem importância; 

SI = sem importância; 

MD = média importância; 

I = importante; 

MI = muito importante; 

E a função associada com M1 = aproximadamente 1 até M9 = aproximadamente 9 

será de acordo com a Figura 18. 
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Figura 18 - Função fuzzy. 

4.3.6 Aplicação – QFD/Fuzzy 

A metodologia de apoio à aplicação da QFD para este trabalho será a apresentada 

por (CHAN et al., 1999), sendo que a variável ou função de qualidade esta 

relacionada com a satisfação do cliente e traduz as necessidades deste em 

especificações técnicas e atua diretamente nas especificações do projeto. A função 

de qualidade possui uma metodologia própria, de acordo com descrita na Seção 4.3 

e a classificação da importância relativa entre os requisitos é obtida por aplicação de 

números fuzzy triangulares.  

Um programa computacional denominado QFD-FUZZY foi desenvolvido em 

linguagem Microsoft Visual Basic para a aplicação da metodologia exposta na Seção 

4.3. Traduz as necessidades do cliente em medidas técnicas. Faz-se o 

desdobramento dos requisitos do cliente quanto à configuração desejada, 

equipamentos instalados, detalhes de manutenção e o número de aeronaves 

vendidas ou em operação em todo o mundo. Transforma estes requisitos em 

especificações do produto. Estas especificações ou necessidades são também as 

VARIAVEIS fixadas para otimização. 

As entradas para o programa consistem no preenchimento das necessidades dos 

clientes em relação à aeronave de projeto e as respectivas notas de importância de 

cada necessidade. 



59 

 

As necessidades já traduzidas em medidas técnicas e classificadas em ordem de 

prioridade irão firmar a lista de requisitos que devem ser otimizados para a aeronave 

de projeto. As necessidades podem conter informações objetivas ou subjetivas, 

técnicas ou operacionais e são propostas pelos clientes potenciais. Para o estudo de 

caso deste trabalho, os clientes são militares. 

As notas foram obtidas em levantamentos feitos através de email ou telefone aos 

especialistas da área. Visando apenas simular o problema, os clientes foram 

gerados randomicamente (virtuais) assim como as notas de importância relativa para 

cada necessidade.  

A solução do problema de avaliação e classificação das necessidades é feita pelo 

modulo FUZZY do programa usando números fuzzy triangular, de acordo com 

exposto na Seção 4.3. 

Para cada necessidade ou variável é calculado um valor fuzzy denominado 

“coeficiente de prioridade” QF. Os coeficientes são enviados para o modulo do 

algoritmo genético como fatores de proporcionalidade da função objetivo 

correspondente. Por exemplo, se QF01 é uma necessidade referente a alcance, 

então a função objetivo FT01, referente a volume de combustível, deverá ser 

multiplicada por QF01 valorizando a função de acordo com a prioridade da 

necessidade na função de avaliação (Fit Function) global do algoritmo genético – 

G.A.  

Com efeito,  

“Os coeficientes de prioridade como o próprio nome indica, irão priorizar as 

necessidades de acordo com a necessidade do conjunto de requerentes.” 

As necessidades estabelecidas para este trabalho e os respectivos de coeficientes 

são: 

- Alcance – Maior Volume de Combustível – QFDco. 

- Eficiência Aerodinâmica – Maior valor do parametro L/D – QFDld. 

- Fuselagem – Forma de fuselagem que conduza a Menor área molhada – QFDswet. 
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- Esteira da Asa – Posicionamento da empenagem horizontal para fora da esteira da 

asa – QFDdown. 

- Estrutura da Longarina – Menor peso estrutural do elemento reservatório/longarina 

da asa - QFDest. 

- Recuperação de Parafuso – Maior valor do parametro TDPF (Tail Dumping Power 

Factor) – QFDtdpf. 

- Volume de Cabine – Maior volume de cabine – QFDcanop. 

- Momento de Fuselagem – Menor valor do coeficiente  para fuselagem – 

QFDcmfus. 

Necessidades que conduziriam a julgamento subjetivo são: 

- Tipo Assento – Tandem ou Lado/Lado. 

- Tipo Trem de Pouso – Convencional ou triciclo. 

- Posição da Asa – Alta, média ou baixa posição 

4.4 Algoritmo Genético  

O Algoritmo Genético (AG) é um método de otimização heurística, baseado na teoria 

da evolução de Darwin. Trata-se de um método estocástico robusto, que apresenta 

uma boa varredura do domínio de soluções dos problemas considerados, obtendo-

se mínimos e máximos globais. 

John Holland foi quem desenvolveu as primeiras pesquisas no tema. Em 1975, 

Holland publicou o livro "Adaptation in Natural and Artificial Systems". 

As fases do algoritmo genético descritas abaixo são podem ser encontradas em 

(GOLDBERG, 1989) (KOZA, 1992) (MITCHELL, 1994) (BACK, 1996) (FOGEL et al, 

1966) (MICHALEVITZ, 1996) (HOLLAND, 1992). 
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4.4.1 Codificação – Criação da População e Avaliação 

O funcionamento básico de um GA é iniciado pela criação aleatória de uma 

população inicial de indivíduos (pais), usualmente codificados em cromossomos. A 

forma mais comum de codificação em cromossomos é a representação das variáveis 

como uma seqüência de números binários. 

Em seguida, esta população inicial é avaliada utilizando os modelos matemáticos 

representativos do problema proposto. Com os resultados desta avaliação, atribui-se 

valores de aptidão aos indivíduos, através de uma função chamada de função de 

“Fitness”. 

4.4.2 Seleção e Reprodução 

De acordo com a lei de sobrevivência, os melhores cromossomos têm maiores 

chances de gerar descendência. Então, os cromossomos melhores avaliados dentro 

da população têm maior probabilidade de ser selecionados para a próxima geração 

de indivíduos (GOLDBERG, 1989) (KOZA, 1992) (MICHALEVITZ, 1996). Um dos 

métodos de seleção empregado na seleção dos cromossomos na população inicial é 

conhecido como roda de roleta onde os indivíduos de uma população são avaliados, 

e os resultados da avaliação são apresentados na roleta em fração proporcional a 

sua aptidão. Os indivíduos com maiores aptidões possuem maiores frações na 

roleta, enquanto indivíduos menos aptos menores frações. 

O processo de reprodução é repetido, os cromossomos mais aptos são transferidos 

para a próxima geração até que se forme uma geração somente com os melhores 

cromossomos da população inicial. 

4.4.3 Cruzamento 

Através da combinação ou cruzamento das informações genéticas dos 

cromossomos dos pais, são gerados os filhos. Aleatoriamente define-se um ponto ou 

vários pontos do cromossomo onde será feito o cruzamento e em seguida, são 

escolhidos os indivíduos (strings) que serão cruzados e reproduzidos. Como 

resultado, uma nova e diferente descendência é gerada mantendo as características 

dos pais. A taxa de cruzamento deve ser alta o suficiente para introduzir elementos 
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de alta aptidão a população, mas não o suficiente para causar perda de variedade 

genética. Neste trabalho utiliza-se taxa média. 

4.4.4 Mutação 

A mutação é efetuada alterando-se o valor de um gene de um indivíduo sorteado 

aleatoriamente com uma determinada probabilidade, denominada probabilidade de 

mutação, ou seja, vários indivíduos da nova população podem ter um de seus genes 

alterado aleatoriamente. A mutação evita que o algoritmo genético convirja muito 

cedo para mínimos locais. Novamente, os valores de aptidão da nova descendência 

são avaliados e os melhores descendentes serão selecionados. Deve-se evitar uma 

taxa de mutação elevada, uma vez que esta pode tornar a busca essencialmente 

aleatória, prejudicando a convergência para a solução ótima. 

4.4.5 Número de Gerações 

O número total de ciclos de evolução de um Algoritmo Genético é denominado 

número de gerações, sendo este um dos critérios de parada do algoritmo genético. 

Um número de gerações pequeno causa uma queda no desempenho; um valor 

grande faz necessário um tempo maior de processamento, mas fornece uma melhor 

cobertura do domínio do problema, evitando a convergência para soluções locais. 

Pode-se fixar o número de gerações, o número de indivíduos criados, ou ainda 

condicionar o algoritmo à obtenção de a solução satisfatória, isto é, quando atingir 

um ponto ótimo. Outras condições para a parada incluem o tempo de 

processamento e o grau de similaridade entre os elementos numa população 

(convergência).  

4.4.6 A População e as Vantagens da Aplicação de AGs 

O tamanho da população e o número de gerações são parâmetros muito 

importantes do algoritmo genético e estão relacionados à complexidade do problema 

de otimização. Se o tamanho da população é pequeno, as informações genéticas da 

população inicial podem ser insuficientes ou pode ocorrer perda de informações 

úteis quando das combinações aleatórias.  Se o tamanho da população é grande, o 

tempo necessário para o processamento também o será e o número de gerações 

ficará limitado. 
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Crossley apud (RAYMER, 2002) sugere que o tamanho da população inicial seja 

igual a 30. Se o número de strings do cromossomo for menor que 30 e se maior do 

que 50, a população deve ser maior do que 100. Mosher apud (RAYMER, 2002) 

sugere que o tamanho da população deve ser igual ou maior do que quatro vezes o 

número de bits do cromossomo. 

A principal vantagem da aplicação do algoritmo genético é a capacidade de trabalhar 

com problemas que envolvem um grande número de variáveis sejam elas contínuas 

ou descontínuas dentro de um domínio de soluções grande. 

O algoritmo genético tem sido muito aplicado como ferramenta de otimização em 

projetos aeroespaciais. 

4.4.7 Algoritmo Genético Multi-Objetivo - Ótimo de Pareto 

Diferente das técnicas tradicionais que utilizava apenas uma função objetivo para os 

problemas de otimização, um problema de otimização, uma única função objetivo e 

encontrar uma solução ótima. Técnicas Multi-Objetivo trabalham com mais de uma 

função objetivo. A combinação e conflitos entre objetivos torna a solução do 

problema mais próxima daquelas requeridas no cotidiano.  

Abaixo é apresentada como exemplo a estrutura do problema de redução de arrasto. 

Para facilitar a análise dos compromissos, cada necessidade é seguida de uma seta 

indicativa informando o grau de valor dos objetivos. Seta para cima indica valores 

altos e setas para baixos valores baixos: 

- Área molhada da fuselagem  

- Volume de cabine e outros volumes  

- Momento de arfagem da fuselagem   

- Área molhada da asa  

- Arrasto induzido  

- Alcance, volume de combustível  

- Estrutura da asa, devido à sua geometria e peso  
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Nota se claramente a existência de combinações e conflitos que foram gerados 

quando da formulação dos requisitos. Requer se uma mínima área molhada de 

fuselagem em contra partida um Maximo volume de cabine ou menor peso estrutural 

do reservatório de combustível contra maior volume reservado. 

Cada uma das funções objetivo pode ser maximizada ou minimizada. Porém, para 

trabalhar com os algoritmos de otimização, é necessário converter todas para serem 

maximizadas ou minimizadas. O vetor funções objetivo f(x) conforma um espaço 

multidimensional diferente da otimização de objetivos simples, cujo espaço de 

objetivos é unidimensional. A varredura ocorre em espaços multidimensionais, 

podem surgir várias soluções boas, das quais nenhuma é quantitativamente melhor 

que a outra, porém qualitativamente diferentes. 

Em se tratando de otimização multi-objetivos, (DEB, 2001), os algoritmos genéticos 

são ainda mais poderosos, pois pelas suas características natas de trabalho com 

populações de indivíduos e de forma paralela, ele se torna apto à determinação de 

conjuntos de soluções, dentre as quais se destaca o conjunto ótimo de Pareto 

(VILFREDO PARETO, 1848 – 1923 - Economista italiano), isto é, o conjunto das 

soluções não dominadas, ou seja, soluções cujos valores são melhores do que as 

demais (dominadas) do problema tratado. Com base neste conjunto ótimo, um 

tomador de decisões, projetista, por exemplo, pode escolher aquela que melhor se 

adapte às suas pretensões. As soluções não dominadas devem ser apresentadas o 

mais bem distribuído possível pela fronteira de Pareto, facilitando desta forma a 

escolha e conhecimento do problema pelo tomador de decisões.  

Este procedimento seria análogo à realização de uma prova de múltipla escolha, 

com o detalhe de serem todas as alternativas corretas. Já a utilização de métodos 

de programação matemática torna necessárias as atribuições de pesos ou 

grandezas semelhantes que apontam para uma solução única sem o descobrimento 

de outras. Tal tratamento teria analogia a uma prova objetiva, onde uma resposta é 

obrigatória sem a certeza de que seria a mais indicada.  

De acordo com (DEB, 2001), se a informação adicional sobre a importância dos 

objetivos é desconhecida, todas as soluções Pareto-ótimas são igualmente 

importantes. O autor impõe duas metas importantes em otimização multi-objetivo: 
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- O conjunto de soluções procurado deve se localizar o mais próximo possível da 

fronteira de Pareto. Soluções distantes são indesejáveis. 

- O conjunto de soluções procurado deve possuir a maior diversidade possível. 

Compromisso entre objetivo e decisão.  

4.4.8 Aplicação 

A escolha da solução ótima única requer critérios de análise das soluções ou pode 

ser feita por especialista na área. Nesta pesquisa foram utilizados os métodos de 

Entropia Estatística, QFD-Fuzzy e um terceiro método para comparar conjuntos de 

componentes de cada vetor ótimo. 

Como os problemas a serem tratados envolvem um grande número de variáveis, a 

ferramenta de otimização escolhida para a solução será o Algoritmo Genético.  

Assim como fora feito para Entropia Estatística e Desdobramento da Função de 

Qualidade, desenvolveu-se um programa computacional denominado ALGOGEN em 

linguagem Microsoft Visual Basic para a aplicação do Algoritmo Genético.  O modulo 

é o mais complexo de todos os três módulos, pois durante o processo de otimização 

deve trabalhar conjuntamente com os sub-módulos: 

- Weissinger - Resolve as variáveis referentes à aerodinâmica da asa. 

- MomInerc - Resolve as variáveis referentes à estrutura da asa. 

- Fuseraf - Resolve as variáveis referentes à geometria e aerodinâmica da asa. 

- RecPar - Resolve as variáveis referentes à recuperação da manobra parafuso. 

- Downwash - Resolve as variáveis referentes às interferências da esteira da asa. 

4.5 Método Weissinger – Cargas Aerodinâmicas 

Para determinação da distribuição de sustentação ao longo da semi-envergadura da 

asa será aplicado o método Weissinger (WEISSINGER, 1947). 
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A teoria de Weissinger se assemelha à de um método de paineis simplificado, um 

“vortex lattice“ com só um painel de corda. Este modelo trabalha com asas 

enflechadas convergindo à solução correta em ambos os limites de relação de 

alongamento altos e baixos. 

Foi desenvolvido um aplicativo em linguagem Visual Basic denominado AGW cuja 

rotina executa os cálculos necessários para obtenção dos coeficientes de 

sustentação, arrasto e momento aerodinâmicos ao longo da semi-envergadura da 

asa. 

A versão deste modelo usada no programa AGW é de fato uma variação do método 

de Weissinger; usa vórtices de ferradura inclinados discretizados como mostrado: 

 

Figura 19 - Vórtices de ferradura 

Cada vórtice de ferradura consiste em uma perna de vórtice colada e dois “vórtices 

de esteira”. Este arranjo satisfaz a exigência de Helmholtz de que os vórtices de 

esteira se estendem infinitamente atrás da asa. 

O conceito básico é computar as forças de cada "vórtice colado" necessárias para 

manter o fluxo tangente na superfície da asa em uma série de pontos de controle.  
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Figura 20 - Pontos de controle 

Se o vórtice de intensidade unitária na estação j produz uma velocidade de 

downwash ijAIC  na estação i, então o sistema linear de equações que representa as 

condições de limite pode ser escrito como: 

}{}]{[ UAIC i    
(11) 

Onde { } representa o ângulo de incidência das seções ao longo da semi-

envergadura (assumidos como placa plana). Se a seção tiver arqueamento, o ângulo 

de ataque local é tido como o ângulo de sustentação zero da seção. 

O sistema linear de equações a ser resolvido também pode ser escrito em termos do 

ângulo de ataque na raiz da asa e a amplitude da torção (washout). Para asas com 

uma distribuição linear de torção:  

}{/2}{}{ ybr   (12) 

Onde: 

{ r } é um vetor que contém o ângulo de ataque na raiz para cada elemento. 

}{y  é a coordenada na semi-envergadura, variando de 0 à raiz para b/2. 

{ } é a torção total (washout) na asa da raiz para ponta. 
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Assim, a distribuição de circulação da asa pode ser escrita como a soma de duas 

distribuições: 

}{][/2}1{][}{ 11 yAICbAICr r  (13) 

Desde que a seção de sustentação (por unidade de comprimento ao longo do semi-

envergadura) é relacionada à circulação por: 

}{}{ rUl      (14) 

A distribuição de sustentação pode ser expressa como: 

}{}{}{ 21 lll r     (15) 

onde 1l  e 2l são independentes dos ângulos de incidência e só dependem da forma 

em planta da asa.   

Como o coeficiente de sustentação da asa, , está relacionado linearmente ao 

ângulo de ataque pode-se escrever a distribuição de sustentação na seguinte forma: 

}{}{}{ 43 llCl l     
(16) 

O primeiro termo é conhecido como a distribuição de sustentação adicional e o 

segundo termo é chamado à distribuição de sustentação básica. Eles relacionam-se 

linearmente com o coeficiente de sustentação de asa e o ângulo de torção 

respectivamente.  

Neste trabalho, serão consideradas as seguintes características da asa: 

alongamento, afilamento, enflechamento, torção, ângulo de ataque e número de 

Mach. 

4.5.1 Validação do Método de Weissinger 

A validação do método de Weissinger é feita com a inserção dos dados de uma 

aeronave real em condições de vôo de cruzeiro no sub-módulo Weissinger. A 

aeronave escolhida é Cessna Skyhawk II/100. Os dados foram obtidos em 

(TAYLOR, 2004, 2005). 
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Os valores de coeficientes de sustentação da asa, a carga aerodinâmica e o esforço 

cortante são calculados para a semi envergadura da asa pelo método Weissinger.  

Uma aeronave voando em condição de cruzeiro possui fator de carga é igual a 

1(um) portanto o esforço cortante resultante na asa deve ser igual ao peso da 

aeronave.  

CESSNA SKYHAWK II / 100           

Entradas 

     Área da Asa: 174,00 ft2       

Envergadura da Asa: 35,80 ft       

Corda da Raiz da Asa: 5,30 ft       

Corda da Ponta da Asa:  3,18 ft       

Alongamento da Asa: 7,52         

Afilamento da Asa: 0,60         

Angulo de Ataque da Asa: 2,00 Graus       

Torção da Asa: -3,00 Graus       

Enflechamento da Asa: 0,00 Graus       

Numero de Mach: 0,19 Mach       

      Resultados 

     Peso Original da Aeronave: 2300,00 lb.       

Peso Calculado por 

Weissinger: 2229,88 lb.       

       Erro Encontrado           

Margem de Erro: -3,15 %       

 

          

Estação    Corda w (i) - Cw     cl    clxCw  Carga  W  Cortante  Q 

1 5,93 0, 224 1, 330 67, 332 1149, 405 

2 5,68 0, 237 1, 348 68, 236 1033, 975 
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3 5,43 0, 254 1, 381 69, 911 919, 425 

4 5,20 0, 273 1, 421 71, 927 793, 575 

5 4,95 0, 290 1, 437 72, 730 664, 400 

6 4,72 0, 304 1, 436 72, 663 533, 075 

7 4,47 0, 317 1, 418 71, 753 403, 750 

8 4,23 0, 313 1, 327 67, 163 276, 100 

9 3,98 0, 297 1, 185 59, 965 152, 275 

10 3,77 0, 227 0, 857 43, 366 30, 112 

11 0,00 0, 000 0, 000 0, 000   

 

Tabela 5 - Validação Weissinger 

Os resultados encontrados são: 

Peso Original da Aeronave: 2300,00 lb. 

Peso Calculado por Weissinger: 2229,88 lb. 

Diferença 70.12 lb. 

   Com     

Margem de Erro: -3,15 % 

 

     
 

Isto demonstra que o método de Weissinger pode ser considerado aceitável para a 

fase de projetos conceitual.  A margem de erro apresentada é muito pequena 

considerando a simplicidade da simulação. A mesma aplicação foi feita para a 

aeronave Tucano T-27. Apesar do resultado também ser aceitável, os dados da 

aeronave inseridos não são confiáveis considerando que somente poucas 

características da aeronave foram obtidas de uma referência bibliográfica confiável 

como a acima descrita para o estudo da aeronave Cessna. Ver Apêndice- E. 

4.6 Método Matricial – Estrutura da Longarina 

Não é aconselhável durante o processo de projeto conceitual trabalhar e muito 

menos otimizar estruturas. Este trabalho de forma indireta, utilizará a otimização 

estrutural da longarina da asa com o propósito de controlar a escolha do perfil e a 
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configuração geométrica da asa que proporcione a maior eficiência aerodinâmica 

aliada à maior capacidade de armazenamento de combustível no interior da mesma.  

É proposto um conceito de tanque - longarina tubular para a asa apresentado na 

Figura 21 Esta fase do trabalho consiste em otimizar o peso estrutural, e o volume 

de combustível do sistema. A análise estrutural é feita utilizando o método matricial. 

As variáveis consideradas são as espessuras das chapas da estrutura tubular e as 

dimensões de seções transversais. O volume interno da longarina tubular é 

considerado como o tanque de combustível.  

Conhecendo as distribuições de cargas aerodinâmicas calculadas em Weissinger, é 

possível determinar o momento e esforços. O método usado neste trabalho para 

determinar as cargas é o método matricial. A asa de aeronave se assemelha a uma 

viga cantilever, como mostrado na Figura 21.  

 

Figura 21 - Detalhe da Estrutura da Asa. 
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Se as cargas L1 e L2 representando a carga alar são aplicados, a viga flexiona para 

cima. A viga deve ser estruturalmente capaz de resistir à carga última de flexão e as 

tensões que variam ao longo do comprimento da viga. 

Neste trabalho, não serão consideradas as tensões devido as carga de cisalhamento 

de acordo com (CAIXETA; et al, 2008). 

O esforço de cisalhamento na viga em Figura 21 é definido como a soma das forças 

verticais que agem na asa. 

A força cisalhante V3 no ponto 3 é a soma de L1 e L2, como apresentado na 

Equação (18). 

    (17) 

    (18) 

A Equação 19 apresenta a carga de cisalhamento na forma matricial onde {V} e {L} 

são matrizes coluna e [A] é uma matriz quadrada.   

    (19) 

   

O momento fletor M2 no ponto 2 da Figura 21 é: 

     (20) 

E o momento M3 no ponto 3 é: 

  (21) 

Em notação de matricial:   

   (22) 
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onde {M} é o momento fletor, [B] é a matriz de posições e {L} é a força cisalhante 

(sustentação local).   

O momento torsor pode ser escrito como:   

   (23) 

onde {T} é o momento torsor, [C] é a matriz de posições e  é o momento 

aerodinâmico em arfagem local.   

Com as distribuições de momento de flexão e torção é possível determinar a 

espessura das mesas e alma da longarina reservatório. 

 Para uma determinada espessura, as tensões de compressão e tração são 

determinadas pela equação de Von Mises aplicada para tensões combinadas:   

  (24) 

A margem de segurança é então calculada para cada seção da estrutura: 

  (25) 

onde, 

  é a tensão admissível e 1,5 o fator de segurança. 

4.7 Momento de Fuselagem, Área Molhada da Fuselagem e Volume de 

Cabine 

O efeito do downwash na empenagem é afetado pela geometria da fuselagem, pelos 

flaps, forma da asa e posição da cauda. O efeito é mais bem determinado em túnel 

de vento, Na falta do túnel, programas de computador fazem um trabalho aceitável.     

A fuselagem produz um momento sobre o c.g. que depende do ângulo de ataque. É 

influenciado pela forma de fuselagem e interferência da asa no fluxo local. 

Adicionalmente, a fuselagem afeta o fluxo sobre a asa, interferência asa-fuselagem. 

Assim, o efeito desestabilizante da fuselagem depende do comprimento da 
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fuselagem, da largura de fuselagem, enflechamento da asa, relação de aspecto, e 

localização na fuselagem. 

A metodologia aplicada para o cálculo do coeficiente de momento da fuselagem 

provém da (MUNK, 1923) e (MULTHOPP, 1942). De acordo com (PAMADI, 2003), a 

viscosidade do fluido é ignorada por (MUNK, 1923) e assume-se o fluxo como fluido 

ideal. De acordo com esta teoria a distribuição de pressão sobre um corpo produz 

uma força líquida nula acompanhada por um binário de natureza desestabilizante. 

Ou seja, arrasto e sustentação iguais a zero mas momento de cabragem diferente 

de zero. Matematicamente isto é o equivalente a uma força de sustentação igual a 

zero agindo a uma distância infinita do corpo que resulta em produto (momento de 

arfagem) finito. 

A contribuição da fuselagem para a estabilidade estática da aeronave é de natureza 

desestabilizante e bastante significante. O momento de arfagem desestabilizante 

varia linearmente com o angulo de ataque e é dado por: 

   (26) 

onde, 

 

   

 ) 

 

Assumindo a fuselagem como um corpo aerodinâmico com variações em largura ou 

diametro, a Equação (26) pode ser escrita: 

   (27) 

Onde, 
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Figura 22 - Definição da fuselagem 

Para as Equações (26) e (27), a unidade de variação do momento é por radiano. 

(MULTHOPP, 1942), modificou a teoria de (MUNK, 1923) adicionando a asa e os 

efeitos de upwash e downwash na fuselagem. A teoria de Multhopp é aplicável 

sómente para valores de velocidades em regime baixo subsônico. Devido à 

presença da asa, o ângulo de ataque local da fuselagem varia com o upwash no 

bordo de ataque e o downwash no bordo de fuga. Na parte da fuselagem entre o 

bordo de ataque e o bordo de fuga da asa, o escoamento é paralelo à corda da asa 

e , de acordo com (MULTHOPP, 1942), e. 

  (28) 

O termo  se refere ao upwash ou downwash induzido no eixo x.  
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A unidade do coeficiente de momento de cabragem da fuselagem é “por radiano”. 

No caso de fuselagens simétricas, sem arqueamento, consdera-se  = 0 e para 

fuselagens com arqueamento,  pode ser avaliado como a seguir: 

 (29) 

 é o ângulo (em graus) de sustentação zero da asa em relação à linha de 

referência  da fuselagem.  

 é o ângulo (em graus) de incidência da linha de arqueamento da fuselagem em 

relação à linha de referência  da fuselagem. O seu valor é assumido ser negativo se 

o sentido de abertura do ângulo do arqueamento for anti-horário. 

 

Figura 23 - Linha de Arqueamento da fuselagem 

Portanto, o coeficiente de momento de cabragem da fuselagem pode ser expresso 

da seguinte forma: 

 (30) 

4.7.1 A Confecção da Fuselagem 

Inicialmente a fuselagem é dividida em três partes: 

- Nacele do motor 

- Cabine ou Seção central 

- Cone de cauda 
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Figura 24 - Divisão da Fuselagem 

Cada parte é então subdividida em um número pré-determinado de cavernas 

espaçadas uniformemente em função do comprimento da parte. A Equação 31 

determina as dimensões de cada caverna de acordo com a sua localização e a 

Equação 32 determina a localização do ponto central de cada caverna em relação 

ao eixo vertical e desenha-se a caverna utilizando a sub-rotina CRIACAV.  

 (31) 

onde, 

  é a variação da altura da caverna ao longo da parte. 

  é uma função polinomial. 

e 

  (32) 

onde: 

  é a variação do ponto central da caverna ao longo da parte; 

  é uma função polinomial; 

A forma geométrica transversal das cavernas é variável, podendo ser criadas seções 

circulares, retangulares e ovais entre outras utilizando se curvas cônicas, “conic 

lofting”. 
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Considerando que a área molhada de um corpo é definida como a área superficial 

de um corpo exposta ao escoamento, esta pode ser facilmente calculada em função 

da geometria da fuselagem. Calculando o perímetro de cada caverna por seção e 

integrando ao longo do comprimento da fuselagem obtemos a área molhada.  

   (33) 

  é o comprimento da fuselagem; 

   é o perimetro da caverna; 

Da mesma forma pode se calcular o volume da cabine, calculando-se a área das 

cavernas das seções que compõem a cabine e integrando-as pelo comprimento da 

cabine. 

   (34) 

   é o omprimento da fuselagem; 

   é a área da seção transversal da caverna; 

Para as superfícies de sustentação foi calculado o perímetro do perfil aerodinâmico 

em cada seção e integrados ao longo da envergadura da asa. 

4.8 A Manobra Parafuso  

Um dos principais requisitos impostos a uma aeronave de treinamento militar é o 

que se refere à capacidade de execução de manobras acrobáticas sem restrições ou 

limitações. 

De acordo com (KOVÁCS, 1985, 1986) o sucesso e as qualidades de uma aeronave 

acrobática podem ser assegurados de acordo com: 

- Concepção compacta,  

- Inércia reduzida nos três eixos 

- Eficiência e harmonia dos comandos 
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- Capacidade e qualidades para vôo invertido 

- Capacidade de execução de todos os tipos de parafusos com recuperação rápida 

Ainda de acordo com (KOVÁCS, 1986): “A manobra parafuso desde os primórdios 

da aviação, apesar dos avanços tecnológicos, continua impiedosamente colhendo 

vitimas. Inclusive dentre os mais experientes pilotos de provas”. 

A manobra parafuso, quando provocada, consiste em conduzir a aeronave à perda 

completa de sustentação, estol, provocar uma guinada lateral com a aplicação do 

leme de direção e, então, girá-la em espiral descendente em torno de seu próprio 

eixo. 

Durante a descida em espiral, a asa interna da aeronave encontra-se estolada 

enquanto que a asa externa possui alguma sustentação. 

O comportamento de uma aeronave em parafuso e sua capacidade de recuperação 

por meio de suas características de estabilidade ou controle introduzido pelo piloto 

está diretamente relacionado ao projeto da aeronave. 

A recuperação do parafuso requer o impedimento da auto-rotação e a imediata 

recuperação de sustentação de ambas as asas. A quantidade de energia acumulada 

durante a rotação está diretamente relacionada à distribuição de massas em relação 

ao centro de gravidade da aeronave e à capacidade do leme de direção em produzir 

o amortecimento da rotação. 
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Figura 25 - Manobra Parafuso, Entrada e Saída. 

Fonte: FAA-H8083-3ª... 2008 

A posição do estabilizador horizontal em relação ao leme de direção influência 

diretamente a recuperação do parafuso. 

Em espiral descendente a esteira do estabilizador horizontal estolado atinge certa 

área do estabilizador vertical. Para recuperação, o leme de direção deverá ser 

defletido em direção oposta à rotação do avião e sua eficiência será medida em 

função da área do leme de direção não atingida pela esteira, de acordo com Figura 

26. 
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Figura 26 - Esteira no Leme de Direção 

Fonte: NEIHOUSE... 1946 

4.8.1 Cálculos de Parâmetros 

A metodologia empregada para o estabelecimento dos parâmetros envolvidos na 

recuperação de parafuso é em grande maioria, proveniente da National Advisory 

Committee for Aeronautics (NACA), agência antecessora da atual National 

Aeronautics and Space Administration (NASA). Essa metodologia esta contida em 

documentos técnicos denominados TN (Technical Note) ou Nota Técnica em 

português. Os estudos e a criação de uma metodologia sobre o assunto foram 

iniciados na década de 30. Para este trabalho foram utilizadas as metodologias 

expostas em (KOVÁCS, 1986) , (NEILHOUSE, 1946), (NEILHOUSE, 1960) e 

(ZIMMERMAN, 1936). 

As características de recuperação de parafuso são afetadas por três importantes 

fatores de projeto: 

1- A variação do momento de inércia de guinada ou aqui denominado parametro 

de guinada (PG) 

 expressada admensionalmente como 

   (35) 
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onde,  

Momentos de inércia em torno dos eixos x e y do corpo 

= Massa do corpo 

  

2- A resistência oferecida pela área lateral da fuselagem (referente ao leme de 

direção) enquanto a aeronave está girando em parafuso é medida por: 

   (36) 

onde A é uma área elementar localizada à distância x do centro de gravidade 

da aeronave. 

A área abaixo do estabilizador horizontal deve ser multiplicada por dois por 

ser mais eficiente. Área  na figura acima. 

A resistência da fuselagem à rotação é expressa admensionalmente por BDR 

(Body Damping Ratio) razão de amortecimento do corpo: 

  (37) 

 A área do leme de direção não sombreada, URVC (Unshielded Rudder 

Volume Coeficient) expressa na forma adimensional como coeficiente de 

volume da área não sombreada do leme de direção é igual a: 

  (38) 

onde, 

 

  

Os cálculos de BDR e URVC consideram um vento relativo de ataque e divergência 

de acordo com as Figuras 27 a 29. 
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Figura 27 - Ângulo do Vento Relativo Assumido 45 graus e Divergência 15 graus 

Fonte: NEIHOUSE... 1946 

 

Figura 28 - Ângulo do Vento Relativo Assumido 30 graus e Divergência 15 

graus 

Fonte: NEIHOUSE... 1946 
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Figura 29 - Ângulo do Vento Relativo assumido 45 graus e divergência 15 graus 

Fonte: NEIHOUSE... 1946 

O TDPF (Tail Damping Power Factor) Fator de Potência de Amortecimento da 

Empenagem pode então ser descrito como: 

 (39) 

A densidade relativa pode ser calculada como: 

  (40) 

Este fator é então plotado contra o parâmetro de guinada PG.  

   (41) 
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Figura 30 - Requisitos de Projeto de Empenagem Considerando Densidade Relativa  

Fonte: NEIHOUSE... 1946 

A Figura 30 apresenta uma estimativa empírica do valor requerido para 

amortecimento da empenagem (TD) e área de leme de direção para que uma 

aeronave de asa reta possa recuperar do parafuso. Determina o valor mínimo 

permitido de TDPF em função do parâmetro de densidade   

De acordo com (NEILHOUSE, 1947) após os testes em túnel de vento com 

aproximadamente 100 modelos de aeronaves foi concluído que o mínimo valor de 

TDPF que poderia oferecer razoável probabilidade para recuperação satisfatória em 

parafuso, em se aplicando leme de direção e profundor, para uma grande margem 

de distribuição de massa seria 600 x 10e-6. Isto quando a densidade na altitude de 

execução da manobra não for maior que 20. Para maiores valores de densidade, 

maiores valores de TDPF são requeridos. 
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4.9 O Arrasto Aerodinâmico 

Arrasto é a força resistente ao movimento aplicada a um corpo que atravessa um 

meio fluídico. Se o corpo for uma aeronave o meio é o ar. 

  (42) 

onde: 

  

  

  

   

O Arrasto total para uma aeronave subsônica pode ser descrito como a soma de 

arrasto parasita e arrasto induzido. 

   (43) 

Arrasto Parasita –  

O arrasto parasita de um avião em configuração de cruzeiro consiste principalmente 

na fricção de superfície, rugosidade e arrasto de pressão dos principais 

componentes. Normalmente há o arrasto parasita adicional devido a fatores como, 

por exemplo, fendas de superfícies (arrasto de excrescência). 

O cálculo do arrasto parasita global requer o cálculo do arrasto de cada um dos 

principais componentes (fuselagem, asa, naceles, suportes e superfícies de cauda) 

e está relacionado com a área molhada do corpo ou superfície do componente 

avaliado. 

O arrasto parasita é a soma do arrasto de forma ou pressão e do arrasto de fricção. 

   (44) 
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4.9.1 Arrasto de Forma ou Pressão –  

O Arrasto de forma e de pressão é virtualmente o mesmo tipo de arrasto. É 

justificado pelo ar que escoa através da aeronave ou perfil. A turbulência criada pela 

separação dá origem a regiões de baixas e altas pressões e faz surgir uma esteira 

atrás do avião ou perfil (por isso, arrasto de pressão). Considerando que este arrasto 

está relacionado à forma da aeronave, também é chamado arrasto de forma.  

A forma aerodinâmica da aeronave e suas partes interferem no arrasto de forma. 

4.9.2 Arrasto de Fricção –  

O arrasto de fricção é causado pelo contato entre as partículas de ar e a superfície 

da aeronave. Como a fricção é uma interação entre um sólido (a superfície de avião) 

e um gás (o ar), o arrasto de fricção depende das propriedades do sólido e do gás. 

Para o avião, pode se reduzir o arrasto de fricção diminuindo a área molhada do 

mesmo, ou seja, a área da superfície em contato com o ar. Outra forma de diminuir o 

arrasto seria mantendo a superfície da aeronave altamente polida e limpa. Para o 

gás, a magnitude do arrasto depende da viscosidade do ar. Ao longo da superfície 

do avião, é gerada uma camada limite de baixo fluxo de energia. A magnitude do 

arrasto de fricção depende do estado deste fluxo. 

4.9.3 Arrasto Induzido –  

O arrasto induzido é gerado pela circulação do ar ao redor da asa ao se produzir 

sustentação. A alta pressão no intradorso da asa une a baixa pressão no extradorso 

da asa dando origem a uma espiral ou vórtice cuja força resultante resiste ao 

movimento da aeronave. Estes vórtices inclinam o fluxo de ar próximo ao bordo de 

fuga da asa e criam um aumento em downwash.  



88 

 

 

Figura 31 - Componente Arrasto Induzido 

A sustentação da asa aumenta com o aumento do ângulo de ataque, e surge daí um 

componente paralelo ao vento relativo que é denominado arrasto induzido Figura 31. 

4.10 Downwash 

Fundamentado em dados de entrada provenientes das ferramentas computacionais 

de algoritmo genético e recuperação de parafuso desenha-se a asa e o estabilizador 

horizontal (Ht), de acordo com os parâmetros aerodinâmicos e geométricos de 

entrada. Verifica-se se a esteira gerada pela asa intercepta o estabilizador horizontal 

no todo ou em partes. O programa avalia o grau de intersecção da esteira em forma 

de coeficiente que recebe valores 0 (zero) ou 1 (um). Esses coeficientes irão 

influenciar a função de avaliação do algoritmo genético.  

 

Figura 32 - Downwash da Asa 
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O modelo matemático para o cálculo do ângulo e espessura de downwash é 

bastante simples. 

De acordo com (STINTON, 2001) e (MUNK, 1923), o ângulo de downwash pode ser 

calculado por:  

  em graus  (45) 

onde, 

é a espessura da esteira pode ser calculada por: 

   (46) 

   (47) 

  (48) 

onde,  

 

= afilamento da asa 

A = alongamento da asa 

C = corda média aerodinâmica da asa 

 

 

Neste trabalho, é verificada a similaridade entre coordenadas de pontos da esteira e 

da geometria do estabilizador horizontal. Se algum dos pontos da esteira no espaço 

de Ht é similar a qualquer ponto contido no espaço de Ht então a esteira intercepta 

Ht.  
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  então a esteira intercepta o Ht onde, 

  é o ponto contido na esteira ; 

  é o ponto contido em Ht; 

  é o espaço da esteira; 

  é o espaço do Ht; 

Dados de entrada provenientes do banco de dados de aeronaves em forma de 

constantes: 

- Área da asa  

- Peso da aeronave 

Dados de entrada provenientes do algoritmo genético em forma de variáveis: 

- Ângulo de ataque da asa 

- Comprimento Lht, distância entre o centro aerodinamico da asa e do Ht 

- Posição do Ht em relação ao eixo vertical do Vt 

- Alongamento da asa 

Dados de entrada provenientes do algoritmo genético em forma de constantes: 

- Envergadura da asa 

- Corda da asa 

- Perfil aerodinâmico da asa e do estabilizador horizontal 

-  do perfil da asa 

Dados de entrada provenientes do cálculo do momento de fuselagem em forma de 

variáveis: 
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- Comprimento da fuselagem 

Aqui os resultados indicam somente se ocorre a interceptação ou não. Se ocorrer 

interceptação resulta em valor um e a não interceptação valor igual a zero. A 

ocorrencia de interceptação, valor zero, anulará a função de avaliação no algoritmo 

genético e descartará a referida posição do estabilizador horizontal. 

A faixa dos valores de interceptação pode ser ampliada de acordo com o grau de 

tolerância aos efeitos da esteira no Ht impostos ao projeto. 
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5 Diagrama de Blocos e Fluxograma  

O diagrama de blocos da Figura 33 ilustra o processo de otimização e a Figura 34 

ilustra o módulo de abertura e acesso ao banco de dados, nas figuras subseqüentes 

são apresentados os fluxogramas dos diversos módulos que compõem o trabalho. 

No Apêndice A, todos os módulos e sub-módulos são apresentados e comentados. 

 

 

Figura 33 - Diagrama de Blocos da Otimização 
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Figura 34 - Módulo de Abertura e Banco de Dados 

Foram criados conjuntos de registros, banco de dados,  acessiveis por meio dos 

módulos  PCA e ENTROPIA.  

O modelo de dados adotado possui estrutura em forma de tabelas, compostas por 

linhas e colunas e  atualmente a tabela é composta de 44 colunas e 34 linhas de 

registros. Novos campos de registros poderão ser acrescidos ou subtraidos quando 

necessário.  

É apresentado um exemplo da forma e conteúdo do banco de dados. As 

informações inseridas na Plan-01 foram obtidas principalmente de (TAYLOR, 

2004,2005), (Ver Apêndice  E). 
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Figura 35 - Módulo PCA 

O modulo PCA foi desenvolvido com a finalidade de acelerar, uniformizar e interagir 

com as rotinas de cálculo, e será empregado na confecção do projeto conceitual de 

aeronaves para este trabalho permitindo gerar rapidamente e de forma segura as 

propostas do projeto.  

A ferramenta computacional é bastante robusta, em estudos posteriores irão-se 

adicionar teorias geradoras compatíveis às exigências estipuladas pelos escritórios 

de projetos. É composto de 11 módulos fundamentais, distribuídos da seguinte 

forma: 
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- Principal: gerencia a inserção e modificação dos dados da aeronave em projeto, o 

acesso às aeronaves selecionadas na base de dados através do módulo Tipo, os 

requisitos de projeto em Requisitos e executa os cálculos de dimensionamento da 

aeronave. 

- Tipo: acesso ao banco de dados e sua planilha Plan-01. 

- Requisitos: hospeda as informações em forma de requisitos de projeto para os 

tipos de aeronaves selecionados através do módulo ENTROPIA. Neste módulo são 

calculados os diversos pesos da aeronave em projeto para o dimensionamento 

inicial. 

- Dimensionamento: Calcula e exibe resultados numéricos de toda a geometria da 

aeronave. 

- Aerodinâmica: Calcula e exibe as características e parâmetros aerodinâmicos das 

principais partes da aeronave em projeto. 

- Desempenho: Calcula e exibe as características e parâmetros de desempenho das 

principais partes da aeronave em projeto. 

- Estabilidade e Controle: Calcula e exibe as características e parâmetros de 

estabilidade estática da aeronave em projeto. 

- Estrutura: Apresenta a distribuição de CL, Cargas, esforço de cisalhamento, 

momento fletor, tensões e dimensões da longarina principal da aeronave em projeto. 

- Peso e Balanceamento: estima automaticamente os valores e localização das 

massas e apresenta a ficha de peso e balanceamento da aeronave em projeto. 

- Trimagem: traça a curva CL x alfa da aeronave em regimes de vôo diversos. 

- Esboço: localiza os principais componentes da aeronave e o CG da aeronave para 

diversas condições de peso 
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Figura 36 - Módulo Entropia Estatística 

No caso de aeronaves para treinamento militar avançado, de acordo com (KOVÁCS, 

1986), não basta para essas aeronaves ter equipamentos adequados para treinar 

pilotos em combate real, mas suas características decorrentes da concepção geral 

tais como manobrabilidade, agilidade, desempenho em curvas também devem estar 

de acordo com os aviões em desenvolvimento. 

(KOVÁCS, 1986) analisou e extrapolou a evolução das características dos aviões 

de combate e concluiu que os requisitos e a filosofia de projetos não só dos aviões 

de combate, mas também dos treinadores imediatos poderiam ser definidos com 

base nessa análise. 

As características consideradas mais importantes, segundo (KOVÁCS, 1986) 

seriam: 

Dados: 

- Peso Total de Decolagem   

- Área de Asa   

- Velocidade de Estol   
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- Velocidade Máxima   

- Carga Alar    

Novos Parâmetros Obtidos 

- Carga de Empuxo   

- Empuxo Estático   

- Coerência de Carga   

- Empuxo de Superfície  ) 

- Fator de Vitalidade (relativo à razão de subida)  

- Desempenho de Decolagem  

Ao todo, onze parâmetros, cuja determinação necessita apenas dos cinco primeiros 

dados. Neste trabalho os parâmetros acima serão denominados parâmetros 

“KOVACS”. 

O modulo ENTROPIA irá analisar os compromissos entre as características técnicas 

e de serviço. A análise se baseia em uma série, cronologicamente ordenada, das 

características de aeronaves para treinamento militar constante no banco de dados. 

O período escolhido para análise dos projetos será de aproximadamente 30 anos, 

ou seja, com inicio no desenvolvimento da aeronave EMBRAER T-27, Tucano, até 

os dias atuais. A freqüência de surgimento de um novo produto não será tomada em 

conta. 

A categoria de treinamento escolhida será a básica avançada e as especificações de 

projeto constantes na base de dados foram obtidas principalmente em (TAYLOR, 

2004, 2005) e (KOVÁCS, 1985, 1986), (KOVÁCS, 1986). 
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Os projetos serão escolhidos tomando em conta o seu grau de difusão e 

convergência “I” de acordo com definido na Seção 4.2. O menor valor de “I”, tanto 

para difusão como para convergência, definirá o projeto dominante, interesse deste 

trabalho. 

Serão consideradas somente as características sugeridas em (KOVÁCS, 1985, 

1986) para seleção das aeronaves que irão servir de parâmetro para o projeto 

conceitual da aeronave A-01. 

 

Figura 37 - Modulo QFD / FUZZY 

O módulo denominado QFD-FUZZY destina-se a aplicação da metodologia exposta 

na Seção 4.3 Irá traduzir as necessidades do cliente em medidas técnicas. Faz-se o 

desdobramento dos requisitos do cliente quanto à configuração desejada, 



99 

 

equipamentos instalados, detalhes de manutenção e o número de aeronaves 

vendidas ou em operação em todo o mundo. Transforma estes requisitos em 

especificações do produto.  

As entradas para o programa consistem no preenchimento das necessidades dos 

clientes em relação à aeronave de projeto e as respectivas notas de importância de 

cada necessidade. 

As necessidades irão compor a lista de requisitos que devem ser otimizados para a 

aeronave de projeto. As necessidades podem conter informações objetivas ou 

subjetivas, técnicas ou operacionais e são propostas pelos clientes potenciais, para 

o estudo de caso deste trabalho, onde os clientes são militares. 

As notas são obtidas em levantamentos feitos através de correio eletrônico (email) 

ou telefonemas aos especialistas da área. Visando apenas simular o problema, os 

clientes foram gerados aleatoriamente (virtuais) assim como as notas de importância 

relativa para cada necessidade.  

A solução do problema de avaliação e classificação das necessidades é feita usando 

números fuzzy triangulares, de acordo com exposto na Seção 4.3. 

Para cada necessidade é calculado um valor fuzzy denominado “coeficiente de 

prioridade” QF. Os coeficientes são enviados para o módulo ALGOGEN como 

fatores de proporcionalidade da função objetivo correspondente. Por exemplo, Se 

QF01 é uma necessidade referente a alcance, então a função objetivo FT01, 

referente a volume de combustível, deverá ser multiplicada por QF01 valorizando a 

função de acordo com a prioridade da necessidade na função de avaliação (Fit 

Function) global do algoritmo genético - AG.  
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Figura 38 - Módulo Algoritmo Genético – Principal 

 

 

Figura 39 - Módulo Algoritmo Genético – Avaliação 

Assim como foi feito para Entropia Estatística e Desdobramento da Função de 

Qualidade, desenvolveu-se também um módulo denominado ALGOGEN para a 

aplicação da metodologia exposta na Seção 4.4.  O modulo ALGOGEN é o mais 

complexo de todos os três módulos, pois durante o processo de otimização deve 

trabalhar conjuntamente com os sub-módulos: 

- Weissinger - Resolve as variáveis referentes à aerodinâmica da asa. 

- MomInerc - Resolve as variáveis referentes à estrutura da asa. 
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- Fuseraf - Resolve as variáveis referentes à geometria e aerodinâmica da asa. 

- RecPar - Resolve as variáveis referentes à recuperação da manobra parafuso. 

- Downwash - Resolve as variáveis referentes às interferências da esteira da asa. 

Algumas entradas para o ALGOGEN são padronizadas, outras podem ser feitas 

manualmente de acordo com a necessidade do usuário ou do problema e as demais 

são provenientes de outros módulos: 

As entradas são distribuídas aos sub-módulos para simultaneamente serem 

calculadas as variáveis necessárias à otimização. Os sub-módulos além de 

ordenarem e gerenciarem os dados de entrada permitem a visualização gráfica e 

numérica dos resultados durante todo o processamento do problema. 

O retorno das variáveis é feito direta e individualmente de cada sub-módulo ao 

ALGOGEN que avalia a função de otimização e plota os pontos de melhor média e 

pior avaliação até convergir ao ótimo global. 

 

Figura 40 - Módulo Seleção da Solução Ótima 

Após a obtenção do conjunto de soluções ótimas são feitas as escolhas de uma 

solução que satisfaça em toda ou grande parte as necessidades do requerente e 
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outra que é a solução mais comum a todas, ou seja, a solução trivial. As 

características “ótimas globais” são inseridas na aeronave CA-01 que retorna para 

análise em ENTROPIA. Se a aeronave otimizada for superior às demais, os 

resultados e os desenhos serão impressos. Sendo inferior retorna para inserção de 

nova solução selecionada e percorre o “loop”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

 

6 Elementos de Projeto 

As características de projeto selecionadas para análise de estudos de casos 

serão, portanto divididos em quatro grupos de projetos (GP): 

- GP (técnica) 

- GP (serviço) 

- GP (qualidade) 

- GP (técnica - serviço) 

 

GRUPO 01, GP (técnica) é composto das seguintes características: 

- Área (em m2) e envergadura de asa (m) 

- Área (em m2) e envergadura de empenagem horizontal (m) 

- Área (em m2) e envergadura de empenagem vertical (m) 

- Comprimento de fuselagem (m) 

- Razões geométricas (afilamento e alongamento) (adimensionais) 

- Torções (geométricas e aerodinâmicas) (graus) 

- Coeficientes e índices (adimensionais) 

 

GRUPO 02, GP (serviço) utiliza-se: 

- Potência de motor (hp) 

- Peso total de decolagem (kgf.) 

- Peso básico vazio da aeronave (kgf.)   

- Peso total de combustível (kgf.) 

- Carga paga (kgf.) 

- Alcance máximo (milhas náuticas) 

- Teto máximo de operação (ft.) 

- Razão de subida (ft/min) 

- Velocidade de cruzeiro máxima (mph ou km/h ou knot) 

- Velocidade de estol com flap (mph ou km/h ou knot) 

- Distância de corrida de decolagem (ft ou m) 

- Distância de corrida de aterrissagem (fts ou m) 

 

GRUPO 03, GP (qualidade) utiliza-se: 

Volume de Cabine 
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- Ergonomia (maior conforto para o piloto, facilidade de ejeção do piloto 

da aeronave.) 

- Acomodação 

- Visibilidade 

Posição dos Assentos 

- Tipos de assentos (tandem ou lado a lado) 

- Estrutura da asa (engastada, semi engastada) 

Trem de pouso 

- Número de rodas e localização 

- Fixo  

- Retrátil. 

Motorização 

 - Pistão e hélice 

- Turbo hélice  

- Jato. 

Sistemas 

- Elétrico 

- Pressurização  

- Hidráulico  

Controle e Aviônica 

Missão típica a cumprir. 

 

Para o GRUPO 04, GP (técnica - serviço) é composto dos seguintes 

parâmetros: 

- Carga Alar 

- Carga de Empuxo 

- Empuxo Estático 

- Coerência de Carga (Carga Alar e Carga de Empuxo) 

- Empuxo de Superfície 

- Fator de Vitalidade 

- Desempenho de Decolagem 
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7 Estudo de Casos 

Neste capítulo são avaliados estudos de casos em Otimização Multidisciplinar 

Ponderada de Projeto (OMPP). Foram realizados 6 estudos de caso, CA-01, CA-02, 

CA-03, CA-04, CA-05 e CA-06 e dentre os 6 estudos, apenas 2 casos foram 

selecionados para apresentação neste trabalho, os estudos de casos 01 e 03. Os 

resultados dos estudos de caso CA-02, CA-04, CA-05 e CA-06 podem ser 

encontrados no Apêndice E. 

Os estudos CA-01 e CA-03 se distinguem em requisitos de projeto, parâmetros 

inseridos no Algoritmo Genético e pelos valores dos fatores de ponderação obtidos 

na análise de QFD. Por exemplo, os requisitos como: tipo de motor (pistão, turbo-

hélice ou jato) e localização do estabilizador horizontal na empenagem vertical não 

está entre as necessidades do requerente. 

As características e parâmetros da aeronave conceitual, proveniente do PCA são as 

mesmas obtidas para o CA-01. No Apêndice C são apresentadas as características 

da aeronave CA-01 e no Apêndice E, as características das aeronaves utilizadas no 

projeto paramétrico e que compõem a base de dados deste trabalho. 

São utilizados os mesmos requisitos de projeto das aeronaves de parâmetro e que 

são selecionadas em Entropia. Já os requisitos de otimização de acordo com o já 

mencionado em capítulos anteriores, são provenientes da QFD/FUZZY. 

7.1 Projeto do Conceito de Aeronave  

Para a avaliação dos códigos é necessário ao projeto de um conceito real de uma 

aeronave que satisfaça os requisitos de projeto das aeronaves concorrentes na 

categoria.  

Poderia ser utilizada uma aeronave existente, atual, cujos dados de seu projeto 

conceitual se encontrassem disponíveis. Seria complicado, porém o trabalho de 

engenharia reversa para modelar e adequar à aeronave aquela fase de projeto. De 

outra forma, a aeronave já estaria em um patamar de otimização e os códigos 

poderiam encontrar uma melhoria insignificante nos parâmetros de interesse. 

Portanto, decidiu-se pelo projeto conceitual de uma nova aeronave denominada 
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Conceito de Aeronave “CA” e o número do estudo de caso “0X”. Por exemplo, para o 

estudo de caso numero um, a aeronave é denominada CA-01. O estudo de caso 

correspondente será o 01. 

No módulo Entropia Estatística é selecionada a opção “Parâmetros Kovacs” (PK), 

que analisa a evolução das características gerais das aeronaves e foi criado pelo 

engenheiro Joseph Kovács (KOVÁCS, 1986) e são apresentadas no Capitulo 5. 

A seleção do grupo de aeronaves concorrentes para análise de entropia é feita no 

módulo TIPOAER, optando por categoria ou selecionando manualmente as 

aeronaves desejadas. 

As categorias disponíveis para este trabalho e que constam no programa são: 

- Treinador Primário TRP 

- Treinador Básico TRB 

- Treinador Básico e Avançado TRBAV 

- Treinador Avançado TRAV 

São selecionadas diversas aeronaves de cada uma das categorias acima para que 

se possam obter aeronaves dominantes ideais para transição entre as fases de 

treinamento. O CD denominado AMA/TESE, apresentado em anexo ao trabalho, 

contem uma pasta que inclui o banco de dados com as características das 

aeronaves estudadas  

Para o estudo de caso 01 as aeronaves selecionadas são: 

Aeronave Categoria 

- NA-T6 – motor a pistão  TRB 

- Mentor T34  TRP 

- Folland Gnat  TRAV 

- Embraer 326 – Xavante  TRAV 

- Cessna T37  TRAV 

- Siai Marchetti – SF260  TRPB 
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- Neiva Universal T25  TRPB 

- Turbo Mentor T34C  TRBAV 

- Hawk TRAV 

- Embraer T27 Tucano  TRBAV 

- Pilatus PC9  TRBAV 

- Embraer Short Tucano  TRBAV 

- Embraer 314 ALX TRBAV 

- Pilatus PC21 TRBAV 

- T6 II Texan TRBAV 

- HUT Kiran TRBAV 

Tabela 6 - Aeronaves Selecionadas e Categorias Correspondentes 

Em ENTROPIA, a aeronave que obtiver menor Coeficiente de Difusão e 

Convergência (CDC) é selecionada como paramétrica ao projeto conceitual da 

aeronave exemplo CA-01. Essas aeronaves se encontram no quadrante de 

aeronaves denominado Dominante. 

Nos estudos de caso 01 e 03, a categoria selecionada foi Treinador Básico 

Avançado e os resultados obtidos em análise de Entropia Estatística foram: 

Aeronave Data Difusão Convergência CDC 

EMBRAER T-27 1978 0.1695 0.0000 0.1695 

CA-01 2008 0.1315 0.0078 0.1317 

Pilatus PC-9 1978 0.0676 0.1716 0.1844 

EMBRAER T-27 Short 1985 0.0791 0.0899 0.1197 

EMBRAER- 314 ALX 1998 0.0890 0.0805 0.1200 

KAI KT-1 1998 0.1177 0.0463 0.1264 

Pilatus PC-21 1998 0.3211 0.3129 0.4483 

T-6 II - Texan 2000 0.1560 0.0782 0.1745 

IAMI HT-80 2005 0.0000 0.1335 0.1335 

Tabela 7 - Resultados da Entropia Estatística 

E as aeronaves dominantes selecionadas como parâmetro foram EMBRAER- 314 

ALX e EMBRAER T-27 Short ambas com o menor valor de CDC, igual a 0, 120.  
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A razão do aparecimento de valor nulo em Convergência para a aeronave 

EMBRAER T-27 se dá ao fato dessa aeronave ser o ponto de partida no tempo e 

conseqüentemente não existem na base de dados aeronaves anteriores a 1978 para 

servirem como parâmetro de estudo na categoria.  

O programa PCA será, portanto provido com os parâmetros das respectivas 

aeronaves para projetar conceitualmente uma nova aeronave CA-01. 

Posteriormente, as características da aeronave CA-01 concebida são enviadas ao 

Banco de Dados e a ENTROPIA para análise e comparação com as demais 

aeronaves da categoria de acordo com Parâmetros Kovacs.  

As características da aeronave CA-01 se encontram no Apêndice C e as 

características das outras aeronaves utilizadas neste trabalho encontram se no 

Apêndice E.  

7.2 Avaliação das Necessidades do Cliente para Otimização 

Paralelamente, QFD transforma e classifica as necessidades de otimização 

sugeridas por 100 (cem) requerentes. Os valores obtidos representam o fator de 

ponderação na função de avaliação do Algoritmo Genético ordenando as 

necessidades por prioridades no processo de otimização e selecionando o ótimo na 

fronteira de Pareto. 

No estudos de caso01 e 03 deste trabalho as necessidades analisadas em ordem 

foram: 

Necessidades do Requerente Fator de Ponderação 

Volume de Cabine 1. 4 

Eficiência Aerodinâmica (L/D x Mach) 1.7 

Esteira – Downwash 1.8 

Área Molhada – Fuselagem 1.2 

Estrutura da longarina – Peso 1.5 

Alcance - Volume de Combustível 1.0 

Momento de Fuselagem –  2.0 

Recuperação de Parafuso – TDPF 1.1 

Tabela 8 - Necessidades do Requerente 
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Na Tabela 8, algumas necessidades envolvem otimização de uma mesma parte da 

aeronave, por exemplo, volume de cabine, área molhada e coeficiente de momento 

estão relacionados à fuselagem; eficiência aerodinâmica, esteira e estrutura de 

longarina estão relacionadas à asa. É interessante notar que a ordem de 

classificação das necessidades acima descritas, facilita e organiza a otimização na 

solução dos compromissos. Por exemplo, a área molhada na fuselagem não é tão 

importante comparada com a eficiência aerodinâmica e a esteira da asa. Isso 

permite aumentar o volume de cabine considerando a eficiência aerodinâmica, mas 

com certa folga em relação à área molhada da fuselagem.  

7.3 Otimização 

No passo seguinte os valores dos fatores de ponderação são enviados do módulo 

QFD ao módulo Algoritmo Genético para atuarem nas funções correspondentes.  

Para o estudo de caso CA-01 e CA-03 o módulo Algoritmo Genético utiliza as 

seguintes variáveis para otimização e respectivos limites mínimo e máximo: 

Variável Mínimo Máximo 

Alongamento da Asa 5.0 12.0 

Afilamento da Asa 0.3 1.0 

Torção da Asa(º) -3.0 4.0 

Enflechamento da Asa (º) -4.0 11.0 

Fator “M” Fuselagem 2.0 2.7 

Fator “N” Fuselagem 1.5 3.0 

Fator “R” Fuselagem 1.0 1.7 

Fator “S” Fuselagem 1.0 4.1 

Inclinação Cone de Cauda ( º ) -10.0 20.0 

Afilamento do Cone de Cauda 18.0 32.0 

Comprimento de Nacele/Motor 7.0 14.0 

Comprimento de Canopi 23.0 30.0 

Comprimento de Cone 38.0 53.0 

Largura da Seção/Longarina 13.0 76.0 

Espessura da Alma/Longarina 1.0 16.0 

Espessura da Mesa/Superior 1.0 16.0 

Espessura da Mesa/Inferior 1.0 16.0 
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Posição de HT em X 0.0 3750 

Posição de HT em VT 0.0 15.0 

Ângulo do B.A de VT 10.0 45.0 

Tabela 9 - Limites das Variáveis 

Para o estudo de caso CA-01 e CA-03 o módulo Algoritmo Genético utiliza as 

seguintes variáveis provenientes do projeto conceitual de aeronaves executado pelo 

programa PCA: 

Área da Asa –  16,29 

Alongamento Inicial 7,00 

Afilamento Inicial 0,50 

Enflechamento Inicial 0,00 

De acordo com exposto anteriormente, uma das propostas do trabalho é otimizar 

aerodinamicamente a asa da aeronave de modo que se possa obter maior alcance 

através da maior capacidade de armazenamento de combustível e uma baixa 

relação peso por resistência para longarina da asa. A solução para o problema é 

resolvida com a instalação de um reservatório – longarina. 

Para isso, portanto, foram consideradas como “constraints” a resistência estática da 

longarina e quatro condições de vôo ou fases de missão para análise aerodinâmica 

e estrutural, descritas em Tabela 10. 

Em relação à Tabela 10, o Mach Estol é calculado no projeto conceitual da aeronave 

(PCA). 

Condição de Vôo Número de Mach Ângulo/Ataque (º) Tempo (s) 

Decolagem Mach Estol x 1.15 4 30 

Subida Mach Estol x 1.30 7 600 

Cruzeiro/Manobras Mach Cruzeiro 1 16500 

Loiter Mach Cruzeiro x 0.5 2 900 

Estrutural Mach Cruzeiro 7 1 

Tabela 10 - Missões Típicas 
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E as funções objetivo: 

Weissinger 

 

Momento de Inércia 

 

 

 

Fuselagem 

 

Cabine 

 

 

Recuperação de Parafuso 

) 

 = valor obtido para fator de potencia de amortecimento da empenagem 

 = Fator que indica se a estrutura do conjunto é exeqüível 

= Fator que indica o nível de facilidade de execução do conjunto. 

Downwash 
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O  indica se a esteira da asa intercepta o estabilizador horizontal. Se 

o valor for igual a 0 (zero) significa interceptação e valor igual a 1 (um) significa não 

interceptação. 

Parâmetros de Entrada para o Algoritmo 

Genético: 

  Número de cromossomos 60 

 Número de variáveis 20 

 Número de gerações – estudo de caso 01 250  

 Número de gerações – estudo de caso 03 230  

 Número de pontos de crossover 15 

 Probabilidade de mutação 0.05 

 Grau de elitismo 20% 

 Número total de bytes 74 

 Tempo de processamento– estudo de caso 01 174466 s 48 h. 46min. 00 s. 

Tempo de processamento– estudo de caso 03 154195 s 42 h. 01min. 23 s. 

Processador Pentium IV 

 CPU 3.0 GHz 

 Memória RAM 2,0 Gb 

 

Tabela 11 - Parâmetros de Entrada para o Algoritmo Genético 

7.4 Resultados e Discussões 

A seguir, serão apresentados os resultados obtidos no estudo dos casos 01 e 03. No 

Apêndice E encontram-se todos os resultados obtidos no processo de otimização 

para os casos acima e os outros casos avaliados. Aqui serão apresentados somente 

os resultados considerados mais relevantes para os estudos de caso 01 e 03. 

7.4.1 Métodos de Escolha da Solução Ótima Única 

A otimização multi-objetivo implica em múltiplas soluções sendo que nenhuma delas 

é melhor do que as demais, com respeito a todos os objetivos. Esse espaço de 

soluções é denominado fronteira de Pareto. 

Para este trabalho, foram estabelecidos 2 (dois) métodos para escolha da solução 

ótima, uma solução que satisfaça em toda ou grande parte as necessidades do 

requerente e que serão descritas posteriormente.  
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O primeiro método de escolha é aqui denominado “método da exponencial”. Ele 

compara os vetores soluções utilizando uma função exponencial cujos valores dos 

expoentes correspondem aos fatores de ponderação ou prioridades. 

A função é dada como: 

 (49) 

A Equação (49) é a função exponencial com fatores de ponderação ou prioridades 

Onde, 

FP o fator de ponderação proveniente da QFD 

Vcomb = Volume de combustível e FPa é o fator de ponderação correspondente. 

Vcanop = Volume de Cabine e FPb é o fator de ponderação correspondente. 

TDPF = Parâmetro de recuperação de parafusos e FPc é o fator de ponderação 

correspondente. 

L/D*Mach = Eficiência aerodinâmica em função de número de Mach e FPd é o fator 

de ponderação correspondente. 

Pest = Peso da estrutura da asa e FPe é o fator de ponderação correspondente. 

Swet = Área molhada da fuselagem e FPf é o fator de ponderação correspondente. 

Cma = Coeficiente de momento da fuselagem e FPg é o fator de ponderação 

correspondente. 

O método exponencial procura encontrar a solução ótima que satisfaz os desejos do 

requerente de acordo com a ordem de prioridade para cada requisito. Serão 

apresentadas quando dos estudos de caso três soluções para cada estudo de caso, 

entretanto uma única solução será selecionada como a “ótima”. As outras duas 

soluções 2 e 3 são soluções alternativas.  
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O segundo método é denominado “método da entropia II”. Este método pode 

escolher a solução mais comum a todas, ou seja, a solução trivial. Utiliza os mesmos 

modelos anteriormente empregados em entropia estatística, calcula a transição 

crítica a difusão e a convergência e o módulo difusão/convergência e determina o 

menor valor de módulo indica a solução dominante relativa às variáveis em estudo. 

As Figuras 41 e 42 ilustram a aplicação do método para o estudo de caso 01. 

A avaliação é feita de acordo com: 

  (50) 

onde, 

M = módulo ou Distância entre a solução e a origem 

Df = valor da difusão da solução 

Cv = valor da convergência da solução 

  

Figura 41 - Resultados – Entropia Estatística II 
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Como podem ser observados nas Figuras 41 e 42, os resultados selecionados pelo 

método da exponencial e anteriormente referido, se afastam da solução obtida pela 

entropia. As soluções acima, Nº 40, Nº 52 e Nº 27 caminham em direção aos 

quadrantes denominados inovações e fracassos, extremo oposto, enquanto a 

solução Nº 2 está próxima da origem no quadrante dominante. Comprovando aqui a 

eficiência do método nos estudos de fenômenos evolutivos em nível de qualquer 

população de entidades heterogêneas. Ainda utilizando o gráfico de resultados de 

entropia, para escolha da solução trivial, podemos notar claramente a fronteira de 

Pareto onde as soluções concorrem ao ótimo. Os quadrantes nesta fase servem 

apenas como referência  para o posicionamento das soluções, não possuem escala 

ou servem para caracterizar as soluções em fracasso, inovações ou monopólios. Os 

quadrantes são oriundos da tela do programa de entropia estatística que fora 

aplicado na seleção das soluções mantendo a sua interface original de visualização 

gráfica.  

 

Figura 42 - Entropia II – Solução Exponencial e Fronteira de Pareto 

7.4.2 Estudo de Caso 01 

A Figura 43 apresenta os valores de FIT por geração, obtidos durante o processo de 
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otimização para estudo do caso 01. Entre as gerações de número 172 e 250 o valor 

da função de avaliação foi constante e igual a 3072,19. A otimização multi-objetivo 

implica em múltiplas soluções sendo que nenhuma delas é melhor do que as 

demais, com respeito a todos os objetivos. Esse espaço de soluções é denominado 

fronteira de Pareto. 

 

Figura 43 - Resultados - Algoritmo Genético 

Utilizando-se o método exponencial foram obtidas as três soluções a seguir, como 

ótimos de Pareto, conforme apresentado na Tabela 12. 

 

Solução 

01 

Solução 

02 Solução 03 

Características / Gerações 40 52 27 

Área da Asa –  16.29 16.29 16.29 

Alongamento da asa 5.00 5.00 5.00 

Ângulo washout - graus 1.00 1.00 1.00 

Afilamento 0.40 0.40 0.40 

Enflechamento - graus 0.00 0.00 0.00 

Reservatório / Longarina 

   Largura da Seção/Média - mm 500.00 500.00 500.00 

Espessura Mesa Superior - mm 4.00 4.00 4.00 

Espessura Alma - mm 14.00 14.00 14.00 

Espessura Mesa Inferior - mm 6.00 6.00 6.00 



117 

 

Fator M 2.40 2.40 2.40 

Fator N 1.80 1.80 1.80 

Fator R 1.20 1.20 1.20 

Fator S 2.80 2.80 2.80 

Cone Fuselagem - graus -4.00 -4.00 -4.00 

Afilamento Fuselagem 22.00 22.00 22.00 

Comprimento Nacele – x 250 mm 8.00 8.00 8.00 

Comprimento Cabine – x 250 mm 30.00 30.00 30.00 

Comprimento Cone Cauda – x 250 mm 51.00 51.00 51.00 

Posição HT - mm 1750.00 1750.00 1750.00 

Downwash HT 15.00 15.00 15.00 

Corda Raíz - asa - mm 2010 2580 2350 

Área do VT – -  2.00 2.00 2.00 

Área do HT – -  4.00 5.00 5.00 

Envergadura do VT - mm 1730 1730 1730 

Ângulo B.A-VT - graus 25.00 25.00 25.00 

Alongamento VT 1.50 1.50 1.50 

Corda Raíz VT - mm 1540 1540 1540 

Corda Média HT - mm 1000 1000 1000 

Comprimento fuselagem - mm 12750 12750 12750 

Resultados 

   Valor da função FIT 3072.19 3072.19 3072.19 

Vol. comb -B/2-m3(*) 0.30 0.40 0.40 

Peso estrutura-B/2 - kgf. 16.44 29.21 33.89 

Área Molhada - Swet -  73.10 75.16 69.89 

Volume de Cabine - Vcanop -  10.66 7.83 8.43 

Recuperação de Parafuso - TDPF 8523.02 9890.85 4846.16 

Eficiência Aerodinâmica - L/D*Mach 2.04 1.96 2.40 

Coeficiente de Momento Arfagem - 

Cma 0.00057 0.00062 0.00040 

(*) Volume de combustível armazenado em cada semi-envergadura da asa. 

Tabela 12 - Soluções Ótimas CA-01 

A Tabela 13 apresenta algumas características entre aeronaves da base de dados e 

a aeronave ótima da solução 01 ou geração número 40. As características na Tabela 

13 foram escolhidas para otimização neste trabalho. 
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Aeronaves/Características Ano Volume Cabine- -  Área Molhada -  Cmalfa TDPF Densidade 

Siai Marchetti SF 260 1965 2,44 23,50 0, 005235 129, 438 16, 150 

Pilatus P3 1952 3,20 51,50 0, 000713 615, 929 15, 497 

T-34C turbo Mentor 1970 4,00 49,00 0, 001401 102, 351 21, 658 

Neiva Universal T-25 1966 3,17 31,24 0, 003010 143, 233 15, 798 

Pilatus PC-7 1972 3,58 53,21 0, 000808 1362, 64 29, 638 

Pilatus PC-9 1982 4,25 54,18 0, 000808 395, 729 25, 731 

EMBRAER T-27 1978 4,06 69,90 0, 000923 380, 527 30, 809 

EMBRAER T-27 Short 1985 4,06 69,90 0, 000923 2710, 15 28, 537 

EMBRAER- 314 ALX 1998 5,59 70,57 0, 000113 672, 971 40, 550 

Cessna T-37 Tweed 1958 2,34 43,17 0, 003179 92, 366 13, 964 

T-6 II - Texan (Ventral) 2000 4,97 60,21 0, 003296 1427, 63 42, 435 

Pilatus PC-21 1998 5,56 67,32 0, 004160 278, 251 23, 804 

Iami HT-80 2005 3,52 55,20 0, 003182 892, 629 35, 776 

KAI KT-1 1998 4,33 64,00 0, 004669 N.A 26, 360 

CA - 01 2008 10,66 73,10 0, 000570 8523,02 27, 332 

Tabela 13 - Características de Aeronaves da Base de Dados e CA-01.  

Para a solução 01 escolhida, sabendo que o tipo de motor, pistão, turbo-hélice ou 

jato, não está entre as necessidades do requerente para o estudo de caso 01, o 

tamanho da nacele foi reduzido de forma a aumentar o volume de cabine e diminuir 

a área molhada da fuselagem. Pode ser observado nos desenhos da Figura 48 que 

um único motor, do tipo radial, poderia ser instalado. A nacele foi reduzida com 

capacidade volumétrica necessária à instalação de um motor do tipo radial. 

Se a necessidade do requerente quanto à motorização for a que se instale um motor 

turbo-hélice, por exemplo, a ferramenta irá trabalhar de forma a projetar um conceito 

de nacele adequada à instalação do mesmo.  

Também para o estudo de caso 01, o valor de TDPF, muito acima das aeronaves da 

categoria se deve à localização do estabilizador horizontal na ponta do estabilizador 

vertical, configuração denominada “T”. A configuração da empenagem também não 

é necessidade do cliente, portanto buscou-se a posição mais favorável. Uma 
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posição que mantenha todo o leme de direção fora da sombra provocada pelo 

estabilizador horizontal.  

As características geométricas da asa como afilamento, alongamento, torção e 

enflechamento definem a capacidade de combustível alojado na asa e o peso da 

estrutural da longarina-reservatório de acordo com Figura 44.  

    (51) 

Onde, 

 

 

 

    (52)  

onde, 

 

 

E também a relação  que determina a espessura da asa e é obtida nos dados do 

aerofólio utilizado para a da asa. 
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Figura 44 - Asa com reservatório estrutural – Estudo de caso 01 

O baixo valor de alongamento resulta em menor valor de envergadura, portanto 

menor valor de momento fletor. Quanto à corda da asa, o baixo valor de 

alongamento resulta em corda e conseqüentemente espessura maiores, portanto, 

maior capacidade de reservatório e menor peso estrutural devido à altura da alma da 

longarina. 

Os fatores geométricos como enflechamento nulo, torção quase nula e afilamento 

moderado também proporcionam alta capacidade de armazenamento de 

combustível e leveza da estrutura. 

Com relação à área molhada, as seções de cavernas foram escolhidas pelo sistema 

de otimização de acordo com a sua forma e seu perímetro. O objetivo é reduzir a 
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área superficial da fuselagem sem aumentar o volume de cabine ou alterar a 

resistência no cone de cauda.  

Para nacele de motor, cabine e cone de cauda as seções escolhidas estão 

ilustradas na Figura 45: 

 

Figura 45 - Seções Típicas de Cavernas Escolhidas 

 

Figura 46 - Perspectiva para Seções da Fuselagem – Estudo de Caso 01 
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Figura 47 - Vista Lateral para Seções da Fuselagem – Estudo de Caso 01 

 

 

Figura 48 - Desenhos da aeronave - Estudo de Caso 01 
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7.4.3 Estudo de Caso 03 

A Figura 49 apresenta os valores de FIT por geração, obtidos durante o processo de 

otimização para estudo de caso 03. Entre as gerações de numero 150 e 230 o valor 

da função de avaliação foi constante e igual a 1478,00. A otimização multi-objetivo 

implica em múltiplas soluções sendo que nenhuma delas é melhor do que as 

demais, com respeito a todos os objetivos. Esse espaço de soluções é denominado 

fronteira de Pareto. 

 

Figura 49 - Resultados - Algoritmo Genético 

Utilizando-se o método exponencial foram obtidas as três soluções como ótimos de 

Pareto, ver Tabela 14. 

 

Solução 

01 

Solução 

02 Solução 03 

Características / Gerações 40 52 27 

Área da Asa – m2 16.29 16.29 16.29 

Alongamento da asa 5.00 5.00 5.00 

Ângulo washout - graus 1.00 1.00 1.00 

Afilamento 0.50 0.50 0.50 

Enflechamento - graus 7.00 7.00 7.00 

Reservatório / Longarina 

   Largura da Seção/Média - mm 750.00 750.00 750.00 

Espessura Mesa Superior - mm 3.00 3.00 3.00 

Espessura Alma - mm 11.00 11.00 11.00 
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Espessura Mesa Inferior - mm 6.00 6.00 6.00 

Fator M 2.20 2.20 2.20 

Fator N 1.90 1.90 1.90 

Fator R 1.60 1.60 1.60 

Fator S 3.30 3.30 3.30 

Cone Fuselagem - graus 10.00 10.00 10.00 

Afilamento Fuselagem 30.00 30.00 30.00 

Comprimento Nacele – x 250 mm 10.00 10.00 10.00 

Comprimento Cabine – x 250 mm 30.00 30.00 30.00 

Comprimento Cone Cauda – x 250 mm 53.00 53.00 53.00 

Posição HT - mm 700.00 700.00 700.00 

Downwash HT 7.50 7.50 7.50 

Corda Raiz - asa - mm 2030 2410 2410 

Área do VT –  2.00 2.00 2.00 

Área do HT –  4.00 5.00 5.00 

Envergadura do VT - mm 1730 1730 1730 

Ângulo B.A-VT - graus 25.00 25.00 25.00 

Alongamento VT 1.50 1.50 1.50 

Corda Raiz VT - mm 1540 1540 1540 

Corda Média HT - mm 1000 1000 1000 

Comprimento fuselagem - mm 12250 12250 12250 

Resultados 

   Valor da função FIT 1477.57 1477.57 1477.57 

Vol. comb -B/2-  (*) 0.41 0.50 0.52 

Peso estrutura-B/2 - Kgf. 64.78 125.89 186.85 

Área Molhada - Swet -  70.28 70.28 71.36 

Volume de Cabine - Vcanop -  8.66 8.66 8.66 

Recuperação de Parafuso - TDPF 1877.05 1829.02 2919.75 

Eficiência Aerodinâmica - L/D*Mach 7.71 6.81 2.08 

Coeficiente de Momento Arfagem - 

Cma 0.00024 0.00020 0.00027 

    
(*) Volume de combustível armazenado em cada semi-envergadura da asa. 

Tabela 14 - Soluções Ótimas CA-03 
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A Tabela 15 apresenta algumas características entre aeronaves da base de dados e 

a aeronave ótima. Estas características são objetos de otimização neste trabalho. 

Aeronaves Ano Volume Cabine-  Área Molhada -  Cmalfa TDPF Densidade 

Siai Marchetti SF 260 1965 2,44 23,50 0, 005235 129, 438 16, 150 

Pilatus P3 1952 3,20 51,50 0, 000713 615, 929 15, 497 

T-34C turbo Mentor 1970 4,00 49,00 0, 001401 102, 351 21, 658 

Neiva Universal T-25 1966 3,17 31,24 0, 003010 143, 233 15, 798 

Pilatus PC-7 1972 3,58 53,21 0, 000808 1362, 64 29, 638 

Pilatus PC-9 1982 4,25 54,18 0, 000808 395, 729 25, 731 

EMBRAER T-27 1978 4,06 69,90 0, 000923 380, 527 30, 809 

EMBRAER T-27 Short 1985 4,06 69,90 0, 000923 2710, 15 28, 537 

EMBRAER- 314 ALX 1998 5,59 70,57 0, 000113 672, 971 40, 550 

Cessna T-37 Tweed 1958 2,34 43,17 0, 003179 92, 366 13, 964 

T-6 II - Texan (Ventral) 2000 4,97 60,21 0, 003296 1427, 63 42, 435 

Pilatus PC-21 1998 5,56 67,32 0, 004160 278, 251 23, 804 

Iami HT-80 2005 3,52 55,20 0, 003182 892, 629 35, 776 

KAI KT-1 1998 4,33 64,00 0, 004669 N.A 26, 360 

CA - 03 2008 8.66 70.28 0, 000240 1877.05 26.500 

Tabela 15 - Características de Aeronaves da Base de Dados e CA-03.  

Não foi estabelecida a necessidade de restrições quanto a comprimento, largura ou 

forma da fuselagem para os casos em estudo. 

O tipo de motor, turbo-hélice, está entre as necessidades do requerente para o 

estudo de caso 03, o tamanho da nacele foi ampliado de forma a diminuir o volume 

de cabine e diminuir a área molhada da fuselagem.  

Com o aumento da nacele do motor houve diminuição no volume de cabine para o 

estudo de caso 03. Apesar do comprimento de fuselagem ter aumentado para o 

estudo de caso 03, a forma da fuselagem foi modificada para atender a necessidade 

de diminuir o momento de arfagem da mesma e a área molhada. 

Também para o estudo de caso 03, o valor de TDPF, se aproxima ao das aeronaves 

da categoria e se deve à localização do estabilizador horizontal na base do 
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estabilizador vertical, configuração denominada “convencional”. A configuração da 

empenagem também é necessidade do cliente.  

As características geométricas da asa como afilamento, alongamento, torção e 

enflechamento definem a capacidade de combustível alojado na asa e o peso da 

estrutural da longarina-reservatório. Neste estudo de caso o aumento de volume de 

combustível reservado é resultado do aumento de afilamento de 0.40 do estudo de 

caso01 para 0.50 no estudo de caso 03 e também ao aumento de envergadura bruta 

devido ao enflechamento. 

O peso estrutural aumentou em relação ao estudo de caso 01 devido ao aumento de 

velocidade máxima de cruzeiro, de 0.4M para 0.7M provocando um enflechamento  

 

Figura 50 - Asa com reservatório estrutural – Estudo de caso 03 
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A manutenção do baixo valor de alongamento referente ao estudo de caso 01 

resulta em menor valor de envergadura, portanto menor valor de momento fletor. 

Quanto à corda da asa, o baixo valor de alongamento resulta em corda e 

conseqüentemente espessura maiores, portanto, maior capacidade de reservatório e 

menor peso estrutural devido à altura da alma da longarina. 

Os fatores geométricos como enflechamento nulo, torção quase nula e afilamento 

moderado também proporcionam alta capacidade de armazenamento de 

combustível e leveza da estrutura. 

Com relação à área molhada, as seções de cavernas foram escolhidas pelo sistema 

de otimização de acordo com a sua forma (elíptica) e seu perímetro. Novamente, o 

objetivo é reduzir a área superficial da fuselagem sem aumentar o volume de cabine 

ou alterar a resistência no cone de cauda.  

 A Figura 51 apresenta as seções típicas das cavernas de nacele de motor, cabine e 

cone de cauda.  

 

Figura 51 - Seções Típicas de Cavernas Escolhidas 
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Figura 52 - Perspectiva para Seções da Fuselagem – Estudo de Caso 03 

Figura 53 - Vista Lateral para Seções da Fuselagem – Estudo de Caso 03 
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Figura 54 - Desenhos da aeronave - Estudo de Caso 03 

Relativamente aos parâmetros, ao valor de TDPF e ao cone de cauda da fuselagem, 

algumas observações devem ser feitas. 

A faixa de valores assumidos pelas variáveis geométricas atuantes no processo de 

otimização do TDPF é extensa. Isto se deve à geometria das partes da aeronave 

(fuselagem, asa e estabilizadores).  

Como exemplo, as variáveis mais influentes no processo são: 
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- Forma e comprimento da fuselagem 

- Alongamento da asa e sua localização e posição vertical na fuselagem 

- Ângulo do bordo de ataque do estabilizador vertical 

- Afilamento do estabilizador vertical 

- Afilamento do estabilizador horizontal 

- Posição do estabilizador vertical ao longo do eixo longitudinal da aeronave 

  Posição do estabilizador vertical ao longo do eixo vertical da aeronave 

- Posição do estabilizador horizontal ao longo do eixo longitudinal da aeronave 

- Variação da área e envergadura dos estabilizadores vertical e horizontal 

Quanto ao cone de fuselagem, suas dimensões dependem do local de fixação do 

estabilizador horizontal em relação ao estabilizador vertical. Uma avaliação de 

viabilidade de execução estrutural do conjunto é feita a cada novo posicionamento e 

coeficientes assumindo valores entre 0 (zero) e 1(um) são adicionados à função de 

avaliação, penalizando ou beneficiando cada nova posição estabelecida, 

conseqüentemente é alterada a rigidez do cone de cauda da aeronave com a 

modificação de sua geometria (afilamento e inclinação). Isto pode ser observado 

comparando os desenhos dos estudos de caso 01 na Figura 48 e estudo de caso 03 

na Figura 54. Para o estudo de caso 01, cauda tipo “T” o cone é mais robusto e para 

o estudo de caso 03 com configuração convencional, o cone é mais esbelto. 
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8 Conclusões 

Este trabalho não pretende desenvolver uma metodologia ou ferramenta 

computacional mágica criadora de projetos de aeronaves. O que se propõe é 

experimentar a integração de metodologias que possam estabelecer parâmetros 

conceituais de forma rápida, objetiva e equilibrada, quando comparado às técnicas 

tradicionais existentes.  

Deve se realçar ainda que este trabalho também não pretende diminuir, eliminar ou 

subestimar a importância da figura do projetista conceitual. Experiência, talento e 

“feeling” ocupam lugares de destaque em projetos de aeronaves, os quais 

permanecerão ocupados por muito tempo por pessoas com o talento de Kovacs, 

Kelly Johnson, Kurt Tank, Tupolev, Mikoyan, Gurevitch, Rutan, Heinemann e tantos 

outros. Busca-se dar um pequeno passo ou estabelecer um ponto de partida na 

exploração de novos métodos e ferramentas que possam apresentar alternativas 

eficientes na elaboração de projetos conceituais de aeronaves 

A metodologia aplicada neste trabalho poderá também ser aplicada em outras áreas 

da engenharia tais como mecânica, civil, elétrica e também arquitetura e quaisquer 

outras áreas onde o desenvolvimento de um conceito é necessário.  

Na área de engenharia aeronáutica, o método desenvolvido demonstra ser inovador 

quando comparado aos métodos tradicionais empregados em projeto conceitual de 

aeronaves pelas seguintes razões: 

- Requisitos de projeto são criados, avaliados, selecionados e ordenados por QFD-

Fuzzy de acordo com a prioridade estabelecida, definindo de imediato quais as 

disciplinas e respectivas variáveis conceituais deverão ser otimizadas. 

- O risco na escolha de aeronaves paramétricas desqualificadas é mínimo. A 

Entropia Estatística determina dentre várias aeronaves contidas em uma base de 

dados, quais são as aeronaves consideradas dominantes para a função. 

- Possibilita abreviar a fase de projeto preliminar remetendo a esta fase valores 

conceituais pré-otimizados reduzindo o tempo e o custo de projeto. 
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- A ferramenta desenvolvida para aplicação do método é robusta e amigável 

permitindo trabalhar um grande número de combinações de variáveis e objetivos. 

A mais importante conclusão para este estudo é que a aplicação conjunta de 

Entropia-QFD-Fuzzy e Algoritmo genético atingem diretamente as metas mais 

importantes em Otimização Multi-Objetivo (DEB, 2001): 

- Encontram as soluções o mais próximo possível da fronteira de Pareto 

- Encontram um conjunto de soluções com a maior diversidade possível 
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9 Pesquisas e Trabalhos Futuros 

Pretende-se aperfeiçoar a metodologia, melhor aproveitar os recursos do conjunto 

de ferramentas de projeto conceitual PCA e QFD/FUZZY.  

Adicionar métodos numéricos mais precisos para avaliação aerodinâmica e de 

estruturas, tais como métodos dos painéis, diferenças e volumes finitos e elementos 

finitos. 

Desenvolver uma ferramenta computacional de desenho 3D mais refinada, sem a 

necessidade de transportar dados para softwares (CAD 3D) externos.  

Problemas de certificação da aeronave também serão adicionados durante o projeto 

e otimização da aeronave. 

Avaliar a aplicação da metodologia no curso de projeto de aeronaves através de 

experimentos e testes com alunos da graduação. 
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10 Apêndices 

10.1 Apêndice A 

A seguir são apresentados resumos dos programas desenvolvidos e empregados 

neste trabalho. Ao todo 10 (dez) programas foram desenvolvidos. Anexo ao trabalho 

encontra-se um CD denominado AMA/TESE que contém todos os executáveis dos 

programas e o  banco de dados de aeronaves estudadas. O CD contém também 

todos os resultados obtidos em estudos de caso, desenhos de algumas aeronaves 

estudadas e planilhas contendo dados originais das aeronaves ou obtidos durante o 

desenvolvimento do trabalho. 

Banco de Dados –TRMILITAR 

Foram criados conjuntos de registros, banco de dados,  acessíveis por meio dos 

softwares  PCA e ENTROPIA. O modelo de dados adotado possui estrutura em 

forma de tabelas, compostas por linhas e colunas e será denominado TRMILITAR e 

sua planilha Plan-01, é atualmente composta de 44 colunas e 34 linhas de registros. 

Novos campos de registros poderão ser acrescidos ou subtraídos quando 

necessário. O aplicativo escolhido para gerenciá-lo será o ACESS. 

No Apêndice- E é apresentado um exemplo da forma e conteúdo do banco de dados 

Trmilitar. As informações inseridas na Plan-01 foram obtidas principalmente de 

(TAYLOR, 2004, 2005). 

Entropia Estatística – Programa ENTROPIA 

Programa computacional desenvolvido em linguagem Microsoft Visual Basic onde as 

entradas consistem na leitura dos parâmetros de cada aeronave armazenados no 

banco de dados TRMILITAR. São avaliadas a transição crítica, a difusão e a 

convergência e, traçados os pontos para valores de difusão e convergência em um 

gráfico que classifica as aeronaves de acordo com (FRENKEN; LEYDERSDORFF, 

1999), em quatro tipos de inovação do produto. 

A classificação (scaling) de projetos em nível de indústria necessita levar em conta a 

taxa de difusão das relações entre características de produto. De outro lado, a 

codificação dos princípios de projeto associada com o surgimento de um projeto 
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dominante implica em divergência a um princípio de projeto particular que fora 

desenvolvido no passado.  

Um baixo valor de I indica alto grau de difusão de um projeto, enquanto que um alto 

valor de I indica um baixo valor de difusão. O mesmo pode ser dito para 

convergência, quanto mais baixo o valor I, maior o grau de convergência, ou seja, o 

grau de influência de projeto antecessores. 

- Quadrante 01: Baixo  com Baixo : projetos dominantes. 

- Quadrante 02: Baixo   com Alto ; projetos inovadores. 

- Quadrante 03: Alto  com Alto ; projetos fracassos.  

- Quadrante 04: Alto  com Baixo ; projetos monopólio  

O tipo de inovação apropriado para este trabalho é o dominante, com valores de 

Baixo  e Baixo  

O conjunto de variáveis ou parâmetros selecionados para cada análise será 

denominado estudo de área. 

Os estudos de caso, para o trabalho em questão foram designados de acordo com: 

- Aerodinâmica: Comparar os projetos relacionando as características 

aerodinâmicas. 

- Desempenho: Comparar os projetos relacionando as características de 

desempenho. 

- Aspectos Gerais: Comparar os projetos relacionando as características 

aerodinâmicas, pesos e desempenho de forma resumida. 

- Kovács: Comparar os projetos relacionando as características aerodinâmicas, 

pesos e desempenho de forma abrangente, de acordo com o empregado em Análise 

de aviões treinadores – Treinamento de pilotagem (KOVÁCS, 1985, 1986). 
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Para cada estudo de área, será selecionada uma aeronave que seguirá como 

parâmetro e serão sempre selecionadas aquelas inseridas no quadrante número 01, 

ou seja, as classificadas como dominantes.  

Com efeito, escolhida a categoria de aeronaves treinadoras e o estudo de área de 

interesse, o programa ENTROPIA classifica os projetos e escolhe a aeronave 

dominante. Esta aeronave irá servir de parâmetro durante a confecção do conceito 

de aeronave e será denominada AP-01, aeronave parâmetro. A aeronave AP-01 é 

então focalizada na base de dados e as suas características são enviadas para o 

programa PCA que projetará conceitualmente uma nova aeronave denominada CA 

01. A aeronave CA 01, obviamente, é uma aeronave com características técnicas 

semelhantes às da aeronave AP-01.  

Uma aplicação interessante que poderá ser realizada em trabalhos futuros é a 

aplicação dos coeficientes de prioridade obtidos em QFD no estudo de área em que 

as necessidades do cliente conduzem a julgamento subjetivo. Para exemplificar 

pode ser citada a configuração dos assentos, do trem de pouso, forma de abertura 

da cabine e posição da asa,  

 Projeto Conceitual de Aeronaves – Programa PCA  

Foi desenvolvido um software com a finalidade de acelerar, uniformizar e interagir 

com as rotinas de cálculo, e será empregado na confecção do projeto conceitual de 

aeronaves para este trabalho.  

O software foi desenvolvido em Visual Basic 5.0 para sistema operacional Windows 

– PC, e é aqui denominado “PCA” (Projeto Conceitual de Aeronaves), e servirá 

como ferramenta na geração rápida e segura das propostas do projeto.  

A ferramenta computacional é bastante simples, e estudos posteriores irão adicionar 

teorias geradoras compatíveis às exigências estipuladas pelos escritórios de 

projetos. É composto de 11 módulos fundamentais, distribuídos da seguinte forma: 

Módulo-00-Principal: gerencia a inserção e modificação dos dados da aeronave em 

projeto, o acesso às aeronaves selecionadas na base de dados através do módulo 
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Tipo, os requisitos de projeto em Requisitos e executa os cálculos de 

dimensionamento da aeronave. 

Módulo-01-Tipo: acesso ao banco de dados TRMILITAR e sua planilha Plan-01. 

Módulo-02-Requisitos: hospeda as informações em forma de requisitos de projeto 

para os tipos de aeronaves selecionados através do programa ENTROPIA. Neste 

módulo são calculados os diversos pesos da aeronave em projeto para o 

dimensionamento inicial. 

Módulo-03-Dimensionamento: Calcula e exibe resultados numéricos de toda a 

geometria da aeronave. 

Módulo-04-Aerodinâmica: Calcula e exibe as características e parâmetros 

aerodinâmicos das principais partes da aeronave em projeto. 

Módulo-05-Desempenho: Calcula e exibe as características e parâmetros de 

desempenho das principais partes da aeronave em projeto. 

Módulo-06-Estabilidade e Controle: Calcula e exibe as características e parâmetros 

de estabilidade estática da aeronave em projeto. 

Módulo-07-Estrutura: Apresenta a distribuição de Cl, Cargas, esforço de 

cisalhamento, momento fletor, tensões e dimensões da longarina principal da 

aeronave em projeto. 

Modulo-08-Peso e Balanceamento: estima automaticamente os valores e 

localização das massas e apresenta a ficha de peso e balanceamento da aeronave 

em projeto. 

Módulo-09-Trimagem: traça a curva Cl x alfa da aeronave em regimes de vôo 

diversos. 

Módulo-10-Esboço: localiza os principais componentes da aeronave e o CG da 

aeronave para diversas condições de peso 
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QFD / Fuzzy - Programa QFD/FUZZY 

Um programa computacional denominado QFD-FUZZY foi desenvolvido em 

linguagem Microsoft Visual Basic para a aplicação da metodologia exposta na Seção 

4.3. O QFD-FUZZY traduzirá as necessidades do cliente em medidas técnicas. Faz-

se o desdobramento dos requisitos do cliente quanto à configuração desejada, 

equipamentos instalados, detalhes de manutenção e o numero de aeronaves 

vendidas ou em operação em todo o mundo. Transforma estes requisitos em 

especificações do produto.  

As entradas para o programa consistem no preenchimento das necessidades dos 

clientes em relação à aeronave de projeto e as respectivas notas de importância de 

cada necessidade. 

As necessidades irão compor a lista de requisitos que devem ser otimizados para a 

aeronave de projeto. As necessidades podem conter informações objetivas ou 

subjetivas, técnicas ou operacionais e são propostas pelos clientes potenciais, para 

o estudo de caso deste trabalho, os clientes são militares. 

As notas são obtidas em levantamentos feitos através de email ou telefone aos 

especialistas da área. Visando apenas simular o problema, os clientes foram 

gerados aleatoriamente (virtuais) assim como as notas de importância relativa para 

cada necessidade.  

A solução do problema de avaliação e classificação das necessidades é feita pelo 

modulo FUZZY do programa usando números fuzzy triangular, de acordo com o 

exposto na Seção 4.3. 

Para cada necessidade é calculado um valor fuzzy denominado “coeficiente de 

prioridade” QF. Os coeficientes são enviados para o módulo ALGOGEN como 

fatores de proporcionalidade da função objetivo correspondente. Por exemplo, se 

QF01 é uma necessidade referente ao alcance, então a função objetivo FT01, 

referente ao volume de combustível, deverá ser multiplicada por QF01 valorizando a 

função de acordo com a prioridade da necessidade na função de avaliação (Fit 

Function) global do algoritmo genético - AG.  
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As necessidades estabelecidas para este trabalho são: 

- Alcance – Maior Volume de Combustível.  

- Eficiência Aerodinâmica – Maior valor do parâmetro L/D.  

- Fuselagem – Forma de fuselagem que conduza a menor área molhada.  

- Esteira da Asa – Posicionamento da empenagem horizontal para fora da esteira da 

asa.  

- Estrutura da Longarina – Menor peso estrutural do elemento reservatório/longarina 

da asa.  

- Recuperação de Parafuso – Maior valor do parâmetro TDPF (Tail Dumping Power 

Factor). 

- Volume de Cabine – Maior volume de cabine.  

- Momento de Fuselagem – Menor valor do coeficiente Cmalfa para fuselagem.  

Necessidades que conduziriam a julgamento subjetivo são: 

- Tipo Assento – “Tandem” assentos em linha ou Lado/Lado. 

- Tipo Trem de Pouso – Convencional ou triciclo. 

- Posição da Asa – Alta média ou baixa posição em relação a fuselagem. 

Algoritmo Genético – Programa ALGOGEN 

Assim como foi feito para Entropia Estatística e Desdobramento da Função de 

Qualidade, desenvolveu-se um programa computacional denominado ALGOGEN em 

linguagem Microsoft Visual Basic para a aplicação da metodologia exposta na Seção 

4.4. 

O modulo ALGOGEN é o mais complexo de todos os três módulos, pois durante o 

processo de otimização deve trabalhar conjuntamente com os sub-módulos: 
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- Weissinger - Resolve as variáveis referentes à aerodinâmica da asa. 

Desenvolvido um aplicativo em linguagem Visual Basic denominado AGW cuja 

rotina executa os cálculos necessários para obtenção dos coeficientes de 

sustentação, arrasto e momento aerodinâmicos ao longo da semi-envergadura da 

asa. 

- MomInerc - Resolve as variáveis referentes à estrutura da asa. um programa 

denominado MOMINERC em linguagem Microsoft Visual Basic para a aplicação da 

metodologia exposta acima.  O MOMINERC trabalha conjuntamente com os sub- 

módulos WEISSINGER que resolve as variáveis referentes à aerodinâmica da asa o 

modulo ALGOGEN.  

- Fuseraf - Para a confecção da fuselagem da aeronave em 3D e cálculos dos 

parâmetros de otimização, foi desenvolvido um aplicativo em linguagem Visual Basic 

. A rotina desenha cavernas de varias formas geométricas e arqueamento da 

fuselagem na devida estação. 

- RecPar - Resolve as variáveis referentes à recuperação da manobra parafuso. foi 

desenvolvido em linguagem Visual Basic e emprega a metodologia de acordo com a 

Seção 4.8. Fundamentado em dados de entrada provenientes do ALGOGEN o 

RECPAR desenha os estabilizadores vertical (Vt) e horizontal (Ht), de acordo com os 

parâmetros geométricos de entrada. Calcula as áreas livres da sombra gerada pelo 

estabilizador horizontal no leme de direção (Ld). Conhecidas as propriedades de 

inércia da aeronave calcula o TDPF (Tail Dumping Power Factor). 

- Downwash - Resolve as variáveis referentes às interferências da esteira da asa. 

Aplicativo de visualização em 2D, calcula os parâmetros para verificação da 

localização do estabilizador horizontal (Ht) em relação à esteira gerada pela asa, foi 

desenvolvido em linguagem Visual Basic e emprega a metodologia de acordo com 

Seção 4.10. 

Fundamentado em dados de entrada provenientes do ALGOGEN e RECPAR 

desenha a asa e o estabilizador horizontal (Ht), de acordo com os parâmetros 

aerodinâmicos e geométricos de entrada. Verifica se a esteira gerada pela asa 

intercepta o estabilizador horizontal no todo ou em parte. O programa avalia o grau 
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de interceptação da esteira em forma de coeficiente que recebe valores entre 0 

(zero) e 1 (um). Esses coeficientes irão influenciar a função de avaliação no 

ALGOGEN.  

Algumas entradas para o ALGOGEN são padronizadas, outras podem ser feitas 

manualmente de acordo com a necessidade do usuário ou do problema e as demais 

são provenientes dos módulos: 

- ENTROPIA – Os dados das aeronaves parâmetro 

- QFD/ FUZZY – Os coeficientes de prioridade 

As entradas são distribuídas aos sub-módulos para simultaneamente serem 

calculadas as variáveis necessárias à otimização. Os sub-módulos além de 

ordenarem e gerenciarem os dados de entrada permitem a visualização gráfica e 

numérica dos resultados durante todo o processamento do problema. 

O retorno das variáveis é feito direta e individualmente de cada sub-módulo ao 

ALGOGEN que avalia a função de otimização e imprime os pontos de melhor média 

e pior avaliação até convergir ao ótimo global. 

10.2 Apêndice - B 

A seguir, para ilustração, são apresentados os resultados comparativos do estudo 

de caso 03. As colunas abaixo se referem ao pior resultado e ao melhor resultado.  

 Pior Melhor 

Alongamento 8.00 5.00 

Ângulo de washout - (º) 0.00 1.00 

Afilamento 0.60 0.50 

Enflechamento - (º) -1.00 7.00 

Largura seção - mm 430.00 750.00 

Espessura mesa S - mm 16.00 3.00 

Espessura alma - mm 8.00 11.00 

Espessura mesa I - mm 15.00 1.00 

Fator M 2.70 2.20 
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Fator N 1.70 1.90 

Fator R 1.40 1.60 

Fator S 3.20 3.30 

Inclinação Cone 

Fuselagem - (º) 0.00 10.00 

Afilamento fuselagem 32.00 30.00 

Comprim. Nacele x 250 - 

mm 16.00 10.00 

Comprim. Cabine x 250 - 

mm 24.00 30.00 

Comprim. Cone x 250 - 

mm 41.00 53.00 

Posição Ht - mm 0.00 1000.00 

Downwash Ht - mm 0.00 7.50 

Ângulo BA Vt - (º) 45.00 25.00 

 

  Valor Função FIT 389.31 1477.57 

 

  Volume. Combustível - m3 0.014 0.41 

Peso  Reservatório - kgf 31.54 64.78 

Área molhada Fuselagem - 

m2 52.37 70.28 

Volume cabine - m3 6.99 8.66 

TDPF 1.95 1877.05 

L/D x Mach 11.66 7.71 

Coef. M arfagem 0.00159 0.00024 

 

  Corda-raíz-asa - m 1.37 2.03 

Area Vt - m2 4.00 2.00 

Area Ht - m2 4.00 4.00 

Envergadura Vt - m 2.45 1.73 
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Ângulo  BA Vt - (º) 45.00 25.00 

Alongamento Vt 1.50 1.50 

Corda raíz Vt - m 2.17 1.54 

Corda raíz Ht - m 1.00 1.00 

   OBS: 

Comprim. = comprimento 

  Vt = Estabilizador Vertical 

  Ht = Estabilizador 

Horizontal 

  kgf = kilograma força 

  m2 = metro quadrado 

  m3 = metro cúbico 

  mm = milimetro 

  (º) = graus 

  

Tabela 16 – Resultados do Estudo de Caso 03 

O Apêndice - E contém os resultados completos (gráficos, planilhas) dos cinco 

estudos de casos realizados no trabalho.  

10.3 Apêndice - C 

Impressão dos resultados da aeronave CA-01 TH obtidos pelo programa PCA. 

PROGRAMA PCA ESTIMATIVAS 
   

     PROJETO CONCEITUAL 
AERONAVES 

    

     

     REQUISITOS OPERACIONAIS 
    

     Nome projeto: CA-01 TH 
   Nome projetista: Alvaro 
   Data projeto: 5/8/2009 
   

     Posição asa: Asa baixa 
  Trem pouso: Triciclo Retratil 
  Motor: 1600 Hp 
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Peso avião: 3188.99 kgf 
  Coeficiente sustentação máx. Asa Cl: 1.38 

   Coeficiente sustentação máx. Asa/flap 
C/flap: 1.79 

   Coeficiente sustentação máx. 
Empenag Clht: 1.25 

   Alongamento asa: 5 
   Alongamento empenagem horizontal: 4 
   Alongamento empenagem vertical: 2 
   Afilamento asa 0.4 
   Afilamento empenagem horizontal: 0.5 
   Afilamento empenagem vertical: 0.5 
   Área adicional 0 m2 

  Diametro bequilha 40 cm 
  Espessura bequilha 20 cm 
  Diametro tr principal 55 cm 
  Espessura tr principal 25 cm 
   

Velocidade Stall 147 km/h 
 
 

 

      
ALTERAÇÕES 

    

     Alteração Volume Ht 0 % 
  Alteração Volume Vt 0 % 
  Alteração Comprimento fuselag 35 

 
% 

  Alteração Largura fuselag 0 
 

% 
  Alteração Altura fuselag 0 

 
% 

  Alteração Nariz (Hélice-CAasa) 15 % 
  Alteração Margem estática 15 % 
  

     CÁLCULOS INICIAIS 
    

     Peso Vazio 2299.26 kgf 
  Peso Combustivel 699.73 kgf 
  Peso Carga Util 889.73 kgf 
  Peso Total 3188.99 kgf 
  

     I  DIMENSIONAMENTO 
 

    ASA 
 

    Aerofólio utilizado: RAF 48 
   Espessura aerofólio asa: 15 % 

  Área Asa: 15.641 m2 
  Envergadura Asa: 8.843 m 
  Corda Raiz Asa: 2.527 m 
  Corda Média Asa: 1.769 m 
  Corda Ponta Asa: 1.011 m 
  Envergadura Aileron: 1.857 m 
  Corda Raiz Aileron: 0.505 m 
  Corda Ponta Aileron: 0.202 m 
  

     EMPENAGEM HORIZONTAL 
    

     Aerofólio utilizado: NACA 0009 
   Espessura aerofólio: 9 % 

  Área Emp.Horizontal: 2.855 m2 
  Envergadura da Emp.Horizontal: 3.379 m 
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Corda Raiz Emp. Horizontal: 1.127 m 
  Corda Média Emp. Horizontal: 0.845 m 
  Corda Ponta Emp. Horizontal: 0.564 m 
  Área Profundor: 0.999 m2 
  Envergadura Profundor: 3.379 m 
  Corda Raiz Profundor: 0.282 m 
  Corda Ponta Profundor: 0.282 m 
  

     EMPENAGEM VERTICAL 
    

     Aerofólio utilizado: NACA 0006 
   Espessura aerofólio: 6 % 

  Área Emp. Vertical: 1.780 m2 
  Envergadura Emp. Vertical: 1.887 m 
  Corda Raiz Emp. Vertical: 1.258 m 
  Corda Média Emp. Vertical: 0.943 m 
  Corda Ponta Emp. Vertical: 0.629 m 
  Área Leme direção: 0.623 m2 
  Envergadura Leme direção: 1.887 m2 
  Corda Raiz Leme direção: 0.315 m 
  Corda Ponta Leme direção: 0.315 m 
  FUSELAGEM 

    

     Comprimento Fuselagem: 12.354 m 
  Largura Fuselagem: 1.117 m 
  Altura Fuselagem: 1.793 m 
  Volume Fuselagem: 2.4 m3 
  

     FLAP 
    

     Tipo Flap: Fowler 30%Cm 
   Envergadura Flap: 1.769 m 

  Corda Média Flap: 0.531 m 
  

     II AERODINÂMICA 
    

     ASA 
    

     Ângulo alfa para Clmáx.s/flap: 18.000 º 
  Ângulo alfa para Clmáx.c/flap: 17.549 º 
  Ângulo alfa para Clo.s/flap: 0 º 
  Ângulo alfa para Clo.c/flap: -0.984 º 
  Coeficiente arrasto perfil: 0.008 

   Coeficiente Cl3D.s/flap: 1.709 
   Coeficiente Cl3D.c/flap: 1.955 
   dCl/dalfa s/flap: 4.393 /radiano 

  dCl/dalfa c/flap: 5.534 /radiano 
  Área molhada asa: 26.839 m2 
  

     ESTABILIZADOR HORIZONTAL 
    

     Ângulo alfa para Clmáximo: 13 º 
  Ângulo alfa para Clzero: 0 º 
  Coeficiente arrasto perfil: 0.006 

   Coeficiente sustentação 3D: 0.869 
   Inclinação curva sustentação: 5.51 /radiano 

  Área molhada Estabilizador 
horizontal: 4.622 m2 
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     ESTABILIZADOR VERTICAL 
    

     Coeficiente arrasto perfil: 0.005 
   Área molhada Estabilizador 2.860 m2 

  

     FUSELAGEM 
    

     Área molhada Fuselagem: 37.427 m2 
  

     SUSTENTAÇÃO 
    

     Carga alar projeto: 203.887 kgf/m2 
  Cl em estol: 1.930 

   Cl  decolagem: 1.621 
   Cl em subida: 0.789 
   Cl em velocidade máxima: 0.173 
   

     ARRASTO 
    

     Fator placa plana: 0.601 m2 
  Cdtotal em estol: 0.321 

   Cdtotal em decolagem: 0.241 
   Cdtotal em subida: 0.088 
   Cdtotal em velocidade máxima: 0.038 
   

     EFICIENCIA AERODINÂMICA 
    

     Melhor angulo planeio: 6.366 º 
  L/D em estol: 6.022 

   L/D em decolagem: 6.733 
   L/D em subida: 8.964 
   L/D em velocidade máxima: 4.553 
   

     III-PERFORMANCE 
    

     MOTORIZAÇÃO 
    

     Especificação motor: Pratt & Whitney PT6A-68B-turboprop 
 Peso motor: 1600 kgf 

  HP nominal motor original: 1600 HP 
  RPM nominal motor original: 2800 RPM 
  

     HÉLICE 
    

     Especificada por: 126 x 115 
   Diametro hélice: 126 polegadas 

  Passo hélice: 115 polegadas. 
  Avanço hélice: 13.84 polegadas. 
  Eficiencia hélice: 80 % 
  

     VELOCIDADE 
    

     Velocidade stall sem flap: 157.21 Km/h flap:147.00 Km/h 

Velocidade decolagem s flap: 172.93 Km/h flap:161.50 Km/h 

Velocidade subida (ideal): 231.5 Km/h 
  Velocidade máxima: 495 Km/h 
  Velocidade toque no pouso s flap: 149.35 Km/h flap:139.65 Km/h 
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Velocidade planeio: 231.36 Km/h 
  Razão subida: 2814 ft/min 
  

     POTENCIA 
    

     Potencia disponível real: 1280 Hp 
  Potencia requerida em Vstall: 516.74 Hp 
  Potencia requerida em Vdecolagem: 493.74 Hp 
  Potencia requerida em Vsubida: 300.12 Hp 
  Potencia requerida  Vmáxima: 1280.3 Hp 
  Sobra potencia Vstall/Vmáxima: 1280 Hp 
  

     FORÇA E TRAÇÃO 
    

     Força arrasto  Vstall: 964.686 kgf 
  Força arrasto  Vdecolagem: 839 kgf 
  Força arrasto  Vsubida: 355.782 kgf 
  Força arrasto  Vmáxima: 709.81 kgf 
  Tração estática: 709.62 kgf 
  Tração dinâmica: 344.69 kgf 
  

     GERAIS 
    

     Angulo subida(ideal): 5 º 
  Distância decolag s/flap: 748 m com flap: 653 

Distância pouso s/flap: 541 m com flap: 473 

Relação L/D e W/T: 1 
   Alcance: 887 nm 

  Razão subida: 2814 ft/minuto 
  CAFÉ challenge: 55.96 

   CAFÉ Triviathon: 285.9 
   Fim página 

    

     IV-ESTABILIDADE 
 

    Localização corda média asa: 2.316 m 
  Localização corda média Etb.Horz.: 0.939 m 
  Volume empenag horizontal: 0.642 

   Volume empenag vertical: 0.085 
   Fator eficiencia Etb.Horz.: 0.87 
   Variação angulo downwash asa: 0.537 
   Força sustentação asa: 3336 kgf 

  Força sustentação Etb.Horz.: -147 kgf 
  Angulo incidencia asa: 3.161 º 
  Angulo incidencia Etb.Horz.: -0.001 º 
  Localização Etb.Horz. Referente a L.A 

: 0.27 m 
  Localização C.A-asa na corda média: 0.47 m 
  Localizaçãodo C.A-ht na corda média: 0.219 m 
  Distância C.A asa ao C.A-ht (LT): 6.604 m 

Localização Ponto neutro P.N: 51.544 % 
  Localização Centro gravidade C.G: 36.544 % 
  Margem estática 15.000 % 
  Distância entre  P.N e C.G: 0.282 m 
  Distância L.R ao P.N: 5.827 m 
  Distância L.R ao C.A asa: 5.328 m 
  Distância L.R ao C.A Etb.Horz.: 11.932 m 
  Distância L.R ao C.G: 5.545 m 
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      NOTA: 
    O valor C.G calculado nesta planilha deverá ser equivalente 

  Ao calculado estáticamente Pesos e Estações 
   

     V-ESTRUTURA ASA 
    

     ABREVIATURAS 
    CL = Coeficiente sustentação perfil" 

Q = Carga aerodinâmica 
 M = Momento fletor 
 V = Esforço cortante 
 L = Largura viga 
 H = Altura viga 
 e = Espessura viga 
 

     ESTAÇÃO: 
 

LOCAL(m) CL Q(kgf) 

     Estação 1.00 0 0.154 458.875 

Estação 2.00 0.44 0.163 456.552 

Estação 3.00 0.88 0.172 451.006 

Estação 4.00 1.33 0.179 437.361 

Estação 5.00 1.77 0.186 421.212 

Estação 6.00 2.21 0.191 398.389 

Estação 7.00 2.65 0.193 368.052 

Estação 8.00 3.1 0.19 328.364 

Estação 9.00 3.54 0.178 275.803 

Estação 10.00 3.98 0.146 200.115 

Estação 11.00 4.42 0 0 

     

  
M(kgfxm) V(kgf) 

 Estação 1.00 2.927.849 1.576.835 
 Estação 2.00 2.275.392 1.374.457 
 Estação 3.00 1.712.032 1.173.819 
 Estação 4.00 1.236.446 977.423 
 Estação 5.00 846.240 787.614 
 Estação 6.00 538.054 606.421 
 Estação 7.00 307.384 436.980 
 Estação 8.00 148.210 283.020 
 Estação 9.00 52.601 149.454 
 Estação 10.00 9.780 44.240 
 Estação 11.00 0 0 
 

     DIMENSIONAMENTO  
    

     Secção transversal longarina tipo: Retangular 
   Mesas longarina  madeira de: Freijó 
 

ANULADO! 
 Alma longarina  madeira de: Freijó 

 
ANULADO! 

 Tensão admissível a tração mesa: 1000 kgf/cm2 
  Tensão admissível a compressão 

mesa: 440 kgf/cm2 
  Tensão admissível ao cizalhamento: 86 % 
  Altura viga: 30.32 cm ANULADO! 

 Largura viga: 11.07 cm ANULADO! 
 Mesa superior ----- cm 

  Mesa inferior ----- cm 
  Alma (e ----- cm 
  Nº Gs positivos: 9.91 
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Nº Gs negativos: 7.93 
   

     ABREVIATURAS 
    C.G = Centro gravidade 

 L.R = Linha referência  eixo hélice 

P.N = Ponto Neutro 
 

     VI-PESO E BALANCEAMENTO 
    EQUIPAMENTO: PESO kgf mm 

  Conjunto motor: 173.94 610.77 
  Reservatório + combustível: 715.67 5860.91 
  Asa: 545.26 5860.91 
  Fuselagem: 417.7 4940.16 
  Piloto e co-piloto: 95 5010.91 
  Ocupantes: 95 6710.91 
  Bagagem: 190 5860.91 
  Estabilizador horizontal: 162.58 11930.2 
  Estabilizador vertical: 130.69 11930.2 
  Instrumentos: 322.03 4410.91 
  Bequilha: 146.63 770.21 
  Tr principal: 194.47 5820.7 
  Outros: 0.02 0 
  

     CALCULOS 
    

     Peso total avião nesta planilha: 3188.99 kgf 
  Peso total avião projeto: 3188.99 kgf 
  Carga na bequilha: 120.87 kgf 
  Carga no tr principal: 3068.12 kgf 
  Localização C.G relação a L.R: 563.54 cm 
  Peso avião s combustível: 2473.32 kgf 
  

     PONTO NEUTRO C.Gs 
    

     Ponto Neutro: 51.544 %Cmedia 
  C.G calculado Estabilidade: 36.544 %Cmedia 
  C.G calculado nesta planilha: 41.360 %Cmedia 
  C.G avião s combustível: 37.758 %Cmedia 
  Passeio C.G: 6.77; Cm; 
  Peso na roda bequilha: 120.87 kgf 
  Peso na roda esquerda: 1534.06 kgf 
  Peso na roda direita: 1534.06 kgf 
  

     VII TRIMAGEM 
    

     Coeficiente momento fuselagem: 0.15 
   Área asa / área estab. horizontal: 0.183 
   Distância CG ao CA estab. horizontal: 3.399 /cordas 

  Coeficiente drô/dfi: 4.200 
   Coeficiente depson/dalfa: 0.537 
   Espessura 2w no estab. horizontal: 0.157 m 

  Regime estudado: Veloc. Máxima 
   Coeficiente Cmcg: 0.026 
   Deflexão estab. horizontal: -2.00º 
   Fim página 

    

Tabela 17 – Resultados do Projeto Conceitual em PCA 
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10.4 Apêndice - D 

Apenas para ilustrar, a figura abaixo, Figura 55, apresenta as aeronave Pilatus PC-

21, aeronave de treinamento militar de última geração e a aeronave CA 03 cujo 

projeto conceitual é resultado deste trabalho. 

As especificações técnicas das aeronaves de treinamento militar utilizadas neste 

trabalho, inclusive da aeronave PC-21, constam do banco de dados contido em 

Apêndice - E. 

 

Figura 55 - Comparação Aeronave Pilatus PC-21 e CA-03 
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10.5 Apêndice - E 

O CD AMA/TESE apresentado em anexo contém resultados de estudos de caso, 

planilhas de trabalho, bancos de dados, imagens das aeronaves e pastas com todos 

os softwares desenvolvidos para este trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



152 

 

11 Referências  Bibliográficas 

ABDALLA, A. M. Projeto Conceitual de uma Aeronave de Aviação Geral e Análise de 

Compromissos - Dissertação apresentada à Escola de Engenharia de São Carlos da 

Universidade de São Paulo, 2004. 

AMERICAN SUPPLIER INSTITUTE, 1994, Quality function deployment (Service 

QFD): 3-Day Workshop (Dearborn, MI: American Supplier Institute). 

ANTOINE, N.E. Aircraft optimization for manual environmental impact, Dissertation, 

2004. 

BRANDT, S.A.; STILLES, R.J.; BERTIN, J.J.; WHITFORD, R. Introduction to 

aeronautics: A design perspective. AIAA Education Series, 1997. 

BOSSERT, J.L., 1991, Quality function deployment, A practitioner’s approach 

(Milwaukee, Wisconsin: ASQC Quality Press). 

BOWMAN, J.S. JR. Summary of spin technology as related to light general aviation 

airplanes, Langley Research Center – Hampton National Aeronautics and Space 

Administration Washington, D. C, 1971. 

CABRAL, L.V. ; PAGLIONE, P. Conceptual design of families of aircraft using multi 

objective design optimization theory and genetic algorithm techniques, 6th World 

Congresses of Structural and Multidisciplinary Optimization, Rio de Janeiro, Brazil, 

2005. 

CAIXETA, Jr., P.R.; ABDALLA, A.M.; MARQUES, F.D.; CATALANO, F.M. Aero-

structural MDO of spar-tank-type wing for aircraft conceptual design, 26th 

International Congress of the Aeronautical Sciences, ICAS 2008. 

GIESING, J., and BARTHELEMY, J., A Summary of industry MDO applications and 

needs, AIAA Paper 98-4737, 7th
 Symposium on Multidisciplinary Analysis and 

Optimization, St. Louis, MO, Sept. 1998. 

L.K. CHAN.; H.P. KAO.; A. NG.; M.L. WU. Rating the importance of customer needs 

in quality function deployment by fuzzy and entropy methods int. j. prod. res., vol. 37, 

no. 11, 2499± 2518, 1999. 

SAI-ON CHEUNG; THOMAS KIN-LUN TONG; CHI-MING TAM Site pre-cast yard 

layout arrangement through genetic algorithms, Department of Building and 



153 

 

Construction, City University of Hong Kong, 83 Tat Chee Avenue, Kowloon Tong, 

Hong Kong, China – Elsevier, 2001. 

DEB, K. Multi-objective optimization using evolutionary algorithms John Willey & 

Sons, Chichester, England. 498p, 2001. 

DOSI, G., 1982. Technological paradigms and technological trajectories. A 

suggested interpretation of the determinants and directions of technical change. 

Research Policy 11, 147–162. 

FANTINI, P. Effective multi-objective MDO for conceptual aircraft design – An Aircraft 

Design Perspective PhD Thesis Cranfield University, UK, 2007. 

FRENKEN, K.; LEYDESDORFF, L.  Scaling trajectories in civil aircraft 1913–1997, 

INRA/SERD, University Pierre Mendes-France, B.P. 47, 38040 Grenoble cedex 9, 

France, Science and Technology Dynamics, University of Amsterdam, Nieuwe 

Achtergracht 166, 1018 WV, Amsterdam, Netherlands, 1999. 

GUINTA, L.R.; PRAIZLER, N.C., 1993, The QFD book: The team approach to solving 

problems and satisfying customers through quality function deployment (New York: 

Amacon). 

GOLDBERG, D. E. Genetic algorithms in search, optimization, and machine learning, 

Addison Wesley Publishing Company, Inc., 1989. 

HAUSER, C.L.; Clausing, D., 1988, The house of quality. Harvard Business Review, 

66, 63/73. 

KLINAR, W.J. ; SNYDER, T. Influence of tail length upon the spin-recovery 

characteristics of a trainer - Type-Airplane Model Langley Aeronautical Laboratory – 

Langley Field, Va. Washington – TN –nº 1764, 1948. 

KOVÁCS, J.  Análise de aviões treinadores treinamento de pilotagem, Resumo de 

Palestras, 1985/86. 

KOVÁCS, J. Filosofia de projeto um roteiro para desenvolvimento de aeronaves, 

Resumo de Palestras, 1986. 

LAM, K.C.; TANG, C.M.; LEE, W.C. Application of the entropy technique and genetic 

algorithms to construction site layout planning of medium-size projects Department of 



154 

 

Building and Construction, City University of Hong Kong, Tat Chee Avenue, Kowloon, 

Hong Kong, 2003. 

MONTEIRO, A.B.; MATTOS, B.S.; GIRARDI, R.M, Scaling evolution in civil aircraft 

design and Technology.AIAA, 2007 

MUNK, M.; CARIO G. Downwash of airplane wings, Technische Berichte, Vol. III Part 

I, NACA nº 124, 1923. 

MULTHOPP, H. (1942) Aerodynamics of fuselage, Luftabrtforschung, Vol. 18, nº 2 e 

3,Verlag von R. Oldenbourg Munchen and Berlin (1941), NACA nº1036 

NEIHOUSE, A.I..; LICHTENSTEIN, J.H.; PEPOON, P.W. Tail Design requirements 

for satisfactory spin recovery, Langley Memorial Aeronautical Laboratory – Langley 

Field, Va. Washington NACA – TN nº1045, 1946. 

NEIHOUSE, A. I.; KLINAR, W.J. ; CHER, S.H.1960. Status of spin research for 

recent airplane design, Langley Research Center - Hampton, NACA – TR R-57. 

NELSON, R.R., WINTER, S.G., 1977. In search of useful theory of innovation. 

Research Policy 6, 36–76. 

NEUFELD, D.; CHUNG, JOON Development of aircraft conceptual design 

optimization software, Fifth International Conference on Computational Science and 

Applications, 2007. 

PAMADI, B., N. Performance, stability, dynamics and control of airplanes American 

Institute of Aeronautics and Astronautics, Inc. AIAA Series,2003. 

RAYMER, DANIEL P. Enhancing aircraft design using multidisciplinary optimization, 

PhD thesis, Swedish Royal Institute of Technology, 2002. 

RAYMER, DANIEL P. Aircraft Design: A Conceptual approach. Third edition, AIAA 

Education Series, 1999. 

RENTEMA, D. AIDA: Artificial intelligence supported conceptual design of aircraft, ter 

Verkrijging van de Graad van Doctor aan de Technische Universiteit Delft, 2004. 

ROSKAM J, Airplane Design Parts I through VIII (v. 1-8) Lawrence, Kan: 

DARcorporation, 1997. 



155 

 

SAATY, T, L., 1977 A scaling method for priorities in hierarchical structures, Journal 

of Mathematical Psychology, 15, 234-281; 1988, the analytic Hierarchy Process; 

Planning, Priorty Stting, Resource Allocation (Pittsburgh, PA: RWS Publications) 

SAHAL, D., 1981. Patterns of innovation. Addison Wesley, Reading, MA. 

SAVIOTTI, P.P. (1988) Information, variety and entropy in techno economic 

development, Research Policy 17(2), pp. 89-103. 

SAVIOTTI, P.P., METCALFE, J.S., 1984. A theoretical approach to the construction 

of technological output indicators. Research Policy 13, 141–151. 

SIMON, H.A., 1969. The Sciences of the artificial. MIT Press, Cambridge, MA. 

STINTON, D. The design of the airplane, American Institute of Aeronautics and 

Astronautics, Inc., Reston, Virginia, USA, 2001. 

SULLIVAN, L.P., 1986, Quality function deployment. Quality Progress, 19(6), 39-50. 

SZODRUCH, J. Aircraft design and development. Aircraft Technologies Air&Space 

Europe. Vol. 3 Nº ¾, 2001. 

TAYLOR, J. J. Jane’s All the world aircraft, London, UK, 2004,2005. 

THEIL, H., 1969. Economics and Information Theory. North-Holland, Amsterdam. 

THEIL, H., 1972. Statistical Decomposition Analysis. North-Holland, Amsterdam. 

UTTERBACK, J.M., ABERNATHY, W.J., 1975. A dynamic model of process and 

product innovations. Omega 3, 639–656. 

VANDAELE, J. M. Introdução ao projeto de aeronaves, Instituto Tecnológico de 

Aeronáutica – Centro Técnico Aeroespacial, Biblioteca Central, São José dos 

Campos, S.P, Brasil, 1959. 

WEISSINGER, J. The lift distribution of swept-back wing. NACA Report 1120, NACA, 

march 1947. 

ZIMMERMANN, C. H. Effect of change in tail arrangement upon the spinning of a low 

wing monoplane-model, Langley Memorial Aeronautical Laboratory, Langley Field, 

Va. Washington TN – nº 570, 1936. 

AFA. Disponível em 

http://www.afa.aer.mil.br/. Acesso em 25 Aug. 2009 

http://www.afa.aer.mil.br/


156 

 

FAA-H8083-3ª. Disponível em: 

http://www.alphatrainer.com/handouts/new%20learning/FAA-H-8083-3A/pg_4-14. 

pdf. Acesso em 28 Nov. 2008. 

Flightglobal. Disponível em: 

http://www.flightglobal.com/articles/2007/08/03/215885/picture-bae-hawk-trainer-

aircraft-swoop-on-uae-competition.html. Acesso em 15 Feb. 2008 

Google Imagens. Disponível em:  

http://images.google.com.br/images?hl=ptBR&source=hp&q=mdo%20optimization&u

m=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wi. Acesso em 11 Feb. 2008 

Google Imagens. Disponível em: 

http://images.google.com.br/images?hl=ptBR&q=kovacs%20treinador%20primario&u

m=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wi Acesso em 02 Sep. 2008 

NEO/JOCELYN. Otimização. Disponível em: 

http://www.lps.usp.br/neo/jocelyn/que_e_otimizar.htm. Acesso em 11 Feb. 2009. 

Shannon, C. E. A mathematical theory of communication, Bell System Technical 

Journal, vol. 27, pp. 379-423 and 623-656, July and October, 1948. 

STANFORD UNIVERSITY.  Aircraft Design: Synthesis and Analysis. Disponível em: 

http://adg.stanford.edu/aa241/design/dro.html Acesso em 28 Nov. 2008. 

UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON. MDO pages. Disponível em: 

http://www.soton.ac.uk/~pbn/MDO/. Acesso em 28 Nov. 2008. 

WIKIPEDIA. Douglas DC-7. Disponível em: 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Douglas_DC-7. Acesso em 11 Nov. 2008. 

WIKIPEDIA. Douglas DC-3. Disponível em:  

http://en.wikipedia.org/wiki/Douglas_DC-3. Acesso em 11 Nov. 2008. 

WIKIPEDIA. Otimização. Disponível em: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Otimiza%C3%A7%C3%A3o. Acesso em 11 Feb. 2009. 

 

http://www.flightglobal.com/articles/2007/08/03/215885/picture-bae-hawk-trainer-aircraft-swoop-on-uae-competition.html
http://www.flightglobal.com/articles/2007/08/03/215885/picture-bae-hawk-trainer-aircraft-swoop-on-uae-competition.html
http://images.google.com.br/images?hl=ptBR&source=hp&q=mdo%20optimization&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wi
http://images.google.com.br/images?hl=ptBR&source=hp&q=mdo%20optimization&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wi
http://images.google.com.br/images?hl=ptBR&q=kovacs%20treinador%20primario&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wi
http://images.google.com.br/images?hl=ptBR&q=kovacs%20treinador%20primario&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wi
http://www.lps.usp.br/neo/jocelyn/que_e_otimizar.htm
http://www.soton.ac.uk/~pbn/MDO/
http://en.wikipedia.org/wiki/Douglas_DC-7
http://en.wikipedia.org/wiki/Douglas_DC-3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Otimiza%C3%A7%C3%A3o

