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Resumo. A certificação da instalação de antenas em fuselagens pressurizadas tem como 

requisitos a análise de tolerância ao dano e a redefinição dos intervalos e métodos de 

inspeção na região modificada, sendo a simulação computacional uma ferramenta essencial 

para esse fim. Na maioria dos cenários, a trinca surge no revestimento primário da 

fuselagem e cresce lentamente no sentido longitudinal, sendo a simulação efetuada até 

atingir o tamanho crítico da trinca. Considerando que as funções geométricas dos fatores de 

intensidade de tensão, disponíveis no projeto original da estrutura, são muito conservativas, 

a abordagem aqui empregada está baseada no levantamento de novas funções geométricas, 

através de cálculos auxiliares que utilizam os dados de tensões obtidos pelo método de 

elementos finitos. Os resultados da resolução numérica mostram que os fatores de 

intensidade de tensão na área modificada são relativamente baixos, resultando numa 

propagação de trinca mais lenta. Em seguida, novas funções geométricas são aplicadas na 

integração numérica da equação cinética de propagação de trincas, permitindo a simulação 

do progresso da trinca e a definição dos intervalos de inspeção.  Uma típica instalação de 

antena é analisada neste trabalho, sendo observado um ganho no intervalo entre inspeções 

em comparação à utilização convencional dos fatores geométricos. 

Palavras-chave: Estruturas aeronáuticas, Método de elementos finitos, Propagação de 

trincas, Simulação computacional, Tolerância ao dano. 
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1  INTRODUÇÃO 

Os requisitos técnicos regulamentares e as demandas econômicas da indústria aeronáutica 

exigem o desenvolvimento de estruturas eficientes, com um cuidadoso equilíbrio entre 

eficiência, confiabilidade, durabilidade e tolerância a danos. Nas últimas cinco décadas, 

muitos avanços foram feitos pela indústria aeronáutica na análise de tensões de componentes 

estruturais, na compreensão do comportamento do crescimento de trincas originadas por 

fadiga em materiais metálicos e na determinação da resistência residual de complexas 

estruturas com diversos danos. Apesar da taxa de falhas em estruturas de aeronaves 

provocadas por fadiga ter caído de maneira significativa a partir de meados da década de 1950 

(Goranson, 2007), diversos estudos foram desenvolvidos desde então para melhorar a 

compreensão do processo da fratura por fadiga, e, desde então, diversas ferramentas 

avançadas de engenharia surgiram para analisar a segurança de estruturas contra falhas 

inesperadas.  

As aeronaves de uso comercial e outras de menor porte seguem rígidos regulamentos para 

a sua construção, operação e manutenção, o que também abrange as condições de engenharia 

para a introdução de modificações e reparos em suas estruturas. Requisitos operacionais 

periodicamente atualizados e a introdução de novas tecnologias de aviônicos exigem que as 

aeronaves, já em operação, sejam modificadas através da instalação de novos aviônicos que 

podem necessitar de antenas instaladas no exterior de suas fuselagens. Em aeronaves com 

fuselagens revestidas em chapas de liga de alumínio, a antena é fixa à fuselagem através de 

parafusos que passam por furos na chapa do revestimento primário. Também há outros furos 

para a passagem de conectores. Essas regiões devem ser reforçadas através da introdução de 

uma chapa adicional também fixa por rebites para suportar as forças atuantes, pois, devido à 

modificação, essa área pode apresentar uma resistência menor do que possuía antes da 

instalação da antena, o que é determinado por cálculos de dimensionamento estático. 

Na maioria dos cenários de tolerância ao dano a trinca surge no revestimento primário da 

fuselagem, a partir de pequenos defeitos originados pela fixação de rebites, e cresce 

lentamente no sentido longitudinal sob a ação da pressurização cíclica. Desta forma, 

inspeções periódicas com técnicas adequadas são necessárias em intervalos calculados de 

forma confiável. Assim, pode-se garantir que não há risco de que uma trinca se desenvolva a 

partir das furações que foram efetuadas na fuselagem e venham a fragilizar a estrutura afetada.  

Em estruturas com geometrias complexas, o cálculo de fatores de correção geométricos 

pode ser efetuado com extensivos cálculos auxiliares utilizando dados obtidos pelo método 

dos elementos finitos, o que resulta em valores muito precisos para geometrias que não 

coincidem com os formatos já listados em bibliografias.  

A simulação computacional de propagação de trincas, aplicada em estruturas complexas 

ou que exigem elevado grau de confiabilidade, é uma ferramenta essencial para a 

determinação de intervalos seguros de inspeção, e a sua realização depende do conhecimento 

de valores atuais de fatores de intensidade de tensão ao longo de cada processo de propagação 

de trinca. 

Os trabalhos efetuados com a aplicação do método de elementos finitos mostram que, 

além dos fatores de intensidade de tensão, a geometria também afeta a propagação de trincas 

(Fleck; Newman Jr., 1988), constatando que os fatores de correção geométricos e os fatores 

de intensidade de tensão estão relacionados na propagação de trincas de geometrias arbitrárias 

em chapas de comprimento infinito. As funções geométricas dos fatores de intensidade de 

tensão, disponibilizadas pelo projeto original da estrutura, são muito conservativas para as 
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análises de propagação de trincas em fuselagens modificadas por reparos, ou por instalações 

de antenas.  

O cálculo preciso de fatores de intensidade de tensão, usando o método de elementos 

finitos ou alguma técnica numérica, não é uma tarefa trivial. Há diversas soluções para o 

cálculo de fatores geométricos, oriundos de diferentes métodos. Porém, em alguns casos, 

essas soluções não representam as geometrias e as tensões reais em análise. O uso de 

extensivos cálculos auxiliares ao método dos elementos finitos, efetuados para a determinação 

de valores intermediários do fator de intensidade de tensão, em função do comprimento da 

trinca, se mostra bastante confiável para a obtenção de bons resultados do tempo de vida em 

fadiga das estruturas analisadas (Pastoukhov et al., 2012). 

A grande quantidade de cálculos auxiliares pode ser viabilizada através de abordagens 

sistêmicas. O levantamento de funções geométricas, através da utilização do conceito de 

fratura local, tem por base a simulação da propagação de trinca através da sequência virtual de 

falhas de partes elementares do material que sofrem esforços variáveis e acumulam danos à 

medida que a extremidade da trinca se aproxima (Lemaitre, 1986). Desta forma, obtêm-se 

resultados estimados adequados sobre a propagação de trincas e da vida residual da estrutura, 

utilizando-se apenas de dados básicos sobre o comportamento mecânico do material e sua 

vida útil estudada em modelos computacionais, o que permite a elaboração de projetos de 

instalação de antenas sem os dados de engenharia restritos da aeronave. 

2  METODOLOGIA 

A simulação computacional de propagação de trincas envolve a modelagem da região da 

fuselagem onde a antena é instalada juntamente com a chapa de reforço, sendo considerado o 

cenário da possível trinca. A análise pelo método de elementos finitos fornece os dados para o 

cálculo dos valores dos fatores de intensidade de tensão 𝐾𝐼 , que por sua vez, permite a 

obtenção das funções geométricas e o número de ciclos necessários para que a trinca atinja 

seu comprimento crítico através de cálculos auxiliares. 

2.1 Levantamento de fatores de intensidade de tensão 

A metodologia utilizada permite a obtenção de fatores de intensidade de tensão atuais na 

região considerada para a trinca, através da análise de tensões no revestimento modificado 

pela instalação da antena. A modelagem da região modificada inclui uma pequena trinca no 

sentido longitudinal da fuselagem, uma vez que se considera o cenário de que esta possa 

surgir em decorrência da falha de alguns rebites que fixam a chapa de reforço de instalação da 

antena no revestimento primário da fuselagem. 

Este procedimento torna-se eficiente utilizando a construção de uma adequada malha 

refinada nas proximidades das áreas de maior concentração de tensão e simétrica aos furos 

das chapas (Fig. 1).  A utilização de malhas tetraédricas regulares (Fig. 2) resulta na 

linearidade dos pontos virtuais necessários para a obtenção dos respectivos valores de tensão 

e distâncias em relação à extremidade da trinca modelada, permitindo a leitura de precisos 

valores de tensão e de distância nos nós plotados (Fig. 2) na imaginária linha de extensão da 

trinca traçada previamente no desenho da malha desenvolvida (Fig. 1).  
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Figura 1. Trinca modelada e refinamento da malha 

 

 

 
 

Figura 2. Detalhe da malha e nós na extremidade da trinca  

 

A trinca inicia-se em furos da chapa do revestimento primário, propagando-se ao longo 

da carreira externa dos rebites instalados, pois esses apresentam uma concentração de tensão 

maior que os instalados ao longo da área interna (Niu, 1999), sendo este o cenário proposto na 

Fig. 3 (destaque da trinca em vermelho). Com a aplicação desse método, obtém-se um 

diagrama de tensão na linha prevista de propagação da trinca (Figura 4). Devido à distribuição 

da tensão normal nas proximidades das extremidades das trincas, uma solução assintótica se 

faz necessária para a obtenção de valores satisfatórios para 𝐾𝐼 (Pastoukhov et al., 2012).  
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Figura 3. Cenário de propagação de trinca  

 

Os valores de 𝐾𝐼 são obtidos através da Eq. (1): 

  

          𝜎𝑦(𝑥) =
𝐾𝐼

√2𝜋𝑥
 (1) 

 

Sendo x a distância entre a extremidade da trinca e o nó da tensão plotada na linha de 

extensão estimada para a trinca. 

O coeficiente de intensidade de tensão 𝐾𝐼 é calculado, mediante operação limite sob 

condição de x→0, quando a condição mostrada na Eq. (2) for observada em um trecho 

significativo do diagrama exemplificado na Figura 4. 

 

𝜎𝑦(𝑥)√2𝜋𝑥 ≈ 𝑐𝑡𝑒. (𝑥)  (2) 

 

 
Figura 4. Distribuição de tensão normal nas proximidades da ponta da trinca 

 

O fator de intensidade de tensão K pode assumir um valor máximo 𝐾𝑚𝑎𝑥  correspondente 

à máxima carga do ciclo. Em uma carga onde a razão entre a tensão mínima e a tensão 

máxima do ciclo for igual à zero – Eq. (3), a variação do fator de intensidade de tensão ∆𝐾 

durante um ciclo de carga será igual ao 𝐾𝑚𝑎𝑥, como apresentado na Eq. (4). 
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𝑅𝑐 =
𝜎𝑚𝑖𝑛

𝜎𝑚𝑎𝑥
 (3) 

 

          ∆𝐾 = (1 − 𝑅𝑐)𝐾𝑚𝑎𝑥 (4) 

Trincas de comprimentos intermediários devem ser modeladas e simuladas até que o seu 

tamanho crítico seja atingido. Esse comprimento crítico da trinca é alcançado quando ocorre o 

esgotamento da resistência residual do revestimento, ou a extremidade da trinca atinge o 

próximo elemento de subestrutura.  Neste trabalho, limitou-se o comprimento da trinca à 

distância longitudinal entre os rebites da chapa de reforço, simulando a falha de dois rebites 

consecutivos na mesma carreira longitudinal.  

2.2 Levantamento de funções geométricas 

Considerando que as regiões das estruturas analisadas quanto à propagação de trincas em 

instalação de antenas em fuselagens podem não ser simétricas, e, também pelo fato dos dados 

originais do projeto da fuselagem serem conservativos e não contemplarem eventuais 

modificações, a composição de métodos ou modelos pré-elaborados não são aplicáveis nesses 

casos. Em decorrência disso, os fatores de intensidade de tensão não podem ser derivados a 

partir de soluções de funções geométricas tabeladas. Para esses casos, a aplicação de modelos 

numéricos para o desenvolvimento de funções geométricas β se faz necessário (Broek, 1988).  

K pode ser expresso como uma função da tensão nominal σ, o comprimento da trinca a e 

a função geométrica adimensional 𝛽: 

𝐾 = 𝜎√𝜋𝑎𝛽 (5) 

O fator de intensidade de tensão 𝐾𝑚𝑎𝑥 pode ser expresso através da Eq. (6), podendo ser 

aplicada em diversas configurações de chapas com trincas sujeitas à tração no sentido 

perpendicular ao maior eixo da trinca e com apoios distantes da mesma (Pastoukhov et al., 

2012). Através dessa equação, os valores de 𝐾𝑚𝑎𝑥 podem ser convertidos em β(A). 

       𝐾𝑚𝑎𝑥(𝜎, 𝑎) = 𝜎√𝜋𝑎𝛽(𝐴) (6) 

2.3 Fatores de abaulamento 

Os fatores de abaulamento (bulging factors) nas chapas de revestimento das fuselagens 

são funções não lineares das pressões aplicadas, das propriedades dos materiais e dos 

parâmetros geométricos: os raios das respectivas seções das fuselagens, as espessuras das 

chapas de revestimento e os comprimentos das trincas. Para a precisa modelagem do 

abaulamento de trincas, incluindo a deformação fora do plano, a teoria de grande 

deslocamento e de geometrias não lineares deve ser considerada. 

Para trincas longitudinais em revestimentos de fuselagens, o fator de correção geométrica 

β deve ser corrigido para refletir a influência do efeito bulging. O fenômeno bulging acontece 

quando a pressão no interior da fuselagem provoca deslocamentos fora do plano da trinca, isto 

é, ocorre o abaulamento da trinca. 

A Eq. (7) mostra como o fator de correção de bulging pode ser calculado (Swift, 1987; 

Wallner, 2004): 

𝛽𝑏 = 1 +
5

𝐿
2

𝑅
{
1

2
[1 + 𝑐𝑜𝑠 (

2𝜋𝑥

𝐿
)]} 

(7) 
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Onde 𝛽𝑏 é o fator de bulging, L é a distância entre cavernas da estrutura semi-monocoque, 

R é o raio da fuselagem e x é a distância entre a linha de centro da seção entre as cavernas da 

estrutura semi-monocoque e a ponta da trinca.  

Desta forma, o fator de correção geométrica 𝛽𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑜, pode ser obtido da seguinte forma 

(Wallner, 2004): 

𝛽𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑜 = 𝛽 × 𝛽𝑏  (8) 

Onde β é o fator de correção para trincas em painéis reforçados e βb é o fator de bulging 

calculado pela Eq. (7). 

2.4 Simulação de propagação de trincas 

Com os dados calculados anteriormente, aplica-se a equação cinética para o cálculo da 

propagação de trincas em chapas metálicas que sofrem esforços de cargas cíclicas 

estacionárias. A equação cinética de Forman (Forman; Kearney; Engle, 1967) – Eq. (9) – é, 

atualmente, a mais utilizada pela indústria aeronáutica (Pastoukhov et al., 2012). 

𝑑𝑎

𝑑𝑁
=

𝐶(∆𝐾𝐼)𝑛

(1 − 𝑅𝑐)𝐾𝐼𝑐 − 𝛥𝐾𝐼
 (9) 

Onde a é o comprimento atual da trinca, N é o número de ciclos de carga, C, n e KIc são 

constantes de material, que também dependem da espessura da chapa.  Rc  é a razão de 

carregamento obtida pela Eq. (3). ∆KI é a variação do fator de intensidade de tensão KI  em 

cada ciclo de carregamento.  

A integração da Eq. (9) fornece uma estimativa para o crescimento da trinca na estrutura 

através do número de ciclos, considerando o tamanho inicial até o comprimento máximo 

determinado, ou a taxa de crescimento da trinca, conforme o critério adotado no projeto 

(Forman; Kearney; Engle, 1967).  

A simulação computacional calcula o comprimento da trinca no passo seguinte através de 

solução numérica da equação diferencial para a taxa de crescimento da trinca. A aplicação do 

método de Runge-Kutta de quarta ordem para a integração numérica da equação cinética de 

Forman fornece resultados muito aproximados ao da solução analítica da equação, requerendo 

menores capacidades computacionais e decorrendo-se na determinação do comprimento da 

trinca para o passo seguinte (Engle Jr., 1984). 

O tamanho do passo de simulação (N) pode ser alterado com base na taxa de crescimento 

da trinca, sendo tipicamente iniciado com 1000 ciclos (Steadman, 2007).  

Sendo a equação cinética de Forman uma equação diferencial ordinária de primeira 

ordem com valor inicial dado (a(0) = 𝑎0), a simulação do processo de propagação de trinca 

pode ser realizada aplicando o método de Runge-Kutta de quarta ordem (Scheid, 1968; Engle 

Jr., 1984): 

∆𝑎= 𝑎𝑖+1 − 𝑎𝑖 
(10) 

Onde: 

∆𝑎=
1

6
(𝑘1 + 2𝑘2 + 2𝑘3 + 𝑘4) 

(11) 



Simulação de propagação de trincas em nova instalação de antena na fuselagem de aeronave comercial 

SIMMEC/EMMCOMP 2014 

XI Simpósio de Mecânica Computacional e II Encontro Mineiro de Modelagem Computacional 

ABMEC, Juiz de Fora, MG, 28-30 de maio de 2014 

𝑘1 = ∆𝑁
𝑑𝑎

𝑑𝑖
]

𝑎𝑖

 (12) 

𝑘2 = ∆𝑁
𝑑𝑎

𝑑𝑖
]

𝑎𝑖+
𝑘1
2

 (13) 

𝑘3 = ∆𝑁
𝑑𝑎

𝑑𝑖
]

𝑎𝑖+
𝑘2
2

 (14) 

𝑘4 = ∆𝑁
𝑑𝑎

𝑑𝑖
]

𝑎𝑖+𝑘3

 (15) 

2.5 Modelos auxiliares de elementos finitos 

Com base no modelo adotado, a chapa de reforço e as furações da instalação da antena no 

revestimento primário foram alteradas para simplificar a modelagem no software de 

elementos finitos, pois a posição da trinca simulada e a metodologia de levantamento das 

tensões nodais na linha de prolongamento da extremidade da trinca não se influenciam pelo 

formato da furação requerida pela antena. Um modelo simplificado da real instalação da 

antena foi elaborado, substituindo os furos de fixação e de passagem do conector da antena 

por um recorte único. Foi considerado o cenário de uma trinca longitudinal, decorrente do 

carregamento exercido pela pressurização interna da fuselagem, com início no recorte 

modelado e término no rebite falho consecutivo da mesma carreira.  

A Fig. 5 mostra a chapa de reforço na cor roxa e o revestimento primário da fuselagem na 

cor verde. A Fig. 6 mostra o cenário simplificado proposto para a trinca, que parte 

verticalmente do recorte até atingir o primeiro rebite, seguindo então horizontalmente 

(longitudinalmente à fuselagem) para o rebite subsequente, em decorrência da carga aplicada 

ao modelo (Figura 7).  

 

 

Figura 5. Estrutura remodelada  
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Figura 6. Cenário simplificado para a trinca  

 

 

Figura 7. Condições de contorno no revestimento 

 

3  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A metodologia de levantamento assintótico dos fatores de intensidade de tensão foi 

aplicada no modelo adotado de instalação de antena, onde a estrutura em análise foi modelada 

e simulada com 3 (três) tamanhos de trinca através do software COSMOS/M. As trincas 

modeladas foram de 9,87, 15,67 e 29,87 mm. A Fig. 8 mostra o revestimento primário com a 

trinca simulada de 9,87 mm.  

 

Trinca  
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Figura 8. Malha do revestimento primário com a trinca de 9,87 mm 

 

Os fatores de intensidade de tensão (Tabela 1) foram obtidos de forma assintótica através 

da solução numérica de um problema da fratura linear elástica, sendo utilizado o software 

Excel. Os dados para o cálculo foram extraídos dos valores nodais de tensão e de suas 

respectivas distâncias relativas à extremidade da trinca, seguindo o prolongamento virtual da 

extremidade da trinca modelada. 

Tabela 1. Valores do fator de intensidade de tensão K1  

a [mm] K1 [Mpa √(𝑚𝑚)] 

9,87 572,98 

15,67 695,36 

29,87 750,71 

 

Os resultados da resolução numérica mostram que os fatores de intensidade de tensão na 

área modificada são relativamente baixos, e, por consequência, a propagação de trincas tende 

a ser mais lenta devido à funcionalidade estrutural da nova instalação. Após o cálculo dos 

fatores de correção geométricos β, o cálculo de progressão da trinca determinado pelo número 

de ciclos da aeronave foi obtido através da solução numérica da equação cinética de Forman, 

sendo utilizado o software Excel.  

A Fig. 9 mostra a curva de crescimento da trinca, com a aplicação da carga nominal de 

pressurização. A convergência no processo de integração numérica é assegurada com passo de 

20 ciclos, e a modelagem de processo de propagação mostra que a trinca atinge seu tamanho 

crítico com 68480 ciclos de voo. 

 

Trinca 
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Figura 9. Curva de crescimento da trinca (Tamanho da trinca × Número ciclos)  

 

Considerando o objetivo de se encontrar a possível trinca antes que a mesma atinja o seu 

comprimento crítico, faz-se necessário a realização de inspeções periódicas na área 

modificada da fuselagem utilizando técnicas não destrutivas (líquidos penetrantes, correntes 

parasitas, etc.) capazes de detectar trincas maiores que 1,27 mm. Conforme a simulação 

numérica, esse comprimento adicional à trinca inicial ocorre com 7360 ciclos, resultante da 

falha do segundo rebite da linha de propagação da trinca. Com os dados obtidos, calculou-se o 

intervalo de inspeção utilizando um fator de segurança 3 (três), resultando num intervalo entre 

inspeções de 20373 ciclos de voo. 

Como as inspeções visuais detalhadas, com uso de lentes de aumento, são recomendadas 

para trincas com comprimento acima de 25,4 mm, o uso de técnicas não destrutivas se faz 

necessária para todas as inspeções programadas para a área modificada pela instalação aqui 

analisada, haja vista a pequena diferença (4,47 mm) entre o comprimento crítico da trinca e o 

comprimento detectável pelo método visual. No entanto, foi calculada que essa distância é 

percorrida pela trinca em 13020 ciclos, podendo ser adotada a inspeção interna detalhada com 

intervalo mínimo de 13020/3 (4340) ciclos. Este procedimento também combina com a rotina 

de inspeções check “C”, cujo período vigente para o modelo de aeronave utilizado neste 

trabalho é de 4000 ciclos de voo.  

4  CONCLUSÃO 

O método proposto para a análise de propagação de trincas através da metodologia 

empregada, associado a uma malha refinada do modelo simulado através do método de 

elementos finitos, captura o fenômeno da variação de tensões nas regiões limiares às 

extremidades das trincas de forma mais precisa e, neste caso, mais segura que os métodos que 

utilizam dados conservativos ou automáticos, resultando em confiáveis cálculos de 

propagação de trincas e a consequente determinação de intervalos de inspeção seguros do 

ponto de vista da manutenção da aeronavegabilidade e também viáveis economicamente. 

Considerando que as inspeções programadas em aeronaves comerciais, cujo escopo de serviço 

inclui inspeções detalhadas em fuselagens, sejam normalmente da ordem de 4000 a 6000 

ciclos de voo, o intervalo de inspeção calculado neste trabalho se mostra bastante satisfatório, 

não requerendo, sob o ponto de vista da fadiga, a análise de outros modelos para esta 
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instalação de antena em fuselagem. O método de inspeção empregado na área modificada da 

fuselagem deve incluir técnicas não destrutivas em virtude dos pequenos comprimentos 

previstos para os estágios iniciais e intermediários da trinca modelada. 
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