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Resumo. O presente trabalho é focado no desenvolvimento de novos métodos de simulação 

da propagação de trincas, com capacidade de prever as variações estatísticas no processo, 

para maior confiabilidade das estimativas de vida residual. A ideia principal é baseada na 

irregularidade dos avanços das trincas observada em dados experimentais com registro 

contínuo ou frequente de comprimento de trinca versus número de ciclos de carregamento. A 

taxa instantânea de propagação é tomada como diferença finita, baseada nos valores para 

cada ponto e para o ponto posterior ao mesmo. O ajuste é realizado utilizando uma equação 

que inclui um termo principal, que representa a tendência predominante no processo, e um 

termo adicional, que representa os “ruídos” de natureza aleatória. No aperfeiçoamento desta 

metodologia estão sendo utilizados dados experimentais de propagação de trinca em quinze 

amostras semelhantes de titânio de pureza comercial submetidas ao mesmo regime de 

carregamento cíclico. A simulação estatística do processo foi realizada utilizando constantes 

de ajuste obtidas com base em uma parte das curvas experimentais disponíveis, resultando na 

reprodução satisfatória desse conjunto de dados empíricos. Esta metodologia contribui para 

aumentar a eficiência da caracterização experimental da resistência à propagação de trincas, 

por meio da redução do número de ensaios repetitivos.  
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1  INTRODUÇÃO 

 A propagação subcrítica de trincas em chapas metálicas é um fenômeno complexo, e 

seus estudos empíricos, necessários para definição de métodos e intervalos de inspeções em 

estruturas tolerantes ao dano, representam significativas dificuldades metodológicas e altos 

custos. Geralmente, as investigações são focadas no efeito de um ou de outro parâmetro, 

dentre os vários que possam interferir na resistência de um componente mecânico à nucleação 

de trincas e na velocidade de crescimento das trincas que já foram detectadas. Entretanto, em 

ensaios experimentais com várias amostras, testadas nas mesmas condições de material, 

geometria e regime de carregamento, observa-se significativa dispersão dos resultados, 

tornando evidente a natureza probabilística da propagação de trincas por fadiga (Virkler et al., 

1979; Baptista et al., 1999). Este aspecto é pouco estudado, por razões acima citadas, o que 

implica em elevados valores de fatores de segurança na aplicação prática das características 

do material determinadas em ensaios de laboratório (Impellizzeri, 1966; Siqueira et al., 2013). 

Na abordagem determinística, tal aplicação consiste na integração numérica de uma 

equação cinética, que relaciona a taxa instantânea de crescimento da trinca com parâmetros de 

geometria e de carregamento, e a clássica “equação de Forman” (Forman et al., 1967) é a mais 

utilizada hoje em dia na prática de engenharia de estruturas. Embora nos últimos anos tenha 

havido estudos de formas alternativas de equação cinética (Siqueira et al., 2010; Baptista et al., 

2012; Espezua et al., 2014 e vários outros trabalhos), a simulação da propagação de trincas 

representa um problema de valor inicial para equação diferencial de primeira ordem, e a 

convergência na resolução numérica do mesmo pode ser assegurada sem dificuldades 

(Pastoukhov et al., 2008).  

Os principais desafios estão no levantamento dos valores do Fator Intensidade de Tensão 

ao longo de toda a trajetória da trinca, desde um defeito inicial e até o tamanho crítico, que em 

componentes tolerantes ao dano atinge valores da ordem de centenas de milímetros 

(Pastoukhov et. al, 2014), bem como na caracterização básica do material. Esta caracterização 

é baseada em ensaios com amostras de laboratório e no ajuste dos dados obtidos conforme a 

equação escolhida, para determinar as respectivas constantes, por sinal, dependentes também 

da espessura das chapas testadas. O espalhamento dos resultados experimentais no estudo 

desse fenômeno geralmente é muito significativo, portanto, em função de todas essas causas, 

a quantidade total de testes tende a ser elevada.  

O principal objetivo desta investigação é a elaboração de uma modelagem auxiliar que 

permita avaliar a dispersão dos dados de propagação de trincas com base em uma quantidade 

de testes menor. Como ponto de partida utiliza-se a irregularidade do próprio processo de 

propagação de trincas, que na realidade ocorre com visíveis acelerações e paradas, e não com 

aceleração contínua como sugere a forma da equação cinética. Inclusive há um procedimento 

padrão de “suavização” dos protocolos experimentais, bastante sofisticado, aplicado para 

geração de valores de taxa de propagação crescentes de ponto a ponto experimental, enquanto 

as simples diferenças finitas apontam comportamento bem diferente.  

A ideia principal é o ajuste das variações da taxa de propagação da trinca, representada 

por diferenças finitas, por uma equação estocástica não linear, viabilizando assim a simulação 

probabilística de uma série de ensaios a partir de um só protocolo experimental, ou a partir de 

um conjunto reduzido de testes fundamentais. Esta abordagem já foi tentada em trabalhos 
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anteriores, inclusive na formulação linear (Erdoglu et al., 2012), porém o modelo não linear se 

mostrou mais promissor (Siqueira et al., 2007). 

Embora na continuidade deste trabalho as aplicações práticas mais relevantes se esperam 

em relação às ligas de alumínio, empregadas na construção de fuselagens de aeronaves 

comerciais, na fase de elaboração da metodologia tomamos como base dados experimentais 

obtidos anteriormente em ensaios com chapas de titânio (até 15 amostras em mesmas 

condições de geometria e carregamento). 

2  METODOLOGIA 

No trabalho anterior (Siqueira et al., 2007) foi observado que a equação diferencial 

estocástica não linear (1) pode ser utilizada para simular a taxa de propagação de trinca de 

materiais metálicos. Esse modelo apresenta três parâmetros de ajuste (a, b, c).  Um dos 

principais desafios na modelagem estocástica é estimar os valores dos parâmetros de ajuste 

em função dos dados experimentais (Erdoglu et al., 2012; Kleppe et al., 2014). Nesse trabalho, 

apresentamos uma nova abordagem para estimar os parâmetros do modelo, baseada no 

trabalho de Kelly (2004). 

2.1 Modelo estocástico 

O chamado “processo de Wiener”, ou “W(t)”, foi proposto por Norbet Wiener e 

representa uma descrição matemática do movimento Browniano.  De acordo com Durrett 

(1996), este processo pode ser definido como sendo um processo Gaussiano contínuo com 

incrementos independentes e condições:  E(W(t)) = 0 e Var(W(t) - W(s)) = t - s.   Além disto, 

a distribuição de probabilidade de W(t) - W(s) é uma distribuição normal com média zero e 

variância t - s. Neste trabalho iremos estudar uma equação diferencial estocástica não linear 

de Itô: 

           𝑑𝑋𝑡 = 𝑎𝑋𝑡
𝑏 + 𝑐𝑋𝑡𝑑𝑊𝑡  (1) 

Na Equação (1), Xt representa a taxa de propagação da trinca em (mm/ciclo) e (a, b, c) 

são os parâmetros de ajuste. Neste modelo o número de ciclos será representado pela variável 

t. Embora esse número seja um número natural, na modelagem e simulação consideramos a 

variável t contínua. 

No modelo considerado destaca-se que se o expoente b for maior do que 1, a taxa de 

propagação de trincas possui uma característica explosiva.  Isto é, num intervalo de tempo 

finito, a taxa de propagação da trinca atinge um valor infinito, conforme foi mostrado em 

trabalho anterior (Siqueira et al., 2007). Com base na metodologia proposta por Kelly (2004) 

é possível mostrar que os estimadores para (a, b, c) descritos a seguir apresentam boas 

propriedades estatísticas. Para o cálculo desse parâmetro utilizamos as equações (2), (3) e (4):  

 

𝑎 =
∑

(𝑋𝑖+1−𝑋𝑖)

(𝑡𝑖+1−𝑡𝑖)
𝑛−1
𝑖=1

∑ 𝑥𝑖
𝑏𝑛

𝑖=1

                                                                                                             (2) 
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Os valores (ti, xi) representam o número de ciclos e a taxa de propagação da trinca do i-

ésimo ponto experimental.  O valor er, definido na equação (4), será utilizado na estimativa 

de calculo do parâmetro b. 

O procedimento para estimar os valores de (a, b, c) com base em Eq. (2-4) é descrito pelo 

seguinte algortimo: 

1. Calcule c pela equação (3); 

2. Encontre um valor de b para que er na equação (4) tenha ordem de grandeza de 10-3; 

3. Calcule o valor de a pela equação (2). 

2.2 Simulação de propagação da trinca e intervalos de confiança 

Para obtermos simulações numéricas da Eq. (1) neste trabalho foi utilizado o algoritmo 

de Euler-Maruyama, de fácil implementação. A equação (1) pode ser discretizada da seguinte 

forma: 

𝑋𝑖+1 = 𝑋𝑖 + 𝑎𝑋𝑖
𝑏∆𝑡 + 𝑐𝑋𝑖∆𝑊𝑖                                                                                          (5) 

Na equação (5) o ∆𝑊𝑖  representa o incremento do processo de Wiener, que pode ser 

calculado através de uma distribuição normal com média zero e variância ∆𝑡. Observe que na 

Eq. (5), toda informação necessária para estimar o valor de 𝑋𝑖+1   depende somente das 

informações no instante ti. Em todas as simulações numéricas, efetuadas no freeware “Scilab 

5.4.1”, o valor de ∆𝑡 usado foi de 200.  O Scilab é uma linguagem de programação de alto 

nível que pode ser obtido gratuitamente pelo site: http://www.scilab.org/. 

Além das simulações numéricas, foram calculados também os intervalos de confiança 

(95%) para a taxa média de crescimento das trincas, pelo Teorema Central do Limite, com 

base em 10 simulações independentes da equação (5). Também foi calculado um intervalo de 

confiança, só que agora computacional, para predição de novos valores do tamanho de trinca, 

A(t), com base em 100 simulações independentes da equação (5) que foram posteriormente 

integradas numericamente utilizando o método direto de Euler representado pela Eq. (6).  

 

𝐴𝑛+1 = 𝐴𝑛 + 𝑋𝑛∆𝑡                                                                                                           (6) 
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Para construção desse intervalo computacional, após a integração numérica das 100 

simulações da equação (5), a cada instante de tempo foram ordenados 100 valores de tamanho 

de trinca. Assim, a construção do envelope foi feita considerando os tamanhos na posição 3 e 

98 do vetor de tamanho de trinca estimando, para cada instante da simulação.  Dessa maneira, 

um intervalo de 96% de confiança para os valores de comprimento de trinca foi estimado.  

 

2.3 Desenvolvimento experimental 

 

As curvas experimentais A(t) (tamanho de trinca versus número de ciclos de 

carregamento) provêm de uma investigação da propagação de trincas por fadiga realizada 

com amostras planas de titânio comercialmente puro (grau 2). Os corpos-de-prova foram 

cortados a partir de uma chapa com 1,5 mm de espessura, na direção da laminação e tendo 50 

mm de largura, 180 mm de comprimento e entalhe central iniciador da trinca com 

comprimento inicial 11,5 mm.  

Os ensaios foram realizados em uma máquina universal servo-hidráulica “MTS”, modelo 

810.23M, com controle de carga, utilizando frequência de 20 Hz até a iniciação da trinca, e 

frequência 10 Hz no estudo de cinética da mesma. Foi realizado um conjunto de 15 ensaios 

com amostras similares e com mesmo regime de carregamento: carga máxima igual a 8 kN, 

sendo que a razão de carga mínima/máxima foi mantida em 0,5.   

O conjunto de 15 curvas foi separado aleatoriamente em dois grupos, um com 10 curvas 

(chamado de Grupo 1), e o segundo com 5 curvas, chamado de Grupo 2. Para o grupo maior 

foi aplicada a metodologia de estimação de parâmetros descrita no item 2.1.  

Em seguida, com os parâmetros obtidos, foi desenvolvida uma série de simulações de 

acordo com a Eq. (1), com objetivo de avaliar o comportamento da taxa de propagação da 

trinca simulada, em comparação com as observações experimentais.  

Finalmente, com base na média dos parâmetros obtidos, foram desenvolvidas novas 

simulações pela Eq. (1), e a seguir os valores da taxa de propagação foram integrados 

numericamente para obtenção do tamanho da trinca e intervalos de confiança como descrito 

no item 2.2. Essas simulações foram comparadas com os dados experimentais do Grupo 2.  

 

3  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As estimativas dos parâmetros (a, b, c) obtidas para o Grupo 1, com dez curvas 

experimentais (A01-A10), são apresentadas na Tabela 1. Além disso, nessa tabela, também 

apresentamos a taxa inicial de propagação da trinca em cada ensaio experimental, obtida 

como diferença finita com base em dois primeiros pontos.   

É importante destacar o fato do parâmetro b ser maior do que 1 em todas as estimativas. 

Isso está de acordo com a natureza do fenômeno estudado, taxa explosiva, e também com o 

desenvolvimento teórico do modelo representado pela Eq. (1), mostrado em Siqueira (2007). 
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Tabela 1. Valores estimados dos parâmetros do modelo estocástico  

  A01 A02 A03   A04 A05 A06   A07 A08 A09 A10 

a 0.36491 0.1660 0.059 0.0072 0.0410 0.0450 0.0960 0.0400 0.0260 0.1980 

b 2.12 1.97 1.85 1.61 1.80 1.80 1.90 1.80 1.75 2.00 

c 6.1E-04 6E-04 5E-04 6E-04 4E-04 6E-04 5E-04 4E-04 4E-04 4E-04 

X0 7.5E-05 6E-05 5E-05 4E-05 4E-05 4E-05 4E-05 5E-05 4E-05 6E-05 

 

Na Figura 1 são apresentados 4 simulações da Eq.(1), bem como os dados experimentais 

da taxa de crescimento da trinca do corpo de prova 07.  Os parâmetros para a simulação são 

os obtidos para o corpo de prova 07, mostrados na Tabela 1 (coluna A07). Nessa figura pode-

se observar a boa correspondência das simulações da Eq.(1) com o comportamento observado 

no experimento.   

 

 

Figura 1. Simulações estocásticas (em verde) para a taxa de crescimento da trinca em 

conjunto com os dados experimentais para o corpo de prova 07 (em azul).  
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Também se destaca o bom comportamento da média de 10 simulações independentes da 

Eq.(1), e do intervalo de confiança, quando comparados com o comportamento dos dados  

experimentais, visto na Fig. 2, para o corpo de prova 05. Essa boa reprodução do 

comportamento experimental pelas simulações da Eq.(1) ocorreu para todos os dados 

experimentais do Grupo 1, de 10 amostras, uma por uma.  

 

 

Figura 2. Média de 10 simulações (em verde) e intervalo de 95% de confiança (em 

vermelho) baseados nos dados experimentais do corpo de prova 05 (em azul).  

 

Após a integração numérica de 100 curvas para a taxa de propagação, obtidas pela 

simulação da Eq.(1) com parâmetros estimados com base na média dos dados da Tabela 1, foi 

feita a comparação com os valores experimentais para tamanho atual de trinca.  

A comparação com os ensaios do Grupo 1 é mostrada na Fig. 3, e com ensaios do Grupo 

2 na Fig. 4, em termos de incremento atual de trinca. Uma pequena variação de tamanho 

inicial é inevitável neste tipo de procedimento experimental e o eventual efeito da mesma 

pode ser ignorado para fins de estimativa de vida residual da peça com trinca. Para melhor 

visualização, nas Fig. 3 e 4 utiliza-se o incremento de trinca, definido como diferença entre o 

tamanho de trinca atual e o seu tamanho inicial. 
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Figura 3. Média de 100 simulações (em vermelho) e intervalo de 96% de confiança (em 

magenta) para o incremento de trinca, em conjunto com dados do grupo 1 (em azul). 

 

É importante destacar que o Grupo experimental 2 foi utilizado para avaliar a qualidade 

de uma extrapolação da Eq.(1), sem utilizar, portanto, as informações provenientes desse 

conjunto de dados na etapa de estimação de parâmetros. 
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Figura 4. Média de 100 simulações (em vermelho) e intervalo de 96% de confiança (em 

magenta) para o incremento de trinca, em conjunto com dados do grupo 2 (em azul). . 

    

4  CONCLUSÕES 

No presente trabalho foi feita uma tentativa de aplicação de modelagem estocástica não 

linear para simulação da propagação de trincas por fadiga sob carregamento cíclico 

estacionário. Tomando como base os registros pontuais de tamanho de trinca versus número de 

ciclos de carregamento A(t), e definindo assim a taxa de propagação instantânea como 

diferença finita (incremento de trinca / intervalo de observação), com base na distribuição 

destes valores realizamos a estimação dos parâmetros da equação estocástica. As simulações 

do processo desenvolvidas de acordo com os parâmetros estimados demonstraram boa 

correlação com os dados experimentais disponíveis, inclusive a capacidade de interpolação.  

Nesta fase da pesquisa utilizamos como subsídio um estudo experimental de propagação 

de trincas em chapas titânio, focado na questão do espalhamento de dados obtidos em mesmas 

condições de geometria e carga. Para futuras aplicações desta metodologia na manutenção de 

estruturas de aeronaves comerciais, pretende-se realizar novas investigações com ligas de 

alumínio, como AA2024-T3, AA2024-T42 e similares.  
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