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Resumo 

 

MAZELLA, Ivan J. de G. Sobre metologias de modelagem computacional de propagação de 
trincas por fadiga em fuselagens aeronáuticas. 2007. 168 f. Tese (Doutorado) – Escola 
Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. 

 

Uma metodologia para simular o crescimento de trincas por fadiga em estruturas pressurizadas 
de cascas delgadas e enrijecidas é implementada por meio de uma estrutura de software, que 
consiste em um programa de simulação de fraturamento associado a um programa de análise 
por elementos finitos. Permite-se que as trajetórias das trincas sejam arbitrárias, sendo 
calculadas incrementalmente como parte da simulação. As trajetórias são representadas em 
uma região localizada do modelo, que pode ser remodelada automaticamente a cada incremento 
de trinca por meio de um algoritmo de geração de malha de elementos de casca quadrilaterais. 
Duas alternativas de modelagem da região em torno da ponta da trinca são apresentadas: por 
elementos finitos de casca e por elementos sólidos. A metodologia assume que o crescimento da 
trinca seja caracterizado por quatro fatores de intensidade de tensão que modelam o 
comportamento de membrana pela teoria da elasticidade bidimensional, em estado plano de 
tensões, e o comportamento de placa pela na teoria de Kirchhoff. A resposta da estrutura de 
casca delgada pressurizada é determinada por meio do programa ADINA (Automatic Dynamic 

Incremental Nonlinear Analysis), que utiliza um procedimento de análise geometricamente não 
linear para elementos finitos de casca, formulados pela teoria de Reissner-Mindlin. Um estudo 
mostra que os fatores de Kirchhoff podem ser correlacionados aos fatores de Reissner-Mindlin 
por meio de expressões semi-empíricas. Fatores tridimensionais médios de intensidade de 
tensão são definidos e relacionados aos fatores das teorias da elasticidade bidimensional e de 
Reissner-Mindlin. Um exemplo de aplicação é apresentado, comparando-se os resultados das 
três teorias. A validação da metodologia é discutida por meio da simulação do crescimento de 
trincas por fadiga em um painel de teste em escala real da fuselagem de um Boeing 737. 
 
Palavras-chave: Fratura das estruturas. Fadiga em estruturas. Fuselagem. Cascas delgadas. 
Método dos elementos finitos. 



  
  

Abstract 

 

 

MAZELLA, Ivan J. de G. On computacional modeling methodologies of fatigue crack 
propagation in aircraft fuselages. 2007. 168 f. Thesis (Doctoral) – Escola Politécnica, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. 

 

A methodology for modeling fatigue crack growth in pressurized, stiffened, thin shell structures is 
implemented within a software framework that consists of a fracture simulation code associated 
with a finite element analysis code. Crack trajetories are allowed to be arbitrary and are computed 
incrementally as a part of the simulation. Trajectories are represented in a localized model region 
that can be remeshed automatically at each crack increment using a quadrilateral element 
surface meshing algorithm. Two alternatives for meshing the near crack tip region are presented: 
by shell finite elements and by solid finite elements. The methodology assumes that the crack 
growth is caracterized by four stress intensity factors that model the membrane behavior using 
two-dimensional plane stress elasticity and the plate behavior using Kirchhoff plate theory. The 
structural response of the pressurized thin shell is computed by ADINA (Automatic Dynamic 

Incremental Nonlinear Analysis) code, using  a geometrically non-linear shell fiinite element 
analysis procedure, formulated by Reissner-Mindlin theory. A study shows that for thin shells the 
Kirchhoff factors can be related to the Reissner-Mindlin factors by mean of semi-empirical 
expressions. Three-dimensional average stress intensity factors are defined and related to the 
factors of the two-dimensional elasticity and the Reissner-Mindlin theories. An application 
example is presented and the results of the three theories are compared. The metodology 
validation is discussed by mean of a fatigue crack growth simulation in a full-scale pressurized 
panel test of a Boeing 737. 

 

Key-words: Fracture of structures. Structural fatigue. Aircraft fuselage. Thin shells. Finite element 
method. 
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Capítulo 1  
Introdução 

A fratura de placas e de cascas desperta muito interesse, tanto do ponto de vista prático 
como do teórico (Zehnder e Viz., 2005). Inúmeras e importantes aplicações da engenharia 
estrutural, tais como oleodutos, carrocerias de automóveis e trens, cascos de navios, 
plataformas off-shore, tanques de armazenagem e fuselagens de aeronaves são construídas em 
placas e cascas. A preocupação com a segurança destas estruturas demanda um grande 
esforço em pesquisa nas áreas de fratura e de fadiga de materiais estruturais. É possível afirmar 
que, como resultado deste esforço em desenvolvimento de códigos, de projetos, de análises 
experimentais e de melhor uso dos materiais, seja possível evitar a perda de um número 
incalculável de vidas e de bens materiais. 

A indústria aeronáutica é um dos campos tecnológicos onde muito se investe em 
pesquisa e desenvolvimento de metodologias relacionadas ao controle da fratura. As estruturas 
aeronáuticas modernas são projetadas de acordo com a filosofia de tolerância ao dano, que visa 
garantir suficiente resistência e integridade estrutural à aeronave, a fim de que ela possa 
suportar um dano maior sem sofrer uma falha catastrófica. Ainda que fosse possível a fabricação 
de uma aeronave isenta de defeitos, o uso contínuo, as repetidas operações de vôo (decolagens 
e aterrisagens, pressurização e despressurização etc.) e a exposição contínua a agentes 
ambientais adversos acabam por degradar os materiais utilizados e permitir o surgimento de 
pequenas falhas estruturais que, com o tempo, tendem a aumentar de dimensão, tornando-se 
um risco potencial de falha mecânica grave. Inspeções de rotina são procedimentos 
programados, que objetivam detectar e corrigir tais falhas antes que elas representem uma 
probabilidade significativa de risco de falha mecânica catastrófica.  

A filosofia de tolerância ao dano é técnica e economicamente viável, em relação a um 
determinado tipo de falha, quando duas questões forem satisfatoriamente respondidas: 

a) qual “grau de tolerância” (em extensão e/ou intensidade) pode ser permitido para 
uma determinada falha, sem que isto represente um risco grave de perda de 
resistência ou de integridade estrutural?; 
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b) qual intervalo de tempo deve ser definido entre duas inspeções consecutivas, de 
modo que a segurança não seja comprometida e, ao mesmo tempo, seja 
economicamente viável? 

Os danos por fratura em fuselagens pressurizadas de aeronaves constituem uma área 
de pesquisa de grande interesse na indústria aeronáutica. Os problemas relacionados à análise 
da resistência residual destas estruturas, bem como da previsão da vida útil residual, trazem 
desafios tecnológicos ainda não totalmente superados por pesquisadores e engenheiros 
envolvidos nessa pesquisa.  

O histórico do crescimento de uma trinca em um componente aeronáutico pode ser 
dividido em nucleação e períodos de crescimento da trinca ou colapso, como está ilustrado 
esquematicamente na Figura 1.1 (Chen et al., 1999).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 – Histórico do crescimento de trinca em estruturas aeronáuticas. 

O período de nucleação da trinca depende de detalhes da microestrutura do material. 
Em geral, o crescimento de trincas em placas delgadas de metais dúcteis, usados nas 
fuselagens de aeronaves, passa primeiramente pelas etapas de propagação por fadiga e de 
crescimento estável antes de alcançar a fratura. A fadiga é um processo de dano acumulado, 
causado pela variação repetida de carregamentos (por exemplo, aquele ocasionado pela 
pressurização e despressurização interna das fuselagens, que visa à sobrevivência e ao conforto 
dos passageiros). A propagação de trincas por fadiga pode ser caracterizada por um modelo de 
taxa de crescimento de trinca que prevê o número de ciclos de carregamento necessários para 
propagar uma trinca inicial até um tamanho crítico. Fatores de intensidade de tensão sob cargas 
de fadiga estão abaixo do valor crítico característico da propagação quase-estática ou instável. 
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Sob estas condições, a Mecânica do Fraturamento Elástico Linear (MFEL) é suficiente para 
caracterizar o modelo de taxa de crescimento da trinca. 

1.1 Metodologia de modelagem de propagação de 
trincas 

Formulações de elementos de casca têm sido amplamente empregadas para analisar 
estruturas delgadas, como por exemplo, fuselagens de aviões. Trincas podem se desenvolver 
quando essas estruturas estão sujeitas a carregamentos cíclicos, e a modelagem da propagação 
de trincas desempenha papel relevante no projeto da estrutura e na análise de segurança da 
mesma. Apesar da importância prática, pouca pesquisa tem sido dedicada à modelagem 
computacional de propagação de trincas por fadiga em estruturas de cascas por meio de 
elementos finitos. 

Hui e Zehnder (1993) propuseram um conjunto de quatro fatores de intensidade de 
tensão, baseados na teoria de placas de Kirchhoff, para levar em conta o carregamento no plano 
(comportamento de membrana) e fora dele (comportamento de placa), a que estão sujeitas as 
fuselagens de aviões pressurizadas. Utilizando esses fatores de intensidade de tensão e outros 
conceitos introduzidos por Hui e Zehnder (1993), Potyondy (1993) apresenta uma metodologia 
para simulação computacional de propagação de trincas em fuselagens pressurizadas. Uma 
característica relevante dessa metodologia é o fato da propagação da trinca não estar 
condicionada a ocorrer em direções pré-determinadas, ou seja, a trinca pode se propagar em 
qualquer direção. 

Trincas em cascas comportam-se diferentemente de trincas em placas, uma vez que as 
estruturas de casca exibem um comportamento acoplado de flexão e de membrana, levando a 
grandes deslocamentos radiais e maiores deslocamentos de abertura de trinca do que os 
observados nas placas. Esse aumento nos deslocamentos de abertura da trinca em estruturas 
de cascas pressurizadas delgadas é conhecido por bulging. A modelagem adequada do bulging 
é condicionante para a obtenção correta dos fatores de intensidade de tensão e, 
conseqüentemente, para a simulação adequada da propagação da trinca. 

A presença de reforçadores nas fuselagens, além de aumentar a rigidez e a estabilidade 
da estrutura, tem a função de limitar a propagação das trincas. Esses reforçadores afetam a 
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distribuição de tensão na estrutura e, conseqüentemente, o valor dos fatores de intensidade de 
tensão. Portanto, também é necessário que esses reforçadores sejam modelados de uma forma 
adequada. 

O comportamento dos modelos matemáticos envolvidos na simulação de propagação de 
trincas somente pode ser determinado por meio de soluções analíticas somente para uma classe 
restrita de geometrias e condições de contorno. Em geral, são usados métodos numéricos, em 
especial o método dos elementos finitos, para se obter soluções aproximadas desses modelos. 

A modelagem da propagação de trincas em estruturas de cascas requer o uso de 
elementos finitos de casca confiáveis. Programas comerciais que aplicam o método dos 
elementos finitos, desenvolvidos para problemas genéricos, privilegiam os elementos de placa e 
de casca formulados com base na teoria de placas de Reissner-Mindlin. Esses elementos são 
mais atraentes na modelagem de estruturas de cascas, em relação àqueles baseados na teoria 
de Kirchhoff, porque permitem representar a situação física de modo mais realista. Os elementos 
de Reissner-Mindlin, têm melhor capacidade de representar as condições de fronteira dos 
deslocamentos e das rotações junto às bordas e extremidades da estrutura, quando comparados 
aos elementos de Kirchhoff, e por essa razão podem representar o fenômeno físico de maneira 
mais precisa (Bathe, 1996).  

Entretanto, observa-se que as cascas presentes nas estruturas aeronáuticas são 
bastante delgadas e, portanto, a sua modelagem exige elementos finitos livres do fenômeno 
conhecido como travamento por cisalhamento (shear locking). 

A simulação da propagação da trinca por fadiga é um processo incremental quando a 
trajetória da trinca não é conhecida a priori, sendo que cada estágio do processo depende dos 
resultados calculados na configuração anterior. Para cada configuração estrutural, 
correspondente a um dado comprimento de trinca, é necessário gerar um novo modelo. 
Portanto, uma série de análises por elementos finitos deve ser realizada, sendo que em cada 
estágio do processo, um novo incremento de propagação de trinca é definido.  

Uma metodologia para modelagem computacional da propagação de trincas por fadiga, 
baseada em procedimentos de elementos finitos, compreende os seguintes estágios 
(esquematizados na Figura 1.2): 
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1. Construção do modelo de análise para cada configuração estrutural i. Este 
estágio envolve a geração da malha de elementos finitos para cada incremento 
de trinca analisado; 

2. Solução ou análise estrutural deste modelo, baseada em procedimentos de 
elementos finitos, obtendo-se o campo de tensões e de deslocamentos; 

3. Cálculo dos parâmetros de fratura, baseados na teoria de Kirchhoff, incluindo a 
direção de propagação e a nova posição da ponta da trinca; 

4. Enquanto um critério de término da simulação não é satisfeito, a trinca é 
propagada e o processo recomeça no item 1; 

5. Previsão do número de ciclos de carregamento. 

 

Figura 1.2 – Fluxograma do processo de modelagem (Adaptado de Furukawa, 2006). 
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1.2 Objetivos da Tese 

A previsão de vida útil à fadiga em fuselagens pressurizadas de aeronaves, por meio de 
modelagem numérica baseada no método dos elementos finitos, é a motivação inicial deste 
trabalho. 

A modelagem numérica do processo de propagação de trincas em cascas delgadas de 
estruturas aeronáuticas é bastante complexa, sendo imprescindível o desenvolvimento e a 
implementação de um sistema computacional especializado, capaz de automatizar várias etapas 
deste processo. Sistemas computacionais, baseados no conceito de pré- e pós-processamento, 
são uma alternativa viável na modelagem numérica de propagação de trincas, onde um 
programa principal, responsável pela elaboração e tratamento dos dados, é desenvolvido para 
funcionar em associação a um programa comercial de elementos finitos, cujo código é 
inacessível. 

A determinação correta dos fatores de intensidade de tensão é uma condição necessária 
para uma metodologia confiável de modelagem de propagação de trincas. Diferentes 
abordagens teóricas podem ser adotadas na determinação destes fatores: teoria da elasticidade 
tridimensional ou teoria de placas (de Kirchhoff ou de Reissner-Mindlin). Um sistema 
computacional, que permitisse escolher o tipo de abordagem a ser usado, seria de grande valia 
teórica e prática na modelagem do problema de propagação de trincas. 

Este trabalho, portanto, visa três objetivos: 

1. O desenvolvimento e a implementação de um sistema computacional, baseado 
na metodologia para modelagem de propagação de trincas por fadiga 
desenvolvida por Potyondy (1993). O sistema deve utilizar o programa ADINA, 
como um programa associado, que será responsável pela análise estrutural; 

2. Estabelecer uma metodologia que possibilite correlacionar os fatores de 
intensidade de tensão das teorias de placas de Kirchhoff e de Reissner-Mindlin, 
de modo a viabilizar as simulações com elementos finitos de casca, baseados 
na teoria de Reissner-Mindlin, disponíveis na biblioteca do programa ADINA; 

3. O desenvolvimento e a implementação de uma metodologia de modelagem da 
propagação de trincas por fadiga utilizando elementos sólidos tridimensionais na 
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ponta da trinca. Tal metodologia deve ser incorporada ao sistema computacional 
desenvolvido exclusivamente para elementos de casca, permitindo que a 
simulação dos problemas de propagação de trinca por fadiga possa ser 
realizada por uma ou outra metodologia. 

1.3 Organização do texto 

No Capítulo 2, é feita uma revisão bibliográfica dos conceitos fundamentais da 
metodologia de simulação de propagação de trincas por fadiga em estruturas de cascas 
delgadas, em particular nas fuselagens aeronáuticas pressurizadas. São abordadas questões 
como: o cálculo dos fatores de intensidade de tensão nas cascas e de sua relação com a taxa de 
liberação de energia; o aspecto da não-linearidade geométrica destas estruturas; os critérios da 
determinação do ângulo de propagação da trinca; e a previsão da vida útil à fadiga nas 
estruturas de casca. Discute-se também o problema do efeito tridimensional na ponta da trinca, 
das diferenças entre os campos assintóticos de Kirchhoff e de Reissner-Mindlin. 

No Capítulo 3, apresentam-se alguns conceitos relacionados à Mecânica da Fratura 
Computacional, como os aspectos relacionados ao cálculo numérico dos fatores de intensidade 
de tensão, do ângulo de propagação de trinca, e da previsão da vida útil à fadiga. São definidos 
novos fatores de intensidade de tensão, específicos para as análises que envolvem elementos 
sólidos tridimensionais na ponta da trinca. 

No Capítulo 4, apresenta-se a estrutura do sistema computacional SIFRA/ADINA, 
utilizado na simulação de propagação de trincas por fadiga, que implementa as metodologias 
abordadas. São descritos o algoritmo utilizado na geração de malha, a conexão com o programa 
ADINA, e os recursos de modelagem e de análise de fraturamento desenvolvidos. 

No Capítulo 5, é realizado um estudo detalhado do campo tridimensional de tensões na 
região próxima à ponta da trinca, semelhante aos estudos de Nakamura e Parks (1988,1989) e 
de Zucchini et al. (2000). Aplicam-se os recursos do sistema SIFRA/ADINA para modelar a 
região da ponta da trinca com elementos sólidos e analisar quatro problemas de placa infinita, 
submetida a modos básicos de carregamento. Estuda-se a variação dos campos de tensões das 
teorias de Kirchhoff e de Reissner-Mindlin, comparando-os com o campo tridimensional obtido 
pela análise numérica com elementos finitos. 
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O Capítulo 6 apresenta um estudo complementar ao do campo tridimensional de 
tensões. É feita uma análise detalhada da relação entre os fatores de intensidade de tensão 
calculados pela teoria da elasticidade bidimensional, em estado plano de tensões, e pelas teorias 
de placas de Kirchhoff e de Reissner-Mindlin. Por meio de expressões semi-empíricas, são 
estabelecidas correlações entre os fatores de Reissner-Mindlin e de Kirchhoff, de modo a 
permitir que a metodologia de propagação, baseada nos fatores de Kirchhoff, também seja 
aplicável quando se dispõem de elementos finitos de cascas formulados pela teoria de Reissner-
Mindlin. Procedimento análogo é usado para correlacionar os fatores médios e os fatores de 
Reissner-Mindlin. A variação dos fatores tridimensionais locais é estudada e confrontada com as 
hipóteses adotadas na definição dos fatores tridimensionais médios. 

No Capítulo 7, é apresentado um exemplo de aplicação dos conceitos desenvolvidos nos 
capítulos anteriores. A estrutura de um painel de fuselagem aeronáutica é usada como modelo 
de aplicação. São realizados vários ensaios numéricos de propagação de trinca, aplicando-se as 
duas técnicas de modelagem da ponta da trinca. A estimativa do número de ciclos de 
carregamento é determinada e os resultados são comparados. Um estudo da sensibilidade da 
previsão de vida à variação dos fatores de intensidade de tensão também é realizado. 

No Capítulo 8, são apresentadas as conclusões, as considerações finais e as principais 
contribuições do trabalho. 
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Capítulo 2  
Mecânica da Fratura Aplicada às Estruturas 
de Casca Delgada 

Neste capítulo é feita uma revisão bibliográfica dos conceitos fundamentais da Mecânica 
do Fraturamento Elástico Linear, aplicada ao problema da propagação de trincas por fadiga em 
estruturas pressurizadas de cascas delgadas. O objetivo é destacar os fundamentos teóricos e 
as hipóteses adotadas na elaboração da metodologia de simulação computacional. 

2.1 Filosofias de projeto à fadiga 

Na década de 1950, a preocupação com o fenômeno da fadiga foi incorporada ao 
projeto estrutural de aeronaves, depois que alguns acidentes com os aviões Comet foram 
relacionados à propagação de trincas por fadiga (Suresh, 1998). 

Várias filosofias de projeto à fadiga se desenvolveram ao longo dos anos na busca de 
um compromisso entre a segurança estrutural e a economia do processo de fabricação e de 
operação das aeronaves. 

Historicamente, a primeira abordagem que incorporou o fenômeno da fadiga ao projeto 
de aeronaves foi a denominada abordagem safe-life. A filosofia desta abordagem consistia em 
projetar e fabricar uma estrutura aeronáutica suficientemente segura ao longo de todo o período 
de sua vida útil. Nessa metodologia, o produto final era desenvolvido por meio de inúmeros 
testes em protótipos submetidos a situações extremas de solicitações de fadiga, prevista em sua 
utilização.  Adicionalmente, a segurança desejada era obtida empiricamente por meio de fatores 
que superdimensionavam os elementos estruturais no intuito de reduzir a possibilidade de uma 
falha. Uma vez colocadas em serviço, a segurança das unidades produzidas estava garantida 
por toda a sua vida útil. Terminado este período, as unidades eram retiradas de linha, 
independentemente de seu estado de conservação ou uso. 
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A abordagem safe-life evidentemente conduzia a projetos de custo econômico elevado e 
não era capaz de garantir a segurança, caso uma falha não prevista em projeto ocorresse 
durante a vida útil da aeronave. 

Na década de 1960, uma nova abordagem de projeto à fadiga começou a se 
desenvolver, baseada na filosofia de que a segurança estrutural podia ser melhorada se a 
estrutura possuísse esquemas resistentes alternativos, de modo que se um ou mais 
componentes falhassem haveria elementos remanescentes que suportariam aos esforços 
atuantes. A filosofia fail-safe, assim chamada, baseava-se, portanto, em estruturas redundantes 
e representava um novo passo no projeto das estruturas aeronáuticas. 

Nenhuma dessas abordagens, entretanto, foi capaz de garantir a segurança desejada 
quanto ao problema da fadiga. A complexidade do fenômeno e o escasso conhecimento técnico 
da época expunham as estruturas a mecanismos de falhas imprevistas, causadas pela 
propagação de trincas por fadiga. 

Em decorrência disso, desenvolveu-se uma nova filosofia de projeto, baseada no 
conceito de tolerância ao dano. Nesta abordagem, admite-se que a estrutura, mesmo danificada,  
possa ser capaz de suportar as ações para as quais foi projetada, até a detecção de uma trinca 
por fadiga ou defeito ocorrido em serviço. A unidade, então, é revisada, o dano reparado, e 
colocada novamente em operação, até que sua vida útil se esgote. 

O objetivo principal dessa abordagem de tolerância ao dano é detectar trincas, por 
inspeção, antes que o seu crescimento leve a uma falha estrutural grave. A metodologia desta 
abordagem pressupõe dois princípios complementares: 

1. Conhecimento da resistência residual que a estrutura possui, quando um ou mais 
componentes falham; 

2. Conhecimento do número de ciclos de carregamento por fadiga, necessários para a 
propagação de uma trinca levar a falha do componente estrutural. 

A determinação da resistência residual de uma estrutura implica em conhecer o 
comprimento máximo que uma trinca pode alcançar, sem comprometer a integridade estrutural. 
Essa informação é complementada com o conhecimento do processo de propagação da trinca, 
determinando-se quantos ciclos de carregamentos à fadiga são necessários para a trinca crescer 
de um comprimento inicial até um comprimento final, pré-estabelecido na concepção do projeto. 
Simplificadamente, este valor é definido em função de um compromisso entre o período de 
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inspeção, economicamente viável, e o comprimento máximo que a trinca pode atingir, definido 
pela análise da resistência residual. 

2.2 Previsão da vida útil à fadiga 

O conceito de vida útil de uma estrutura está relacionado ao tempo, ao período ou ao 
número de ciclos de carregamentos que esta estrutura é capaz de desempenhar uma 
determinada função para qual foi projetada. No caso específico de fadiga em fuselagens 
aeronáuticas, o número de ciclos de carregamentos é a grandeza usada para medir a vida útil à 
fadiga desta estrutura. 

A concepção de projeto tolerante ao dano está baseada na possibilidade de realizarem-
se inspeções periódicas, com a finalidade de detectarem-se defeitos nas estruturas antes que 
uma falha grave ocorra. Portanto, a definição do intervalo entre duas inspeções é a razão de 
efetuarem-se análises de previsão de propagação de trincas por fadiga. 

2.2.1 Taxa de propagação de trinca por fadiga 

Para se prever a evolução do tamanho de uma trinca, naturalmente há que se encontrar 

uma lei física que descreva a sua variação com o número de ciclos de carregamentos, ΔN, 

ocorridos, desde um tamanho inicial a0 até o tamanho final af. 

O crescimento de uma trinca por fadiga pode ser caracterizado pela sua taxa de 

propagação, definida como o incremento do comprimento da trinca, Δa, em relação ao número 

de ciclos de carregamento correspondente, ΔN, de tal modo que é possível escrever 

    
N
a

dN
da

N Δ
Δ

=
→Δ 0

lim               (2.1). 

Os valores da taxa de propagação, para diferentes condições de carregamento, são 
determinados experimentalmente, determinando-se a variação no comprimento da trinca em 
relação ao número de ciclos de carregamento decorridos. Quando o intervalo de variação de 
tensões é mantido constante, a taxa de crescimento dNda / geralmente aumenta com o 

crescimento do número de ciclos de fadiga (Suresh, 1998). 
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Quando tensões cíclicas aplicadas a um componente estrutural são tão pequenas que a 
zona de deformação plástica, à frente da ponta trinca, causa uma mínima perturbação no campo 
elástico, a Mecânica do Fraturamento Elástico-linear (MFEL) fornece uma descrição adequada 
para o fraturamento por fadiga (Suresh, 1998). Paris et al. (1961) e Paris e Erdogan (1963) 
propuseram que, para variações cíclicas no campo de tensões, a taxa de propagação 

dNda / deve se basear na variação dos fatores de intensidade de tensão 

mínmáx KKK −=Δ  

sendo Kmáx e Kmín os valores máximo e mínimo dos fatores de intensidade de tensão, registrados 
durante o ciclo de fadiga. 

Paris et al. (1961) e Paris e Erdogan (1963) também demonstraram que a taxa de 
propagação dNda / está relacionada à variação dos fatores de intensidade de tensão por uma 

relação do tipo 

    ( )nKC
dN
da

Δ⋅=                (2.2), 

onde C e n são constantes influenciadas por variáveis como a microestrutura do material, o 
ambiente e a temperatura, e a razão de carregamento, R, definida por  

    
máx

mín

máx

mín

K
KR ==

σ
σ                (2.3). 

A equação (2.2) é válida para um modo puro de carregamento e para um valor fixo de R. 

Para o modo puro de tração, entenda-se que ΔK corresponde à variação do fator KI (Suresh, 

1998). 

Resultados de inúmeros experimentos demonstraram que a equação (2.2) tem um 
intervalo limitado de validade, e que, de modo geral, os materiais metálicos apresentam uma 
curva de forma sigmoidal característica, quando a taxa de propagação é representada 
graficamente em função do número de ciclos, na escala bi-logarítmica. 

Como aparece na Figura 2.1, a curva apresenta três regiões características. A região I 
caracteriza o comportamento da propagação de trinca para baixas tensões. Nela, pode-se definir 

um valor típico da variação do fator de intensidade de tensão, ΔKth, também conhecido como 

limiar de propagação, abaixo do qual a taxa de propagação é praticamente imperceptível. A 
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região II ou de Paris, apresenta uma variação linear, característica da Lei de Paris, expressa pela 
equação (2.2). A região III caracteriza o último estágio da propagação da trinca, onde as taxas 
são bastante elevadas. No limite, a variação do fator de intensidade de tensão tende a um valor 
Kc, denominado de fator de tenacidade à fratura, que caracteriza uma propagação extremamente 
rápida e instável da trinca, caracterizando a fratura do material. 

 

 

Figura 2.1 – Curva da Taxa de propagação – Variação ΔK. 

A lei de Paris descreve satisfatoriamente a região II, mas há também outros modelos de 
propagação que procuram descrever o fenômeno de modo mais abrangente. Entre eles 
destacam-se os modelos de Foreman e de Priddle. De modo geral, as várias expressões obtidas 
empiricamente podem ser colocadas na forma (Broeck, 1984; Anderson, 1995; Schijve, 2001). 

    ),,,( RKKKf
dN
da

cth ΔΔΔ=              (2.4). 

2.2.2 Cálculo do número de ciclos 

A partir do conhecimento da  lei de propagação de trinca por fadiga, é possível calcular o 

número de ciclos, ΔN, necessários para que o tamanho de uma trinca cresça desde um valor 

inicial a0 até um valor final af. 
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Rearranjando a equação (2.4), de modo que dN seja escrito em função de da, e 
integrando-se entre os extremos desejados, chega-se à expressão do número de ciclos de 
propagação 

   ∫∫ ΔΔΔ
==Δ ff a

a
cth

N

N RKKKf
dadNN

00 ),,,(
            (2.5). 

Em geral, a expressão (2.5) somente pode ser calculada por meio de um procedimento 
numérico, particularmente no caso de simulação numérica de propagação de trinca, onde os 

valores de ),,,( RKKKf cth ΔΔΔ são determinados discretamente, ponto a ponto. Este assunto 

será retomado em detalhe na seção 3.3. 

2.3 Fatores de intensidade tensão 

A previsão da vida útil à fadiga depende do conhecimento dos fatores de intensidade de 
tensão. Na Mecânica do Fraturamento Elástico Linear, esses fatores são definidos em função 
das propriedades do campo assintótico de tensões que se estabelece nas vizinhanças da ponta 
da trinca. Nesta seção são discutidas as três teorias que descrevem esse campo nas estruturas 
de placas. 

2.3.1 Teoria da elasticidade tridimensional 

A idealização mais genérica do problema trata a região próxima à trinca como um corpo 
tridimensional e aplica a teoria da elasticidade para descrever o estado de tensões e  
deformações na ponta da trinca. A abordagem em três dimensões é capaz de descrever de 
forma detalhada os campos de tensões e de deslocamentos na vizinhança da ponta da trinca. 

O campo de tensões em um corpo fraturado, de material isotrópico linear, é descrito 
genericamente pela expressão Anderson (1995) 

  ∑
∞

=

+=
0

)(2/3
3 )()(

2
)(),,(

m

m
ij

m
mijij grAf

r
xKxr θθ
π

θσ         (2.6), 
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onde: ijσ é o tensor das tensões; x3, r e θ são coordenadas cilíndricas no ponto considerado;    

K (x3) é uma função de x3, denominada fator (local) de intensidade de tensão; e ijf  é uma 

função adimensional do ângulo θ. Os termos de ordem superior (m ≥ 0) dependem da 

configuração geométrica do problema, mas à medida que 0→r  as tensões variam com r/1 , 

independentemente da configuração do corpo fraturado. Portanto, a equação descreve uma 
singularidade, uma vez que as tensões variam assintoticamente para r = 0. A Figura 2.2 mostra 
esquematicamente as tensões que atuam em um elemento infinitesimal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 – Tensões atuantes em um elemento infinitesimal. 

Há três modos básicos de carregamento que a trinca pode experimentar, como está 
mostrado na Figura 2.3. O Modo I corresponde a um carregamento aplicado na direção normal 
ao plano da trinca, forçando a separação das suas faces. O Modo II corresponde a um 
carregamento de cisalhamento aplicado no plano x1x2, forçando as faces da trinca deslizar entre 
si. O Modo III é semelhante ao Modo II, mas com o carregamento de cisalhamento atuando no 
plano x2x3. 

 σj1 

x1 

x2 

x3 

r 

θ

Trinca 

σj2 
σj3 

h/2 

h/2 
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Figura 2.3 – Modos básicos de carregamento: a) Modo I, b) Modo II, e c) Modo III.  

Para cada modo de carregamento, há um fator de intensidade de tensão associado, de 
tal modo que o campo assintótico de tensão nas vizinhanças da ponta da trinca, em um material 
isotrópico elástico linear, pode ser escrito como 

)(
2

)()(lim 3
30

θ
π

σ I
ij

II
ijr

f
r
xKx =

→
 

   )(
2

)()(lim 3
30

θ
π

σ II
ij

IIII
ijr

f
r
xKx =

→
             (2.7). 

)(
2

)()(lim 3
30

θ
π

σ III
ij

IIIIII
ijr

f
r
xKx =

→
 

Quando mais de um modo de carregamento atua simultaneamente, é possível escrever 

)]()()()()()([
2
1),,( 3333 θθθ
π

θσ III
ijIII

II
ijII

I
ijIij fxKfxKfxK

r
xr ++=           (2.8). 

As funções )(θijf assumem formas que dependem do sistema de coordenadas 

escolhido. Para o sistema de coordenadas cilíndricas, a expressão (2.7) assume a forma 
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            (2.10). 

Para o sistema cartesiano, estas funções podem ser encontradas em Kanninen e 
Popelar (1985), Anderson (1995). 

O conjunto mais geral de fatores de intensidade de tensões resulta desta abordagem e é 
representado por (KI, KII, KIII). Entretanto, a modelagem numérica da região da trinca por esta 
abordagem, empregando o método dos elementos finitos, requer uma discretização refinada, a 
fim de capturar a variação dos fatores de intensidade de tensão ao longo da espessura. Nos 
problemas práticos, isto demanda um esforço computacional considerável (Potyondy, 1993). 

2.3.2 Teorias de placas 

O problema pode ser simplificado, tanto do ponto de vista teórico como computacional, 
empregando-se um modelo bidimensional que superpõe os comportamentos de membrana e de 
placa, quando os esforços correspondentes não estão acoplados. 

A formulação matemática do comportamento das placas delgadas, sob as hipóteses da 
teoria da elasticidade linear – pequenos deslocamentos; material homogêneo, isotrópico e linear; 
estado plano de tensões –, permite descrever o campo de tensões de uma placa delgada, como 
a superposição dos campos descritos pelos comportamentos de membrana (no plano) e de 
flexão, torção e esforço transverso (fora do plano).  

As componentes dos deslocamentos e das tensões podem ser decompostas, 
respectivamente, nas suas parcelas de membrana (índice m) e de “flexão” (índice b) da seguinte 
maneira 

b
i

m
ii uuu +=   ;  b

ij
m
ijij σσσ +=              (2.11). 

O campo de tensões, originado pelas ações que atuam no plano da placa (ações de 
membrana), é descrito pela teoria da elasticidade plana, considerando estado plano de tensões. 
Na ponta de trinca, a forma assintótica dos campos de tensões e de deslocamentos é descrita 
pelas seguintes expressões (Williams, 1957) 
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          (2.14) 

onde KI e KII são os fatores de intensidade tensão de membrana, μ é o módulo elástico ao 

cisalhamento e ν é o coeficiente de Poisson. 

 

Figura 2.4 – Hipóteses cinemáticas das teorias de Kirchhoff e de Reissner-Mindlin. 

O campo de tensões, originado pelas ações que atuam fora do plano da placa (ações de 
flexão, torção e esforço transverso), é descrito aproximadamente pelas teorias de placas, dentre 
as quais se destacam a teoria de Kirchhoff e a teoria de Reissner-Mindlin. Dado o caráter das 
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hipóteses assumidas em cada teoria na descrição do comportamento da placa, o campo 
assintótico de tensões resultante apresenta características diferentes.  

As teorias de Kirchhoff e de Reissner-Mindlin diferem entre si quanto à hipótese 
cinemática das rotações (Figura 2.4). A teoria de placas de Kirchhoff, de maneira similar à barra 
de Bernoulli, despreza o efeito da deformação por cisalhamento nas rotações, de tal modo que 
uma seção plana, perpendicular à superfície média da placa na configuração indeformada, 
permanece plana e perpendicular à superfície média na configuração deformada. Na teoria de 
Reissner-Mindlin, de maneira semelhante à barra de Timoshenko, a mesma seção na 
configuração deformada apresenta um giro em relação à direção normal da superfície média, 
correspondente à distorção causada pela deformação por cisalhamento. 

Em razão disso, essas teorias descrevem de modo diferente as condições de fronteira 
de uma borda livre, como é o caso das faces de uma trinca. Enquanto a teoria de Reissner-
Mindlin satisfaz completamente as três condições, representadas por 

0),(12 =±= πθrM  0),(22 =±= πθrM   0),(2 =±= πθrQ  

onde 12M , 22M  e 2Q  são os esforços que solicitam a borda livre, a teoria de Kirchhoff satisfaz 

apenas aproximadamente essas condições 

0),(22 =±= πθrM  

( ) 0/),(' 11222 =∂∂+≡±=
±= πθ

πθ xMQrQ  

sendo 2'Q o esforço cortante equivalente (ou de Kirchhoff).  

Esta diferença tem implicações importantes na representação do campo assintótico de 
tensões na ponta da trinca, como será visto a seguir. 

2.3.2.1 Teoria de placas de Kirchhoff 

A aplicação da teoria de placas de Kirchhoff corresponde à abordagem matemática mais 
simples do problema. Williams (1961) determinou os campos de deslocamentos e de tensões 
próximos à ponta da trinca, estabelecendo as seguintes expressões para as formas assintóticas 
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onde h é a espessura da placa e E o módulo de elasticidade. Os fatores de intensidade de 
tensão, k1 e k2,, correspondem respectivamente aos modos de carregamento simétrico e anti-
simétrico de placa, definidos por Sih (1962). 

De acordo com a teoria de placas de Kirchhoff, associada à teoria da elasticidade 
bidimensional, os campos assintóticos de tensões e de deslocamentos ficam caracterizados por 
quatro fatores de intensidade de tensão independentes (KI, KII, k1, k2). Em relação ao plano 
médio da placa, ficam definidos quatro modos básicos de carregamentos: a) Modo I – 
carregamento simétrico de membrana, definindo o fator de intensidade KI; b) Modo II – 
carregamento anti-simétrico de membrana, definindo o fator de intensidade KII; c) Modo 1 (de 
placa), carregamento simétrico de flexão, definindo o fator k1; d) e o Modo 2 (de placa), 
carregamento anti-simétrico de torção e esforço transverso, definido pelo fator k2. 
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 Em virtude dessa teoria não satisfazer corretamente as condições de fronteira na borda 
livre da trinca, o campo assintótico de tensões nas proximidades da ponta da trinca apresenta 
algumas anomalias em relação à teoria da elasticidade tridimensional:  

a) o campo de tensões de cisalhamento transversal varia assintoticamente com r3/2 ao 
invés de r1/2;  

b) para θ = 0,  a razão σrr / σθθ é diferente para o comportamento de placa (é negativa 

e depende do coeficiente de Poisson) quando comparado ao de membrana. 

Estas inconsistências conduziram alguns pesquisadores à formulação do campo 
assintótico de tensões baseada na teoria de placas de Reissner-Mindlin. 

2.3.2.2 Teoria de placas de Reissner-Mindlin 

De acordo com as hipóteses da teoria de placas de Reissner-Mindlin, os campos 
assintótico de tensões e de deslocamentos na ponta da trinca podem ser descritos pelas 
expressões (Hui e Zehnder, 2005) 
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onde 
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sendo o escalar χ definido pela expressão 
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Nestas expressões, K1, K2, K3 são chamados de fatores de intensidade de tensão de 
Reissner-Mindlin. 

O resultado obtido pela teoria de Reissner-Mindlin apresenta melhor coerência com o 
campo assintótico de tensões derivado da teoria da elasticidade tridimensional: a) todas as 
componentes do campo assintótico de tensões variam com r1/2, qualquer que seja o tipo de 
carregamento; b) variação angular deste campo tem a mesma distribuição da teoria 
tridimensional; 

2.3.3 As teorias de placas e a teoria da elasticidade 
tridimensional 

Sendo as teorias de placas uma aproximação da teoria da elasticidade tridimensional, 
uma questão se coloca: com que grau de fidelidade, estas teorias descrevem o campo 
assintótico de tensões na ponta da trinca? Zucchini et al. (2000) apresentam a análise de uma 
placa inteiramente modelada com elementos finitos tridimensionais, onde estudam o campo 
tridimensional de tensões na ponta da trinca, para os casos de carregamentos de flexão, torção 
e esforço transverso ao plano da placa. Os resultados são comparados com as expressões 
analíticas do campo assintótico de tensões, descritos pelas teorias de Kirchhoff e Reissner-
Mindlin. Suas conclusões podem ser resumidas assim: 

a) os fatores K1, K2 e K3 de Reissner apresentam valores de 5 a 10% menores se 
comparados com KI, KII e KIII da solução tridimensional; entretanto, estes resultados 
variam com a espessura da placa (ALWAR, 1983); 
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b) para o caso de carregamento simétrico, a teoria de Reissner é bastante precisa em 
uma região muito próxima à ponta da trinca (r < h/10), mas diverge dos valores do 
campo tridimensional para r > h, onde a teoria de Kirchhoff apresenta resultados 
melhores; 

c) para os carregamentos de torção e corte transversal, o campo de tensões se torna 
mais complexo, e nenhuma das teorias, nas vizinhanças da ponta da trinca, é capaz 
de descrevê-lo satisfatoriamente; entretanto, para corte transversal puro, na teoria 
de Kirchhoff a previsão melhora para regiões mais afastadas da ponta da trinca;  

d) nas regiões muito próximas à ponta da trinca, a solução tridimensional indica que a 
placa apresenta um comportamento que tende para o estado plano de deformações; 
esse efeito vai  diminuindo à medida que a região se afasta da ponta da trinca e, a 
uma distância da ordem de uma vez e meia a duas vezes a espessura da placa, o 
comportamento se caracteriza pelo estado plano de tensões; 

e) ao longo da espessura da placa, a análise tridimensional registra perturbações no 
campo de tensões nas proximidades da interseção entre a aresta da trinca e a 
superfície livre da placa, fenômeno semelhante ao campo singular de canto1: a 
região de dominância é pequena (da ordem de 3% da espessura da placa), e não 
pode ser descrita por fatores de intensidade de tensão da mecânica da fratura linear, 

pois não existe uma singularidade do tipo 1/√r. 

Esta questão será retomada no Capítulo 5, onde se apresenta um estudo detalhado do 
campo tridimensional de tensões junto à ponta da trinca, com base nos trabalhos de Nakamura e 
Parks (1988, 1989) e de Zucchini et al. (2000). 

2.3.4 Cálculo dos fatores de intensidade de tensão 

A solução dos fatores de intensidade de tensão para vários tipos de geometrias e de 
carregamentos encontra-se reunida em manuais e publicações do gênero. Entretanto, 

                                                      

1 Denominação reduzida para (em inglês): “the corner singularity field of quarter infinite plate in a half 

space”. 
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geralmente estas soluções são inadequadas para geometrias mais complexas, tais como as 
fuselagens de aeronaves. 

Uma das técnicas utilizadas para calcular os fatores de intensidade de tensão é 
relacioná-los com a taxa de liberação de energia, que representa a energia de deformação 
liberada por unidade de área na criação de uma trinca. 

 

Figura 2.5 – Trecho de incremento de trinca, dA = hδ, em uma placa. 

Irwin (1957) mostrou que, se uma trinca de comprimento a aumenta de uma pequena 

quantidade δ, então a energia de deformação liberada, quando a trinca aumenta de a até a+δ, é 

equivalente ao trabalho requerido para fechar a trinca de a+δ  até a. Sendo W este trabalho, 

então a taxa de liberação de energia de deformação, G, para uma placa de espessura h, pode 
ser obtida pela expressão 

    
δδ h
WG

0
lim

→
=              (2.25). 

No âmbito da Mecânica da Fratura Elástico Linear, o trabalho, W, para uma trinca que se 

estende no plano x1x2 de uma quantidade δ, pode ser calculado pela integral 

 13310

2/

2/ 312 );,0,();,0,(
2
1 dxdxaxxruaxxrW

h

h ii δθθσ
δ

+==Δ=== ∫ ∫
+

−
         (2.26), 

3,2,1=i  

também chamada de integral de fechamento de trinca (Potyondy, 1993), onde a repetição do 

índice indica somatório. i2σ representa as componentes de tensões à frente da trinca (θ = 0) 
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para a configuração inicial, a, e Δui representa as componentes dos deslocamentos relativos na 

configuração deslocada, a+δ  (por exemplo, para os pontos A e B, Δui = uiA - uiB). O sistema de 

coordenadas locais na ponta da trinca, P, está mostrado na Figura 2.5.  

 

Figura 2.6 – Esforços solicitantes que atuam na seção dA. 

Potyondy (1993) e Viz et al. (1995) demostraram que taxa G pode ser decomposta em 
cinco parcelas, correspondentes ao trabalho de fechamento de trinca realizado por um esforço 
solicitante que atua na seção dA. De acordo com (2.11), os esforços de membrana e de flexão 
que atuam no trecho dA podem ser desacoplados, e as tensões e os deslocamentos podem ser 
decompostos nas suas parcelas de membrana e flexão 

bm
212121 σσσ +=  bm uuu 111 +=  

    bm
222222 σσσ += ;  bm uuu 222 +=                    (2.27). 

b
323 σσ =   buu 33 =  

Considerando que o comportamento mecânico nas proximidades da ponta da trinca 
pode ser idealizado por um modelo bidimensional que superpõe os comportamentos de 
membrana e de placa (de Kirchhoff ou de Reissner-Mindlin), então a variação das tensões e 
deslocamentos ao longo da espessura pode ser expressa explicitamente em termos dos 
esforços solicitantes que atuam ao longo do trecho dA e dos deslocamentos generalizados  
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onde jU  ( 2,1=j ) são os deslocamentos do problema plano (estado plano de tensões); jϕ são 

as rotações em torno dos eixos; E é o módulo de elasticidade, ν é o coeficiente de Poisson, e h 
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a espessura da placa. O parâmetro λ controla a participação da deformação por cisalhamento na 

rotação da seção, assumido o valor nulo, se o comportamento de placa é descrito pela teoria de 
Kirchhoff, ou o valor unitário, se esse comportamento é descrito pela teoria de Reissner-Mindlin. 

Os esforços N2j, Qj e M2j que atuam ao longo do trecho dA, indicados esquematicamente 
na Figura 2.6,  são definidos pelas expressões 

3

2/

2/ 312222 ),0,( dxxxrN
h

h∫−
=== θσ  

331

2/

2/ 2121 ),0,( dxxxrN
h

h
=== ∫−
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De (2.28) e (2.29) em (2.27), e depois em (2.30), chega-se às seguintes parcelas do 

trabalho de fechamento de trinca, 321 WWWWWW III ++++= , 

10 12122 );();(
2
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δ
δ  
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2
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δ
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δ
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2
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δ
δ  

Deste modo, a equação (2.25) pode ser rescrita como 

   321 GGGGGG III ++++=                      (2.32), 

onde     

      
δδ h
W

G j
j 0
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→

=               (2.33). 
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Observe-se que as equações (2.22) e (2.26) contém quantidades de duas configurações 
de trinca separadas: uma para a trinca de comprimento L = a e outra para a trinca de 

comprimento L = a + δ.  

 

Figura 2.7 – Deslocamentos relativos para as duas configurações. 

Como mostra Figura 2.7, admitindo-se que os deslocamentos relativos na configuração 

de comprimento L = a + δ sejam iguais aos deslocamentos na configuração de comprimento 

L=a, o trabalho de fechamento de trinca, W, pode ser expresso apenas em termos da 
configuração inicial. Isto equivale a escrever 

 );,,();,0,( 3131 axxruaxxru ii πθδδθ =−=Δ=+==Δ           (2.34). 

Assumindo que o comportamento da placa seja descrito pela teoria de Kirchhoff, e 
considerando ainda (2.34), Potyondy (1993) e Viz et al. (1995) substituíram as expressões dos 
campos assintóticos de tensões e de deslocamentos em (2.30) e (2.31), obtendo as seguintes 
expressões para as parcelas das taxas de liberação de energia de deformação 
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(note-se que as parcelas G2 e G3 estão agrupadas no modo 2 de carregamento de Kirchhoff). 

Procedendo-se de modo análogo para a teoria de Reissner-Mindlin, quando se 
considera agora o campo assintótico correspondente, obtêm-se (Young e Sun, 1993a, 1993b) 
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(neste caso, as parcelas G2 e G3 se relacionam separadamente aos modos 2 e 3 de 
carregamento de Reissner-Mindlin). 

As expressões (2.35) e (2.36) indicam que os fatores de intensidade de tensão podem 
ser calculados a partir das parcelas da taxa de liberação de energia de deformação. De fato, 
procedimentos numéricos, particularmente aqueles baseados no método dos elementos finitos, 
têm sido usados para avaliar estas parcelas e, consequentemente, obter os fatores de 
intensidade de tensão. Este assunto será retomado na seção 3.1. 

2.3.5 Conjunto apropriado de fatores de intensidade de tensão 

Considerando-se que a aplicação da teoria da elasticidade tridimensional é muito 
trabalhosa, do ponto de vista prático, qual dos conjuntos de fatores de intensidade de tensão 
(Kirchhoff ou Reissner-Mindlin) deve ser usado para correlacionar a propagação de trincas por 
fadiga em estruturas de cascas delgadas? 

Hui e Zehnder (1993) argumentam que devem ser utilizados os fatores de Kirchhoff. A 
fundamentação pode ser resumida assim (Potyondy, 1993): 

a) os fatores de Kirchhoff são mais fáceis de se obter (tanto na literatura como por 
métodos numéricos); 

b) para placas delgadas (h/a << 1), há uma intrínseca correlação entre os fatores de 
Kirchhoff e de Reissner, que deriva do fato de que a taxas de liberação de energia 
tendem a se igualar, resultando nas expressões 
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c) a região de dominância do campo de tensões de Reissner é da ordem de h/10, 
muito pequena para incluir a zona de plastificação, o que transgride a hipótese de 
pequena zona de plastificação da MFEL; enquanto que a região de dominância do 
campo de Kirchhoff  é mais extensa (da ordem de a/10), suficiente para englobar a 
zona de plastificação nos problemas de propagação de trinca por fadiga. 

Simulações numéricas de propagação de trincas por fadiga em fuselagens aeronáuticas, 
baseadas nesta abordagem, mostraram que os fatores KI e k2 de Kirchhoff prevalecem sobre os 
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demais, indicando que estes fatores devem controlar o processo de fraturamento nestas 
estruturas. 

Com o objetivo de investigar experimentalmente a participação destes fatores, Zehnder 
et al. (2000) realizaram uma extensa série de ensaios de propagação de trincas por fadiga em 
placas delgadas sob carregamentos de tração e corte transversal. Os corpos de testes eram 
constituídos de uma placa de alumínio 2024-T3, com 0,09 in de espessura, nos quais foram 
inseridas trincas nas bordas opostas (double edge noched). Os exemplares foram submetidos a 
um carregamento sincronizado de tração e corte transversal, procurando simular as tensões que 
se estabelecem na ponta de uma trinca que se aproxima de um enrijecedor. 

 

 

Figura 2.8 – Fraturamento de placa delgada sob tração e corte transversal. 

Os resultados obtidos podem ser resumidos assim: 

a) a taxa de propagação diminui à medida que a trinca aumenta de tamanho, mas 
esse decréscimo está associado ao contato entre as faces da trinca, sendo 
verificado experimentalmente a presença de fricção ou abrasão entre essas 
superfícies ( Figura 28 a e b); 

b) reduzindo-se artificialmente esse contato, os ensaios mostraram que a presença 
do fator k2 colabora para incrementar a taxa de propagação, quando comparada 
à ação de KI isoladamente; 

c) os ensaios também mostraram que, geralmente, a superfície da trinca apresenta 
um plano inclinado (Figura 28 c), não perpendicular à superfície da placa; neste 
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caso, a trajetória da trinca deixa de ser retilínea para se tornar curva, indicando 
assim a presença do fator KII. 

2.3.6 Validade da teoria de Kirchhoff para grandes deflexões 

A hipótese de pequenas deflexões permite que se formulem teorias de placas onde as 
tensões de membrana podem ser desacopladas das tensões de placa, devidas à flexão, à torção 
e ao esforço transverso. Entretanto, as estruturas de fuselagens pressurizadas apresentam 
grandes deflexões e a não linearidade geométrica é um aspecto que deve ser levado em 
consideração. 

Portanto, outra questão se coloca (Hui et al, 1998): o campo assintótico de tensões da 
teoria de Kirchhoff é capaz de descrever corretamente as tensões na ponta da trinca quando 
grandes deflexões ocorrem? 

Por meio de uma análise assintótica no contexto da teoria de placas de von Kármán,  
desenvolvida para grandes deflexões, Hui et al (1998) demonstram que o campo assintótico de 
tensões da teoria de Kirchhoff ainda se aplica para a placa de von Kármán. Entretanto, 
ressalvam que os fatores de intensidade de tensão (KI, KII, k1, k2) estão acoplados e, portanto, 
devem ser determinados pela solução do conjunto completo de equações não lineares. Nos 
problemas numéricos, isto implica que as componentes da taxa de liberação de energia de 
deformação devem ser calculadas por um método numérico que leve em conta a não linearidade 
geométrica do problema. 

Uma questão semelhante a esta pode ser feita: com que precisão o campo assintótico 
de tensões de Kirchhoff descreve as tensões nas proximidades da ponta da trinca de uma 
superfície curva (casca)? 

Hui e Zehnder (1993) argumentam que os fatores de intensidade de tensão obtidos pela 
teoria de Kirchhoff podem ser utilizados para caracterizar o processo de fraturamento de cascas, 
desde que a resposta para o comportamento geral da estrutura seja determinada por um método 
numérico de solução que leve em conta a não linearidade geométrica. Por esta abordagem, a 
região da trinca é tratada localmente como uma placa de comportamento linear, para a qual o 
campo remoto de tensões é determinado pela solução numérica do problema não linear. 
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2.4 Critério da direção de propagação d e trinca 

A previsão da vida útil à fadiga somente pode ser estimada se a trajetória de propagação 
da trinca puder ser determinada com precisão; o valor dos fatores de intensidade de tensão 
depende da posição que a ponta da trinca ocupa em relação à geometria da estrutura.  Isto 
implica que um critério para definir a direção de crescimento da trinca deve ser estabelecido. 
Como foi dito anteriormente, admite-se que o campo assintótico de tensões na ponta da trinca 
fique definido pelo conjunto de fatores de intensidade de tensão (KI, KII, k1,k2) da teoria de 
Kirchhoff. Portanto, tal critério deve levar em conta a influência destes quatro fatores. 

Entretanto, para o caso de placas e cascas, ainda não se têm um consenso sobre tal 
critério. As metodologias correntes vêm aplicando a solução usada no problema plano, isto é, 
considerando apenas as tensões desenvolvidas pelas ações de membrana.  

Para os problemas bidimensionais de modo-misto, há basicamente três teorias que 
prevêem o ângulo de propagação de uma trinca: 

a) teoria da máxima tensão tangencial; 

b) teoria da máxima taxa de liberação de energia. 

c) teoria da mínima densidade de energia de deformação. 

No caso de problemas de propagação de trinca em fuselagens aeronáuticas, onde a 
trajetória pode curvar-se de modo que a relação KII / KI torna-se pequena (menor que 0.05), 
estas teorias predizem praticamente o mesmo valor (Potyondy, 1993), (Chen et al., 1999). Dessa 
forma, por causa de sua formulação mais simples, é habitual adotar a teoria da máxima tensão 
tangencial como critério de direção de propagação da trinca. Como restrição adicional, admite-se 
também que a fronte da trinca permaneça perpendicular ao plano médio da placa. 

Este assunto será retomado no Capítulo 3. 

2.5 A metodologia de modelagem computacional 

Os assuntos abordados sucintamente neste capítulo definem uma metodologia de 
modelagem computacional de propagação de trincas por fadiga, aplicada às estruturas de 
cascas delgadas pressurizadas, particularmente às fuselagens aeronáuticas. 
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Essa metodologia se baseia nas seguintes premissas: 

1. O campo de aplicação está restrito à Mecânica do Fraturamento Elástico Linear, 
definida pela existência de uma pequena zona de plastificação; 

2. O campo de tensões na ponta da trinca pode ser assemelhado localmente ao de 
uma placa de Kirchhoff, submetida a um campo remoto de tensões obtido por uma 
análise numérica que considere a não linearidade geométrica da estrutura; 

3. O conjunto de fatores de intensidade de tensão corresponde ao da teoria da 
elasticidade plana associado à teoria de placas de Kirchhoff: (KI, KII, k1, k2); 

4. A direção de propagação da trinca é definida apenas pelos fatores de membrana  
(KI, KII), de modo análogo ao problema plano em modo-misto; 

5. A trajetória de propagação da trinca é desconhecida a priori, sendo definida em cada 
etapa pela direção de propagação e por um incremento discreto e arbitrário do 
comprimento da trinca; 

6. A taxa de propagação dNda / é controlada por uma função que depende de um 

fator de intensidade de tensão equivalente, eqKΔ , definido pela expressão  

    eqeq EGK =Δ             (2.37),  

onde E é o módulo elástico do material, e Geq é a taxa equivalente de liberação de 
energia de deformação. Não há consenso de como a taxa equivalente Geq deve ser 
avaliada, encontrando-se na literatura várias definições.  

Potyondy (1993) definiu esta taxa como 

   )( 321 GGGGGG III
eq ++++= α                  (2.38), 

onde α é um parâmetro que varia no intervalo 10 ≤≤ α , e deve ser determinado 

empiricamente.  

Zehnder et al. (2000) argumentam que apenas os modos I e 2 são relevantes no 
problema de propagação de trincas em cascas delgadas, e sugerem uma expressão 
mais simples: 

    32 GGGG I
eq ++=                        (2.39). 
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Finalmente, Furukawa (2006), seguindo Potyondy, preferiu levar em conta a 
contribuição ponderada de cada modo de carregamento, propondo uma expressão 
mais geral 

   )( 3241321 GGGGGG III
eq ++++= αααα           (2.40), 

onde αi são parâmetros que variam no intervalo 10 ≤≤ iα , que também devem ser 

calibrados experimentalmente. 
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Capítulo 3  
Mecânica da Fratura Computacional 

Neste capítulo são apresentados os principais tópicos da Mecânica da Fratura 
Computacional, relacionados à metodologia de propagação de trincas em estruturas de cascas 
delgadas.  

3.1 Cálculo dos fatores de intensidade de tensão 

Na previsão da vida útil à fadiga, é imprescindível o conhecimento dos fatores de 
intensidade de tensão. Como foi visto no Capítulo 2, na Mecânica do Fraturamento Linear, esses 
fatores são definidos em função das propriedades do campo assintótico de tensões que se 
estabelece nas vizinhanças da ponta da trinca. 

 

 

Figura 3.1 – Sistema de eixos locais na ponta da trinca. 

Nesta seção, são apresentadas as expressões numéricas utilizadas no cálculo dos 
fatores de intensidade de tensão, quando se empregam elementos de casca ou elementos 
sólidos. Estas expressões são apresentadas em relação a um sistema cartesiano local, fixo à 
ponta da trinca, P, e relativo à configuração indeformada da estrutura. A Figura 3.1 mostra este 
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sistema, onde a direção e1 é tangente à trajetória da trinca, a direção e3 é perpendicular à 
superfície média da placa (ou da casca), e a direção e2 resulta do produto vetorial e3 x e1.  

3.1.1 Elementos de placa 

Programas comerciais que empregam o método dos elementos finitos são desenvolvidos 
para resolver problemas genéricos de estruturas de cascas. Frequentemente, estes programas 
adotam elementos de casca formulados com base na teoria de placas de Reissner-Mindlin, 
porque estes elementos permitem representar a situação física de modo mais realista. Os 
elementos de Reissner-Mindlin têm melhor capacidade de representar as condições de fronteira 
dos deslocamentos e das rotações junto às bordas e extremidades da estrutura, quando 
comparados aos elementos de Kirchhoff, e por essa razão podem representar o fenômeno físico 
de maneira mais precisa (Bathe, 1996). 

Ao contrário dos elementos de Kirchhoff, os elementos de casca de Reissner-Mindlin 
podem apresentar um fenômeno conhecido como travamento por cisalhamento (shear locking), 
que decorre de um aumento artificial na rigidez à rotação destes elementos. O travamento por 
cisalhamento pode ocorrer se o erro numérico, cometido na determinação das tensões de 
cisalhamento, aumenta de forma desproporcional à medida que a razão espessura / tamanho do 
elemento diminui. Os elementos de Reissner-Mindlin apresentam travamento quando sua 
formulação se baseia apenas em deslocamentos nodais e/ou quando são geometricamente 
muito distorcidos (como é o caso da região próxima à ponta da trinca de cascas muito delgadas, 
sujeitas a um efeito de bulging pronunciado). O problema pode ser contornado, quando esses 
elementos de casca empregam funções de interpolação baseadas em deslocamentos e tensões 
nodais; isto é, quando são formulados pela técnica de interpolação mista. 

Observa-se que as cascas presentes nas estruturas aeronáuticas são bastante delgadas 
e, portanto, a sua modelagem requer elementos de casca livres de travamento. Os elementos de 
casca MITC4 e MITC9, da biblioteca do programa ADINA, foram desenvolvidos por uma técnica 
de interpolação mista, baseada nos deslocamentos transversais, nas rotações e nas 
deformações ao cisalhamento transversal (Bathe, 1996). Estes elementos apresentam excelente 
desempenho na previsão das tensões e dos deslocamentos de estruturas de cascas delgadas, 
sendo, por isto, bastante adequados aos problemas de propagação de trincas em estruturas de 
fuselagens aeronáuticas. 
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Método da integral modificada de fechamento da trinca 

Nos problemas de geometrias complexas, os fatores de intensidade de tensão podem 
ser calculados empregando-se um método numérico que seja capaz de determinar 
separadamente cada parcela da taxa de liberação de energia de deformação, conforme foi 
mostrada nas expressões (2.35) e (2.36). 

 Há basicamente dois métodos numéricos que são utilizados em associação ao método 
dos elementos finitos: o método da relaxação nodal e o método modificado do fechamento da 
trinca. Ambos os métodos fazem uso das expressões (2.31) para determinar as parcelas das 

integrais de fechamento de trinca, Wj, que são calculadas para um valor fixo de δ, usualmente o 

tamanho do elemento na ponta da trinca. O limite na expressão (2.33) é substituído pela 
aproximação finita 

    
δ
δ

δδ h
W

h
W

G jj
j

)(
lim

0
≅=

→
           (3.1), 

indicando que a precisão do resultado é tanto melhor, quanto menor for o valor de δ em relação 

ao comprimento da trinca. 

Em princípio, o cálculo das integrais de fechamento de trinca requer a determinação 
das tensões e dos deslocamentos expressos em (2.33). Embora os deslocamentos possam ser 
obtidos com boa precisão por meio da análise de elementos finitos, sabe-se que a determinação 
das tensões envolve as derivadas destes deslocamentos e, portanto, são menos precisas. Por 
meio de uma argumentação baseada no trabalho equivalente das forças nodais, é possível 
reescrever estas integrais apenas em termos do produto internos das forças e deslocamentos 
nodais (Potyondy, 1993). Deste modo, estas integrais podem ser calculadas exatamente, sem a 
necessidade do emprego da técnica de quadratura numérica. 

Os dois métodos diferem apenas na adoção ou não da hipótese estabelecida em (2.34). 
O método da relaxação nodal não faz uso desta hipótese, de modo que duas análises por 
elementos finitos são necessárias: as forças nodais são determinadas na primeira análise, 
considerando a configuração de trinca com comprimento L = a, enquanto que os deslocamentos 
nodais generalizados são obtidos na segunda análise, considerando a configuração de trinca 

com comprimento L = a + δ.  
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Figura 3.2 – Malhas usadas no método da relaxação nodal. 

A Figura 3.2 mostra os modelos e o aspecto da malha de elementos usada na ponta da 
trinca, quando se faz uso do método da relaxação nodal. No modelo A, a trinca tem comprimento 
L = a, e é usado para a determinação das forças nodais. No modelo B, a trinca tem comprimento 

L = a + δ, e é usado em seguida, para a determinação dos deslocamentos generalizados. 

Observe-se que os elementos I e II podem ter tamanhos diferentes. 

O método modificado da integral de fechamento de trinca faz uso da hipótese (2.34), de 
modo que apenas uma análise por elementos finitos é necessária para a determinação das 
integrais de fechamento. Neste caso, os elementos I e II da Figura 3.2 devem ter o mesmo 

tamanho δ. 
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Neste trabalho, o método modificado da integral de fechamento de trinca é usado no 
cálculo dos fatores de intensidade de tensão para placas formuladas pela teoria de Reissner-
Mindlin. A Figura 3.3 mostra a convenção dos símbolos utilizados no cálculo desses fatores. 

 

Figura 3.3 - Elementos e nós utilizados nas integrais de fechamento de placas. 

Para o elemento de casca MITC4 de quatro nós e cinco graus de liberdade, com 
formulação baseada na teoria de Reissner-Mindlin, as integrais de fechamento de trinca são 
calculadas pelas expressões (Potyondy, 1993; Young e Sun, 1993): 

   )]([
2
1

222
CBA

I uuFW −=  

   )]([
2
1

111
CBA

II uuFW −=  

   )]([
2
1

1111
CBAMW ϕϕ −=               (3.2) 

)]([
2
1

2222
CBAMW ϕϕ −=  

)]([
2
1

3333
CBA uuFW −=  

onde  FjA e MjA resultam da soma dos esforços nodais em A, estendida aos elementos I e II; u1, 

u2 e u3 são os deslocamentos nas direções locais 1, 2 e 3, respectivamente; e ϕ1 e ϕ2 são 

rotações em torno dos eixos 1 e 2. 
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Analogamente, para o elemento de casca MITC9 de nove nós e cinco graus de 
liberdade, as integrais de fechamento de trinca são calculadas pelas expressões (Young e Sun, 
1993; Furukawa, 2006): 

   )]()([
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33333
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onde Fj
α e Mj

α resultam da soma dos esforços nodais em A e A’, estendida aos elementos I e II. 

Cada parcela da taxa de liberação de energia de deformação, Gj, pode ser calculada 
aproximadamente pela expressão, 

   
δh
W

G j
j ≅   (j = I, II, 1, 2, 3)                       (3.4). 

O valor absoluto dos fatores de intensidade de tensão, de membrana e de Reissner-
Mindlin, pode então ser calculado a partir das relações desenvolvidas na seção 2.3.4, 

E
KG I

I

2

=  
E
KG II

II

2

=  2
11 3
K

E
G π

=     2
22 3
K

E
G π

=  2
33 5

)1(8
3

K
E

G νπ +
=  

O sinal destes fatores é determinado comparando-se o sinal do deslocamento relativo, 
obtido pela análise numérica, e o sinal previsto pelo campo assintótico de deslocamentos. 
Segundo Potyondy (1993), para o elemento MITC4 valem seguintes as relações: 

0)( 22 >−⋅ CB
I uuK  

0)( 11 >−⋅ CB
II uuK  

    0)( 111 <−⋅ BAK ϕϕ              (3.5). 

0)( 222 <−⋅ BAK ϕϕ  

0)( 333 >−⋅ BB uuK   



  
 40 

 

3.1.2 Elementos sólidos tridimensionais 

Quando os elementos na ponta da trinca são modelados com elementos sólidos 
tridimensionais, ou simplesmente elementos sólidos, os fatores locais de intensidade de tensão 
podem ser calculados, entre outros, por um dos seguintes métodos: método da extrapolação 
linear e método da integral modificada de fechamento da trinca. 

 

Método da extrapolação linear de tensões 

 Este método foi utilizado por Alwar e Ramachandran (1983), e depois por Zucchini et al. 
(2000), na determinação dos fatores locais de intensidade de tensão da teoria da elasticidade 
tridimensional, a partir de uma análise por elementos finitos que utilize elementos sólidos 
singulares. 

Por este método, os fatores locais são determinados pelo seguinte procedimento: 

a) Selecionam-se os dois pontos de Gauss, A e B, mais próximos à aresta da trinca, situados 

sobre um mesmo plano de coordenada x3, e na mesma direção radial θ; 

b) Para estes pontos, os fatores locais de intensidade de tensão são estimados 

correlacionando-se as tensões resultantes da análise numérica, BA
ij

,σ , com aquelas 

previstas pelo campo assintótico de tensões da teoria da elasticidade, isto é: 

)(/2 ,
,

, θπσ ijBA
BA

ijBA frK ≅ . 

c) Por fim, estes valores são extrapolados para r = 0, encontrando-se o valor pretendido; na 

prática, os fatores KI, KII, KIII são calculados, respectivamente, tomando-se as tensões 22σ , 

21σ  e 23σ . 
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Método da integral modificada de fechamento da trinca 

No caso geral da teoria da elasticidade tridimensional, os fatores locais de intensidade 
de energia relacionam-se com a taxa de liberação de energia de deformação (por unidade de 
espessura) pelas expressões (Kanninen e Popelar, 1985), 

 
'

2

E
KG I

I =   
'

2

E
KG II

II =   
μ2

2
III

III
KG =           (3.6), 

onde EE =' no estado plano de tensões, e )1/( 2ν−E no estado plano de deformações; e 

)1(2/ νμ += E é o módulo elástico ao cisalhamento. 

De modo análogo aos elementos de casca, cada parcela da taxa de liberação de energia 
deve ser relacionada aos deslocamentos e às forças nodais dos elementos sólidos localizados 
na ponta da trinca. 

Roeck e Wahab (1995) desenvolveram expressões para o cálculo da taxa de liberação 
de energia para elementos sólidos, singulares ou não, baseadas no método da integral 
modificada de fechamento da trinca. Eles estenderam o procedimento bidimensional de Raju 
(1987) e, para cada camada de elementos sólidos à frente da aresta da trinca, obtiveram a 
parcela de taxa de energia, correspondente a cada modo básico de carregamento. As figuras 3.4 
e 3.6 apresentam a convenção usada para a numeração nodal de metade de uma camada de 
elementos situados na ponta da trinca. A trinca se estende no plano x1,x3 na direção de x1 
positivo; a aresta na direção do eixo x3 representa um segmento da fronte da trinca; o 
quadrilátero hachurado corresponde a face fraturada. 

Para elementos sólidos não-singulares de 20 nós (Figura 3.4), a taxas de liberação de 
energia de deformação para o modo I puro é expressa por: 

  )(
2
1

2222222222
vpwmulsiqn

I uFuFuFuFuF
t

G Δ+Δ+Δ+Δ+Δ=
δ

          (3.7), 

onde α
2uΔ  é o deslocamento relativo entre os nós opostos em relação à trinca; e α

2F  é a soma 

das forças nodais em α, estendida aos elementos I e J. Expressões similares são obtidas para 

as taxas GII e GIII, substituindo-se 2F  por 1F ou 3F , e 2uΔ por 1uΔ ou 3uΔ , respectivamente. 
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Figura 3.4 – Elementos sólidos não-singulares de 20 nós, situados na ponta da trinca. 

Elementos finitos isoparamétricos podem representar a variação de tensões do tipo 

r/1  que existe na ponta de uma trinca, quando os nós intermediários são deslocados para um 

quarto do comprimento desta aresta (Henshell e Shaw, 1965; Barsoum, 1976). Esses elementos 
especiais são chamados de elementos singulares, pela sua capacidade de representar a 
singularidade presente nos problemas de fraturamento.  

 

Figura 3.5 – Elemento singular de 15 nós gerado a partir de um elemento de 20 nós. 

A Figura 3.5 mostra um elemento sólido singular de 15 nós obtido a partir de um 
elemento sólido de 20 nós, por meio do deslocamento dos nós 9, 11, 13 e 13 para um quarto do 
comprimento da aresta e do colapso da face (2, 3, 6, 7). 
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Figura 3.6 – Elementos sólidos não-singulares de 15 nós, situados na ponta da trinca.  

Para elementos sólidos singulares de 15 nós (Figura 3.6), as expressões são mais 
complicadas, se comparadas às expressões dos elementos não-singulares. Assim como Raju 
(1987), Roeck e Wahab (1995) propuseram expressões simplificadas. Para o modo I puro, tem-
se: 

+Δ−Δ−Δ+Δ= )
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2
2

2222212
uswqi

I uCuCuCuCF
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δ
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24232
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2
1( 222

sqn uuF Δ+Δ+                                   (3.8), 

onde as constantes valem:  

2061 −= πC   42 −= πC    23 −= πC    4
4

5
4 +−=

πC  

sendo α
2uΔ  o deslocamento relativo entre os nós opostos em relação à trinca, e α

2F  a soma das 

forças nodais em α, estendida aos elementos I,J, K e L. Expressões similares são obtidas para 

as taxas GII e GIII, substituindo-se 2F  por 1F  ou 3F , e 2uΔ  por 1uΔ ou 3uΔ , respectivamente. 
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3.1.3 Fatores médios de intensidade de tensão 

Em uma placa de material isotrópico e de comportamento elástico-linear, contendo uma 
trinca passante, o campo tridimensional de tensões próximo à ponta da trinca, sob a condição de 
um carregamento genérico (modo-misto), pode ser expresso por  

 )]()()()()()([
2
1

333 θθθ
π

σ III
ijIII

II
ijII

I
ijIij fxKfxKfxK

r
++=            (3.9) 

onde (x3, r, θ) são coordenadas cilíndricas locais, como mostra a Figura 3.7. KI, KII e KIII são 

fatores locais de intensidade de tensões para os modos de carregamento de tração,  
cisalhamento coplanar e cisalhamento transversal (ou não-coplanar), respectivamente. Os 

termos )(θm
ijf  são funções de distribuição angular do campo assintótico de tensões, 

correspondentes ao modo m. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 – Campo assintótico de tensões junto à ponta da trinca. 

De acordo com (3.7), as tensões j2σ podem ser expressas da seguinte forma 
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As expressões (3.10) mostram que as tensões j2σ variam ponto a ponto ao longo da 

espessura da placa. Para utilizar a mesma metodologia desenvolvida para os elementos de 
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placa de Kirchhoff ou de Reissner-Mindlin, é necessário encontrar grandezas que representem 
essas tensões, independente de x3. 

Considerem-se, por analogia aos fatores de Reissner-Mindlin, os fatores IK , 

IIK , 1K , 2K  e 3K , denominados fatores tridimensionais médios de intensidade de tensão. Os 

fatores tridimensionais médios IK e IIK  estão associados aos modos de carregamento de 

membrana, enquanto que os fatores tridimensionais médios 1K , 2K  e 3K estão associados aos 

modos de carregamento de placa. 

Admite-se que, por meio destes fatores, médios seja possível escrever 

aproximadamente as tensões j2σ pelas expressões 
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Pode-se demonstrar que é possível correlacionar os fatores tridimensionais médios aos 

fatores locais KI, KII e KIII. De fato, as tensões j2σ podem ser integradas ao longo da espessura, 

eliminando a dependência de x3, e resultando nos seguintes esforços solicitantes, por unidade 
de comprimento: 
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Substituindo-se (3.10) em (3.12), obtêm-se 
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Substituindo-se agora (3.11) em (3.12), decorrem 
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Comparando-se (3.13) e (3.14), chega-se finalmente às expressões dos fatores 
tridimensionais médios 
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Conhecida a variação dos fatores locais ao longo da espessura da placa, as expressões 
(3.15) permitem que os fatores tridimensionais médios sejam determinados, calculando-se 
numericamente as integrais.  

3.2 Cálculo do ângulo de propagação 

Como foi discutido no Capítulo 2, neste trabalho admite-se que a direção de propagação 
da trinca seja determinada pelo critério da máxima tensão tangencial, que se baseia nas 
seguintes hipóteses (Potyondy, 1993):  

a) o incremento de trinca inicia-se na sua ponta e tem uma direção radial;  

b) incremento de trinca inicia-se em um plano perpendicular à direção da máxima 
tensão. 

As duas hipóteses implicam que a propagação inicia-se na ponta da trinca, na direção 
perpendicular à máxima tensão tangencial, mostrada esquematicamente na Figura 3.8. 

 

Figura 3.8 – Critério da máxima tensão tangencial. 

Sendo φ  o ângulo que define a direção de propagação, e a tensão tangencial expressa 

por 
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da condição para a máxima tensão tangencial   0=
∂

∂

=φθ

θθ

θ
σ , resulta uma equação da forma 
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De acordo com Potyondy (1993), não é óbvio como utilizar (3.16), pois há infinitas 
soluções possíveis, uma para cada valor de x3, indicando que a trinca não se propagaria em um 
plano perpendicular ao plano médio da casca, contrariando a hipótese (b). 

Assumindo-se que a direção de propagação da trinca é definida pela solução de (3.16) 
correspondente ao plano médio da casca (x3 = 0), o problema recai na equação 

   0)1cos3( =−+ φφ III KsenK             (3.18), 

semelhante ao problema bidimensional de membrana, em modo misto. 

A solução geral de (3.18) pode ser colocada na forma: 
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1arccos±=φ  

Modo misto (KI ≠ 0 e KII ≠ 0):  
⎟⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
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⎛
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⎝

⎛
±= 8

4
1
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1arctan2

2

II

I

II

I

K
K

K
Kφ ,  

sendo a ambigüidade do sinal resolvida pela condição: 0<⋅ IIKφ  

3.3 Previsão do número de ciclos de propagação 

Neste trabalho, a previsão da propagação da trinca por fadiga aplica-se a um 
carregamento cíclico de amplitude constante. A previsão do crescimento da trinca por fadiga em 
estruturas requer duas informações (Schijve, 2001): 
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1. Dados do crescimento da trinca, expresso por uma “lei de propagação” do tipo 

)(/ KfdNda Δ= , onde )( Kf Δ representa a resistência do material ao 

crescimento da trinca; 

2. O fator de intensidade de tensão em função do comprimento da trinca na estrutura, 
)(aKΔ , que é responsável pela força motriz do processo de fraturamento. 

Da taxa de propagação da trinca, dNda / , resulta que o número de ciclos de 

carregamento, N, necessário para a trinca crescer desde um comprimento inicial, ia , até um 

comprimento final, fa , é obtido por integração 

    ∫ Δ
=

f

i

a

a Kf
daN

)(
             (3.19). 

Quando a resistência do material ao crescimento da trinca, )( Kf Δ , é descrita pela lei 

de Paris 

    nKCKf )()( Δ=Δ                      (3.20), 

onde C e n são parâmetros que dependem de características da microestrutura do material, do 
corpo de prova ensaiado e das condições do ensaio, a equação (3.19) é expressa por 

    ∫ Δ
=

f

i

a

a
nK

da
C

N
)(

1                     (3.21). 

Em geral, a expressão analítica da função )(aKK Δ=Δ é desconhecida, de modo que 

a expressão (3.21) precisa ser calculada aproximadamente por um processo numérico, 
conhecido também pela denominação de integrador numérico. 

 Um dos processos comumente usado para este caso (Potyondy, 1993; Suresh, 1998, 
Furukawa, 2006) é assumir que )(aKΔ seja linear por segmentos, isto é, admitindo-se que em 

um intervalo [a0,a1] seja possível escrever 

    bmaaK +=Δ )(                            (3.22), 

sendo b uma constante e  m o coeficiente angular no trecho, definido por 
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01

01 )()(
aa

aKaKm
−

Δ−Δ
= ,                  (3.23).  

Assim, a expressão (3.21) pode ser integrada de forma exata no intervalo [a0,a1]. 
Substituindo (3.22) em (3.21), chega-se à seguinte expressão para o número de ciclos de 
propagação neste intervalo 

  )(
)1(

1 1
0

1
101

nn KK
nCm

NNN −− Δ−Δ
−

=−=Δ            (3.24), 

onde se adotou )( jj aKK Δ=Δ , para simplificar a notação. 

O número total de ciclos de propagação, N, pode então ser calculado aproximadamente, 
somando-se a contribuição de todos os intervalos 

    ∑Δ≅ NN               (3.25). 

A expressão (3.25) é tanto mais precisa quanto maior for o número de subdivisões do 
trecho total de propagação da trinca [ai,af], persistindo porém um erro residual. Na prática, 
quando o fator de intensidade de tensão é determinado por meio de uma simulação numérica, 
envolvendo o método dos elementos finitos, o custo computacional em aumentar o número de 
subdivisões torna-se por vezes proibitivo, sendo preciso estimar a ordem de grandeza do erro 
cometido. 

Em geral, é bastante complexo estimar a diferença entre o valor exato e o valor estimado 
da previsão do número de ciclos, mas é possível ter-se uma idéia se o erro cometido é por falta 
ou por excesso, por meio de uma interpretação física da equação (3.20). Substituindo (3.22) em 
(3.20), obtém-se para a taxa de propagação 

nbmaC
dN
da )( +=  

que representa uma taxa aproximada de propagação de trinca no intervalo considerado. 

Há três situações a considerar: 

1. Se )(aKbma Δ>+  no trecho considerado, é como se a trinca crescesse em 

um ritmo mais acelerado do que deveria, resultando assim uma estimativa 
menor para o número de ciclos; consequentemente tem-se um erro por falta; 
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2. Se )(aKbma Δ<+ , a trinca se propagaria agora de modo mais lento, 

resultando um número de ciclos maior para percorrer o mesmo trecho; neste 
caso, tem-se um erro por excesso; 

3. No caso particular em que )(aKbma Δ=+ , obviamente a estimativa é 

exata. 

A Figura 3.9 fornece uma idéia de como as situações (1) e (2) se apresentam. 

 

Figura 3.9 – Característica do erro cometido na estimativa do número de ciclos. 

Formalmente, isto pode ser colocado do seguinte modo. Sejam as funções )(af  e 

)(af , tais que 

  naKC
af

)]([
1)(

Δ
=    e   nbmaC

af
][

1)(
+

=           (3.26). 

De (3.26) em (3.19), observa-se que o erro cometido na estimativa do número de ciclos 

no intervalo [ao, a1], corresponde à área hachurada, ΔS, entre as curvas das funções )(af  e 

)(af  da Figura 3.10.   

Pode-se escrever, então, 

∫∫∫ −=−=Δ=Δ daafafdaafdaafSN )]()([)()(  

ΔK  

a0 a1 a0 a1 

ΔK (a) 

ma+b 
ΔK (a) 

ma+b 

a) Erro por excesso b) Erro por falta 

ΔK  

a a 
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de onde resultam três situações: 

a) Se )()( afaf > , então 0>ΔS e o erro cometido é por excesso; 

b) Se )()( afaf < , então 0<ΔS e o erro cometido é por falta; 

c) Se )()( afaf = , então 0=ΔS e a estimativa é exata. 

 

Figura 3.10 – Erro cometido na estimativa do número de ciclos no intervalo [ao, a1]. 

Entretanto, em virtude de (3.26), admitindo-se que n > 1 e as funções sejam positivas, as 
situações (a), (b) e (c) recaem respectivamente nas situações (2), (1) e (3) descritas acima. 

a0 a1 

ΔS 
f (a) 

f (a) 

dN 
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Capítulo 4  
Automatização da Metodologia 

Este capítulo descreve o sistema computacional SIFRA/ADINA, cujo desenvolvimento e 
implementação constituem um dos objetivos principais deste trabalho.  

Este sistema foi desenvolvido com a finalidade de automatizar a metodologia de 
propagação de trincas por fadiga descrita nos trabalhos de Potyondy (1993) e Furukawa (2006). 
Programas comerciais de análise estrutural, em geral, oferecem poucos recursos para a 
realização de análise de fraturamento incremental completa. A complexidade do modelo 
envolvido e o gerenciamento de uma grande quantidade de dados tornam inviável o uso imediato 
destes programas. Sistemas computacionais dedicados à simulação de propagação de trincas 
em estruturas de cascas delgadas são raros e restritos a grupos de pesquisa, geralmente ligados 
a universidades. 

A concepção deste sistema originou-se da idéia de reproduzir as características 
essenciais do sistema FRANC3D/STAGS (Potyondy, 1993), de modo que todo o processo de 
simulação fosse viável para uma classe restrita de problemas, especificamente aqueles de 
superfícies de geometria plana ou cilíndrica.  

Furukawa (2006), em seu trabalho de doutoramento, utilizou com sucesso o sistema 
SIFRA/ADINA, colaborando na primeira fase de desenvolvimento e testes de validação. 

Inicialmente, o sistema computacional SIFRA/ADINA foi desenvolvido para atender os 
seguintes requisitos: 

a) Automatizar os procedimentos numéricos utilizados na simulação de propagação de 
trincas, com um mínimo de intervenção do analista; 

b) Permitir a modelagem de estruturas onde a região de propagação de trinca possa ser 
representada por uma superfície plana ou cilíndrica; 

c)  Gerenciar a interface de dados com programa ADINA; 
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d) Manter um banco de dados permanente que possibilite interromper um processamento e 
retornar posteriormente; 

e) Apresentar uma interface gráfica amigável; 

f) Rodar no sistema operacional Windows 98 (ou mais recente). 

4.1 Arquitetura e processos do sistema SIFRA/ADINA 

O sistema SIFRA/ADINA é composto de dois programas independentes. O programa 
principal, SIFRA, desenvolvido na linguagem Visual Basic 6.0, é responsável por todo o controle 
dos processos de simulação e pelas interfaces. O programa associado, ADINA, desenvolvido 
pela ADINA R & D Inc., responde pela análise estrutural de cada fase de simulação. 

A arquitetura do programa SIFRA, ilustrada na Figura 4.1, pode ser dividida em quatro 
módulos: gerenciamento de dados e processos, processamento numérico, interface com o 
usuário e interface de dados com o programa associado.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 – Arquitetura do sistema SIFRA/ADINA. 

O módulo de gerenciamento de dados e processos é responsável pela armazenagem de 
dados e pelo controle dos processos de simulação de propagação de trinca. O módulo de 
processamento numérico é responsável pela geração de malha, análise de fraturamento e 
determinação da nova posição da ponta da trinca. O módulo de interface com o usuário é 
responsável pela interação com o usuário. O módulo de interface com o programa associado é 
responsável pela interação com o programa de análise estrutural.  
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Na versão atual, o módulo de interface com o programa associado foi desenvolvido com 
base na estrutura de dados do programa ADINA. Em princípio, os demais módulos independem 
do programa associado, de modo que a sua revisão (ou substituição) implica apenas na revisão 
(ou reprogramação) do módulo de interface com o programa associado. 

O funcionamento do sistema SIFRA/ADINA compreende os seguintes processos: 
criação do modelo básico em elementos finitos; criação do banco de dados; geração da malha 
de elementos finitos; criação do arquivo de entrada de dados do modelo de elementos finitos; 
análise estrutural do modelo gerado; análise do fraturamento; propagação da trinca.  

Criação do modelo básico em elementos finitos 

Inicialmente um modelo de elementos finitos da estrutura de casca é gerado com o 
programa ADINA. A região de propagação da trinca não é representada neste modelo, definindo-
se assim uma ou duas zonas internas no modelo estrutural. Como resultado final, são gerados 
os arquivos de dados (extensão .dat) e de entrada de dados (extensão .in) correspondentes ao 
modelo básico (MB). 

Criação do banco de dados 

Nesta etapa, o programa SIFRA cria um banco de dados referente ao MB, a fim de 
gerenciar toda a análise da propagação da trinca. Em primeiro lugar, os dados do MB devem ser 
transferidos ao SIFRA, o que é feito por meio da leitura do arquivo de dados (extensão .dat). 
Este arquivo, em formato de texto (ASCII), permite a obtenção dos seguintes atributos: 

• numeração dos nós e suas coordenadas; 

• grupos de propriedades; 

• numeração e incidência dos elementos de casca em seus respectivos grupos de 
propriedades; 

• carregamentos; 

Em seguida, são fornecidos os atributos que completam a definição da geometria do 
problema: 

• sistema de coordenadas do MB (problema plano ou cilíndrico); 

• número de regiões de propagação de trinca (simples ou dupla); 



  
 56 

 

• numeração dos nós pertencentes às fronteiras que definem as zonas de propagação de 
trincas, obtidas previamente do MB; 

• número do grupo de elementos pertencentes às zonas de propagação de trincas; 

• carregamento atuando nas zonas de propagação de trincas 

Geração da malha de elementos finitos na região de propagação 

A geração da malha de elementos finitos na região de propagação é o principal recurso 
do programa SIFRA, e o motivo inicial pelo qual começou a ser desenvolvido. Baseado no 
algoritmo descrito por Potyondy (1993), é possível gerar uma malha de elementos finitos em uma 
região pré-definida. Vários recursos foram disponibilizados para gerenciar esta etapa, tanto do 
ponto de vista numérico quanto gráfico. 

Criação do arquivo de entrada do modelo de elementos finitos 

Na última etapa de pré-processamento, o programa SIFRA executa a criação do arquivo 
de entrada de dados do ADINA (do tipo .in). Baseado no arquivo de entrada de dados do modelo 
básico, é criado um novo arquivo que incorpora todas as informações da nova malha de 
elementos finitos, gerada nas zonas de propagação de trinca, mantendo-se as informações 
prévias da região do modelo original. 

Análise estrutural do modelo gerado 

O modelo é analisado pelo programa ADINA em duas etapas. Primeiramente, o 
programa AUI-ADINA é chamado em background, que lê o arquivo .in e cria o arquivo de entrada 
de dados do ADINA (.dat). Em seguida, o programa ADINA (modo run) é chamado em 
background, que processa a análise do modelo e cria o arquivo de saída .por, terminando assim 
a fase de processamento do modelo 

Análise de fraturamento 

As informações do arquivo de resultados do ADINA (.por) são processadas e os fatores 
de intensidade de tensão são calculados. Com estes valores, o ângulo de propagação da trinca é 
estimado.  
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Propagação da trinca 

A propagação da trinca consiste na determinação da posição da ponta da trinca em 
relação à geometria do modelo básico. As coordenadas da ponta da trinca são calculadas em 
função da direção de propagação, do incremento no comprimento da trinca e de sua posição na 
etapa anterior. 

4.2 Geração da malha de elementos finitos 

Apresenta-se a seguir uma descrição geral do procedimento de geração da malha de 
elementos finitos na região de propagação da trinca, onde são abordados o algoritmo de geração 
de malha e os detalhes de modelagem da região em torno da ponta da trinca. 

4.2.1 Algoritmo para geração de malhas de elementos 
quadrilaterais 

Implementou-se no sistema SIFRA/ADINA o algoritmo proposto por Potyondy (1993), 
que permite a geração automática de malhas de superfície para elementos quadriláteros em um 
domínio de geometria arbitrária. O algoritmo emprega basicamente, quatro procedimentos: o 
procedimento de divisão espacial recursiva (recursive spatial division procedure), usado para 
determinar a densidade interna de elementos a partir da densidade da fronteira externa; o 
procedimento de contração da fronteira (boundary contraction procedure), usado para gerar a 
malha inicial de elementos mistos, que compreende elementos de três a cinco lados; o 
procedimento de suavização de malha; e o procedimento de partição poligonal (polygon-splitting 

procedure), que gera apenas elementos quadrilaterais com 4 nós (correspondentes aos quatro 
vértices do polígono gerado). No presente trabalho, adicionou-se um procedimento que, quando 
solicitado, transforma estes elementos em elementos de 9 nós, compatíveis com o elemento 
MITC9 do programa ADINA. 

O algoritmo desenvolvido é basicamente um gerador de malha de superfície. Uma malha 
é gerada no espaço com o auxílio de duas coordenadas paramétricas independentes: u e v. Em 
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geral, uma superfície que existe no espaço cartesiano tridimensional pode ser mapeada por meio 
das seguintes funções: 

),( vufx =   ),( vugy =   ),( vuhz =  

A possibilidade de definir arbitrariamente estas funções de mapeamento implica que o 
processo de mapeamento tem o potencial de gerar elementos distorcidos no espaço 
tridimensional cartesiano, ainda que tenham sido bem conformados no espaço paramétrico. 

No caso particular de superfícies cilíndricas, a transformação pelo desenvolvimento 
plano da superfície cilíndrica, conduz a funções bem comportadas, desde que o raio R seja 
grande quando comparado às dimensões de um elemento. 

Para superfícies cilíndricas, com raio R e diretriz na direção x, as funções de 
mapeamento podem ser expressas por: 

uuf =),( υ   
R

Rug υυ cos),( =   
R

senRuh υυ =),(  

Requisitos Necessários 

O algoritmo de geração de malha descrito por Potyondy atende a duas condições 
importantes no problema de simulação de propagação de trincas: 

a) capacidade de manter a compatibilidade com a malha pré-existente;  

b) ter um bom desempenho na  transição entre regiões onde o tamanho 
característico dos elementos varia muito. 

A primeira condição resulta da filosofia de que quando um incremento de propagação de 
trinca é realizado, isto deve ter um mínimo impacto no restante do modelo. Cada vez que a trinca 
é incrementada, a geometria da estrutura se modifica. Se uma estratégia de mínimo impacto é 
usada, então apenas modificações locais serão feitas. Em regiões distantes da área de 
propagação da trinca, as condições de contorno não precisam ser modificadas ou reaplicadas 
como resultado do incremento de propagação da trinca. A nova região deve ser compatível com 
as regiões inalteradas da malha. A fronteira da região a ser regenerada, composta por nós e 
arestas, deve fazer parte dos dados de entrada do algoritmo de geração de malha: os pontos 
internos podem ser gerados, mas a fronteira não precisa ser modificada. 
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A segunda condição especifica que o algoritmo deve ser capaz de criar malhas com uma 
boa graduação de tamanho de elementos. Esta condição resulta da natureza das simulações de 
fraturamento. Em muitos casos, interessa modelar a região próxima a trinca com uma ordem de 
grandeza centenas de vezes menor que a dimensão característica da estrutura em que ela está 
imersa. Uma malha muito fina pode ser necessária ao redor da trinca, porém resultaria num 
processo extremamente dispendioso se fosse necessário estender esta discretização a malha 
inteira. É necessária uma transição entre uma malha relativamente densa na região da trinca 
para uma malha esparsa em outras regiões da estrutura. 

Entrada de Dados do Algoritmo 

A região onde se deseja gerar a malha deve ser limitada por um ou mais conjuntos 
fechados de segmentos de reta. Cada segmento de reta é denominado aresta de fronteira, e 
seus pontos extremos são chamados de nós de fronteira. A fim de gerar somente uma malha de 
elementos quadriláteros, cada conjunto fechado de segmentos de reta deve ter:  

a) um número par de arestas de fronteira, para elementos de 4 nós;  

b) um número de arestas de fronteira múltiplo de quatro, para elementos de 9 nós.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 – Topologia da região de fraturamento. 

As arestas e os nós de fronteira não são modificados, mas pontos internos são gerados 
no interior da região a ser discretizada. As arestas de fronteira são segmentos orientados, no 
sentido que, ao se percorrer uma aresta de fronteira do nó inicial em direção ao nó final, a região 
onde será gerada a malha está à esquerda desta aresta. Este esquema permite que malhas 

Fronteira externa Fronteira interna Trinca 
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possam ser geradas em múltiplas regiões conectadas. Deste modo, os nós pertencentes às 
fronteiras externas são especificados no sentido anti-horário, enquanto que os nós das fronteiras 
de regiões internas são especificados no sentido horário. Tal procedimento permite ao algoritmo 
gerar malhas em regiões onde duas partes de uma fronteira se sobrepõem, como é o caso da 
região da trinca. A Figura 4.2 mostra estas situações. 

Descrição Geral do Algoritmo 

O algoritmo de geração de malha compõe-se de seis passos básicos, descritos em 
seguida com o auxílio de exemplo exibido na Figura 4.6. 

1. Nós internos são gerados na região a ser discretizada. Isto é feito em primeiro lugar 
decompondo a região por meio de um procedimento conhecido como Decomposição 

Espacial Recursiva, que aplica os conceitos de árvore quaternária. O nível de decomposição 
é uma função do espaçamento nodal nas vizinhanças das fronteiras. Os nós internos tanto 
podem ser gerados no interior como no vértice das células terminais da árvore quaternária, 
se sua localização é suficientemente afastada da fronteira.  

2. Por meio do procedimento denominado Contração de Fronteira, é gerada uma malha mista 
de elementos de três e de quatro lados. Este procedimento contrai a fronteira da região não 
discretizada, extraindo um elemento de cada vez. 

3. A malha mista é suavizada reposicionando-se cada nó interno no centróide do polígono 
circundante. A suavização utiliza uma abordagem iterativa onde cada nó interno é 
reposicionado com base na posição nodal do seu polígono circundante. O processo é 
repetido até que não haja nenhuma mudança de posição entre duas iterações. Na prática, 
nenhuma modificação significativa ocorre após algumas iterações e o processo é finalizado 
após cinco iterações. 
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Figura 4.3 – Suavização da malha 
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4. O número de triângulos na malha mista é reduzido, mesclando-os aos elementos 
adjacentes, desde que a forma do elemento resultante seja adequada. Deste processo 
podem resultar elementos de quatro ou cinco lados, como mostra a Figura 4.4. 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 – O triângulo ABC é mesclado ao triângulo ABF formando o quadrilátero ACBF. 

5. Cada elemento da malha mista é dividido em um grupo de elementos de quatro lados. 
Qualquer polígono pode ser dividido em uma coleção de polígonos de quatro lados pelo 
seguinte processo: a) um novo nó é inserido no interior do polígono; particularmente 
escolhe-se o centróide do polígono; b) todas as arestas do polígono são bipartidas, gerando 
novos nós; c) cada novo nó, gerado sobre cada aresta, é unido ao nó central, produzindo 
assim vários polígonos de quatro nós. Esse passo assegura que a malha final tenha apenas 
elementos de quatro nós. A Figura 4.5 mostra um exemplo de malha após a aplicação deste 
passo. 

 

 

 

 

Figura 4.5 – Os elementos são subdivididos em elementos de 4 nós. 

6. A malha final é novamente suavizada pelo mesmo processo descrito no passo 3, no intuito 
de criar elementos de quatro nós de boa forma. 
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Passo 6 - Suavização final

Passo 1 - Geração de nós internos Passo 2 - Geração de elementos de 3 e 4 lados

Passo 3 - Suavização da malha Passo 4 - Redução do número de elementos

 

Figura 4.6 – Passos do algoritmo de geração de malhas de elementos de 4 lados. 
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4.2.2 Modelagem da região da ponta da trinca 

A fim de que o cálculo dos fatores de intensidade de tensão, descrito no item 3.1, tenha 
a precisão desejada, é necessário que os elementos gerados na região da ponta da trinca 
tenham um bom aspecto e suas dimensões sejam adequadas. Esta condição nem sempre é 
atendida se o algoritmo de geração de malhas for aplicado diretamente a essa região. Por essa 
razão, uma região denominada gabarito, com geometria pré-definida, deve ser inserida na ponta 
da trinca antes que o processo de geração de malha se inicie, a fim de garantir que essa 
condição seja satisfeita. Os elementos pertencentes ao interior desta região são gerados por um 
procedimento independe ao do algoritmo descrito no item 4.2. A compatibilidade entre as duas 
regiões é garantida, obrigando-se que os nós pertencentes à fronteira entre essas regiões sejam 
comuns. 

Em seguida, descrevem-se os detalhes da modelagem dessa região em função do tipo 
de elemento adotado no entorno da ponta trinca: elementos de casca ou elementos sólidos. 

4.2.2.1 Elementos de casca 

Quando apenas elementos de casca são utilizados junto à ponta da trinca, uma pequena 
região, no formato de um retângulo, é previamente definida. A malha de elementos finitos nesta 
região é gerada de modo independente ao restante da região de propagação da trinca, e depois 
conectada a ela por meio dos nós de fronteira correspondentes. 

Três tipos de gabaritos retangulares para elementos de casca estão disponíveis no 
sistema SIFRA/ADINA: 4x4; 6x4 e 8x8. O primeiro algarismo corresponde ao número de divisões 
do lado do retângulo paralelo à direção a trinca; o segundo, corresponde ao número de divisões 
do lado perpendicular. A ponta da trinca é posicionada no centro deste retângulo 

.A Figura 4.7 mostra o gabarito do tipo 8x8. 
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Figura 4.7 – Malha com região do gabarito retangular 8x8 para elementos de casca. 

4.2.2.2 Elementos sólidos 

Procedimento semelhante ao da geração de elementos de casca retangulares junto à 
ponta da trinca é usado também para modelar uma pequena região em torno da ponta da trinca 
com uma mescla de elementos sólidos e de casca. No sistema SIFRA/ADINA, há a possibilidade 
de se optar pelo uso de elementos sólidos singulares ou não-singulares. A geração da malha 
destes elementos apresenta pequenas variações entre si, que estão descritas na seqüência. 

A inserção dos elementos não-singulares baseia-se no procedimento descrito para gerar 
um gabarito retangular na ponta da trinca, no qual são inseridos os elementos de casca. A 
diferença é que nessa região agora são gerados vários planos paralelos, constituindo camadas 
de elementos sólidos regulares. Uma região periférica é acrescentada para acomodar os 
elementos de casca de transição, da mesma forma como será descrito em seguida para os 
elementos singulares. A densidade da malha é definida pelo número de camadas e pelo tipo do 
gabarito retangular (4x4, 4x 6 e 8x8). 

No caso de elementos sólidos singulares, a malha junto à ponta da trinca tem o formato 
de uma roseta, e é constituída de elementos sólidos singulares e não-singulares, e de elementos 
de casca de transição e ordinários. Em função da precisão requerida, foram adotados elementos 
sólidos de 15 e 20 nós e elementos de casca de 9 nós. 

A geometria da roseta é definida por setores, anéis e camadas. Os setores 
correspondem à divisão angular da roseta; os anéis, à divisão radial da roseta; e as camadas, à 
divisão ao longo da espessura.  
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O primeiro anel interno é ocupado apenas por elementos sólidos singulares. Seguem-se 
os demais elementos sólidos e de casca. A conexão entre os elementos sólidos e de casca é 
feita por elementos de casca especiais da biblioteca do programa ADINA, denominados 
“elementos de transição”. Apenas um anel é utilizado com este tipo de elementos. 

A densidade da malha é definida pelas seguintes variáveis: nS, número de setores da 
roseta (devido à simetria, deve ser um número par); nA2, número de anéis da roseta com 
elementos de casca de 9 nós;  nA3 , número de anéis da roseta com elementos sólidos de 20 
nós; nA, número total de anéis da roseta (= nA2 + nA3); e nC,  número de camadas de elementos 
sólidos, em que a espessura é subdividida. A Figura 4.8 exibe a tela do programa SIFRA, com a 
roseta dividida em 8 setores, 6 anéis e 4 camadas.  

 

 

Figura 4.8 – Tela do programa SIFRA com o gabarito de “Roseta”. 

 

 

 



  
 66 

 

 A Figura 4.9 exibe a malha gerada pelo programa ADINA para essa geometria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9 – Detalhe da tela do programa ADINA com a malha gerada na região da trinca. 

 

Interface entre Elementos Sólidos e de Casca 

Na interface entre os elementos sólidos e os elementos de casca, a compatibilidade de 
deslocamentos é feita por meio de dois recursos disponíveis no programa ADINA: 

a) os nós superiores (N2, N3, N6) e inferiores (N18, N19, N22) dos elementos de casca de 
transição se associam aos nós dos elementos sólidos das camadas superior e 
inferior, respectivamente; 
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b) uso das equações de restrição (constraint equations) aplicadas a cada uma das 
linhas de nós dos elementos sólidos da interface, de modo impor a seguinte  
condição cinemática ao vetor de deslocamento uP de um nó P 
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4.3 Etapas do processo de modelagem 

O sistema SIFRA/ADINA tem por objetivo automatizar o processo de modelagem da 
propagação de trincas e previsão de vida útil à fadiga, com um mínimo de intervenção do 
analista.  

As sete etapas deste processo estão mostradas esquematicamente no fluxograma da 
Figura 4.10, adaptada de Furukawa (2006). O sistema SIFRA/ADINA compreende as etapas 1 a 
6. A etapa 1, “Modelo Básico”, corresponde aos processos “Criação do modelo básico” e 
“Criação do banco de dados” descritos na seção 4.1. A etapa 2, “Modelo Estrutural”, corresponde 
aos processo de “Geração da malha” e de  “Criação do arquivo de entrada”. A etapa 3, “Análise 
Estrutural”, está descrita pelo processo “Análise estrutural do modelo gerado”. A etapa 4, 
“Análise de Fraturamento”, corresponde ao processo homônimo. A etapa 5, “Término do 
processo”, reside na decisão de encerramento ou continuação do processo de modelagem. As 
condições de encerramento do processo podem ser controladas pelo sistema ou pelo analista. 
Há basicamente três condições de encerramento: a) número de incrementos no comprimento da 
trinca, previamente fornecido; b) tenacidade à fratura; c) trajetória da trinca fora da região de 
propagação. Por fim, a etapa 6, “Propagação da trinca”, corresponde ao processo de mesmo 
nome. 
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A sétima etapa, “Previsão do número de ciclos de carregamento”, não está considerada 
no sistema SIFRA/ADINA, sendo realizada pelo analista, que se utiliza do histórico de fatores de 
intensidade de tensão fornecido ao final das etapas anteriores. 

 

 

Figura 4.10 – Etapas do processo de modelagem de propagação de trincas. 
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Capítulo 5  
Estudo do Campo Tridimensional de Tensões 
na Ponta da Trinca 

Neste capítulo, o campo tridimensional de tensões que se desenvolve nas vizinhanças 
da ponta de uma trinca é estudado por meio de quatro problemas elementares de placa infinita 
com trinca passante. O campo assintótico de tensões, previsto pela teoria da elasticidade plana 
e pelas teorias de placas de Kirchhoff e Reissner-Mindlin, é comparado ao campo tridimensional 
de tensões obtido numericamente pelo método dos elementos finitos, com a finalidade de 
verificar o domínio de validade das soluções teóricas. 

Quatro problemas de placa infinita com trinca passante, representados na Figura 5.1, 
são utilizados nos ensaios numéricos. Em cada um deles, as pontas da trinca estão submetidas 
a um único modo de carregamento: modos I e II de membrana, devidos a carregamentos 
coplanares; modos 1 e 2 de placa (Kirchhoff), devidos a carregamentos não coplanares (flexão 
simétrica e força cortante perpendicular). Neste trabalho, não é abordada a situação de modo 2 
de placa, correspondente ao carregamento não-coplanar de flexão antissimétrica (momento 
torsor), por conduzir a fatores de intensidade de tensão k1 e k2 nulos. 

Para estes problemas, a solução teórica para os fatores de intensidade de tensão é dada 
pelas seguintes expressões (Zehnder e Viz, 1993) 

Para os modos I e II de membrana, respectivamente, 

  a
h
NK o

I π=  e a
h
NKII π12=              (5.1). 

Para os modos 1 e 2 de placa de Kirchhoff, respectivamente, 

a
h
Mk o

21
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h
Qk o=                                  (5.2). 

 



  
 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1 – Quatro problemas elementares de placa infinita com trinca passante. 
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5.1 Modelagem do problema 

Um painel de placa quadrada com trinca central, mostrado na Figura 5.2, é utilizado para 
modelar o problema de caracterizar o campo de tensões de uma região próxima à ponta da 
trinca de uma placa delgada de espessura h. As dimensões foram escolhidas para aproximar o 
comportamento de uma placa infinita, sendo a relação W ≥ 20a considerada suficiente para 
minimizar o erro no cálculo dos fatores de intensidade de tensão pelo método dos elementos 
finitos  (Young (1993), Potyondy (1993), Zucchini et al. (2000), Furukawa (2006)). 

Para o módulo de elasticidade, arbitrou-se um valor fictício de 4.8 x 1010. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2 – Placa quadrada com trinca central de comprimento unitário (2a = 1). 

As restrições cinemáticas no contorno estão mostradas na mesma figura, sendo 

idênticas para os quatro problemas. Os símbolos ui e ϕ i indicam, respectivamente, 

deslocamentos e rotações na direção i =1, 2, 3. O eixo x3 é perpendicular à placa. A placa é 
modelada por completo, sem que se faça uso das condições de simetria, bastando assim um 
único modelo gerado com o programa ADINA para servir de base de todas as análises 
numéricas. A Figura 5.3 mostra a malha de elementos finitos desse modelo básico com a região 
central incompleta, onde a malha é gerada automaticamente pelo algoritmo desenvolvido para o 
programa SIFRA. 
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Figura 5.3 – Malha de elementos finitos do modelo básico. 

A região da ponta da trinca é modelada com elementos sólidos e elementos de casca 
com 9 nós. No modelo usado nas análises, a roseta tem um raio interno igual a 0,15 a, sendo 
constituída de 16 setores, 20 anéis e 8 ou 16 camadas. Na ponta da trinca, os elementos sólidos 
singulares têm arestas radiais de 0,01 h de tamanho, e espessura mínima de 0,1 h junto à face 
livre da placa, crescendo gradualmente em direção ao centro da placa. 

Os resultados foram obtidos por meio de análises elástico-lineares, tendo em conta a 
variação na espessura e no coeficiente de Poisson. Os demais parâmetros foram mantidos 
inalterados. 

Por conveniência da saída de resultados do programa ADINA, as tensões e 
deslocamentos são apresentados no sistema local de coordenadas cartesianas, enquanto que a 
posição do ponto considerado está no sistema local de coordenadas cilíndricas. 

As unidades de dimensão e de força das grandezas envolvidas no problema foram 
omitidas do texto, devendo-se assumir, entretanto, que são coerentes entre si, e se referem ao 
mesmo sistema de unidades, arbitrariamente escolhido. 
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5.2 Campo de tensões associado ao comportamento 
de membrana 

Nesta seção são apresentados os estudos referentes à variação do campo 
tridimensional de tensões nas proximidades da ponta da trinca que se desenvolve 
exclusivamente sob carregamentos coplanares, modos I e II. Os resultados são comparados a 
uma solução aproximada para o problema, considerando o estado plano de tensões da teoria da 
elasticidade bidimensional. 

Em uma placa delgada contendo uma trinca passante, a condição de estado plano de 
tensões existe aproximadamente em todos os lugares, com exceção de uma região muito 
próxima da ponta da trinca, onde o estado de tensões é tridimensional. Para avaliar a extensão 
desta região, Nakamura e Parks (1988,1989) realizaram vários ensaios numéricos com um 
modelo de um disco de espessura h e raio R, representado por elementos finitos sólidos de 8 
nós. Na fronteira deste modelo, foram impostas as condições de deformação e de carregamento 
equivalentes às de um campo de tensões K-singular. Deste modo, as tensões do campo 

tridimensional, σij , obtidas pela análise numérica, puderam ser comparadas com as tensões 

   )(
2

,2 θ
π

σ ij
IIID

ij f
r

K
=  com  i,j = 1,2              (5.3), 

do campo K-singular previsto pela teoria da elasticidade bidimensional. A medida da extensão do 
campo tridimensional pode ser avaliada, considerando-se a qual distância da ponta da trinca a 

relação D
ijij
2/σσ  se aproximava da unidade. Por meio desta abordagem, estes pesquisadores 

determinaram que, para cada modo específico de carregamento, as tensões σ22 e σ12 do campo 

tridimensional tendem rapidamente para a solução prevista pelo estado plano de tensões. 

No presente trabalho, pretende-se realizar um estudo semelhante ao de Nakamura e 
Parks (1988, 1989), porém dadas às características do modelo adotado, será necessário adotar 

outro estimador, uma vez que não se conhece a solução analítica completa, σij2D, para o 

problema de placa infinita com trinca finita, submetida a carregamentos coplanares. 

A dificuldade pode ser contornada, com boa precisão, elegendo-se como estimativa do 

campo bidimensional, σij2D, a solução numérica obtida com ν = 0, para cada modo de 
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carregamento. De fato, segundo Nakamura e Parks (1988), o campo de tensões é considerado 
“estado plano bidimensional” quando duas condições são atendidas simultaneamente: 

a) As componentes de tensão σ11, σ22 e σ12 são independentes de x3; 

b) As componentes de tensão σ33, σ13 e σ23 são desprezíveis. 

Os ensaios numéricos com ν = 0, para os modos I e II de membrana, mostraram que 

estas duas condições são atendidas com boa precisão. Portanto, a solução obtida nestes casos 
pode ser usada como uma estimativa da solução em estado plano do problema de uma placa 
infinita com trinca finita sob estado plano de tensão, para estes modos de carregamentos. 

5.2.1 Modo I 

Os gráficos das figuras seguintes apresentam os resultados obtidos nos ensaios 
numéricos com o modelo submetido ao carregamento unitário, uniformemente distribuído, N0 =1. 
Os valores apresentados correspondem às análises efetuadas para a relação h/a = 0,02. O 
estudo completo, entretanto, revelou que os resultados são praticamente insensíveis à variação 
da espessura, dentro do intervalo analisado. 

O gráfico da Figura 5.4 mostra a variação da tensão σ22, relativa à tensão σ222D da 

solução aproximada para o valor ν = 0, em função do coeficiente de Poisson e da distância 

normalizada r/h. Os valores correspondem às tensões nos elementos sólidos obtidas nos pontos 

de Gauss mais próximos da direção da trinca (θ = 2.5º). São mostrados dois conjuntos de dados; 

um conjunto para um plano próximo ao centro da placa (x3 / h = 0,021), e outro, para um plano 
mais próximo à face livre da placa (x3 / h = 0,469). 

De início, verifica-se qualitativamente o comportamento observado por Nakamura e 

Parks (1988). A tensão σ22 tende rapidamente para o valor da solução do estado plano de 

tensões à medida que a seção de estudo se afasta da ponta da trinca, independentemente do 
valor do coeficiente de Poisson. Como no trabalho citado, observa-se um grande efeito 
tridimensional até uma distância da ordem da espessura da placa, seguida de uma região de 
transição, onde a tensão se uniformiza a uma distância da ordem de duas a três vezes a 
espessura da placa.  
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O gráfico também mostra que essa variação é mais pronunciada para valores maiores 

de ν, mostrando haver também uma tendência para valores mais elevados no centro, diminuindo 

em direção à face livre da placa. 
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Figura 5.4 – Modo I: Variação da tensão σ22 em função de ν. 

O gráfico da Figura 5.5 exemplifica melhor este comportamento. As curvas apresentam a 

variação σ22 em relação a um plano horizontal de coordenada x3/h e à distância relativa r/h, para 

o coeficiente ν = 0,3. Observa-se que, para uma dada distância, em relação à solução do estado 

plano de tensões, a tensão σ22 é maior no centro da placa, diminuindo gradativamente em 

direção à face livre da placa. 

O gráfico da Figura 5.6 apresenta uma estimativa do grau de estado plano, por meio da 

relação σ33 / ν (σ11 + σ22), que é nula no estado plano de tensões e unitária no estado plano de 

deformações. 
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Figura 5.5 – Modo I: Variação da tensão σ22 com x3/h, para ν = 0,3. 
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Figura 5.6 – Modo I: Grau de estado plano de deformação/tensão, para ν = 0,3. 

Observa-se que junto à ponta da trinca, o campo de tensões caracteriza-se por um 
estado plano de deformações, variando rapidamente para o estado plano de tensões a uma 
distância de aproximadamente uma vez e meia a espessura da placa. Este resultado coincide 
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com o obtido por Nakamura e Parks (1988), demonstrando a validade da hipótese assumida 
para a estimativa da solução do campo de tensões para o problema da placa infinita. 

5.2.2 Modo II2 

De maneira similar ao exposto acima, as figuras seguintes apresentam os resultados 
obtidos nos ensaios numéricos com o modelo submetido a um carregamento antissimétrico 
unitário, uniformemente distribuído, N12 = 1. Os valores exibidos correspondem à relação         
h/a = 0,01, valendo as mesmas observações feitas na subseção anterior. 

O gráfico da Figura 5.7 mostra a variação da tensão σ12 em relação à solução estimada 

σ122D para ν = 0, em função da distância relativa r/h e do coeficiente de Poisson. Observações 

análogas às do modo I podem ser feitas aqui, ressalvando-se que, neste caso, a tensão tende a 
ser menor no centro da placa do que na sua face livre, quando comparada à solução do estado 
plano de tensões. A mesma observação foi feita por Nakamura e Parks (1989). Tal efeito pode 
ser visto mais claramente no gráfico da Figura 5.8. 
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Figura 5.7 – Modo II: Variação da tensão σ12 em função de ν. 

                                                      

2 A rigor, do ponto de vista da teoria da elasticidade tridimensional, este o problema se caracteriza pela 
combinação dos modos II e III. O assunto será retomado no capítulo seguinte. 
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Figura 5.8 – Modo II: Variação da tensão σ12 com x3/h, para ν = 0,3. 
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Figura 5.9 – Modo II: Grau de estado plano de deformação/tensão. 
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O gráfico da Figura 5.9 apresenta a estimativa do grau do estado plano nas 
proximidades da ponta da trinca. Embora não seja tão claro, como no caso do modo I, ele 
confirma o comportamento do campo tridimensional nesta região: uma considerável variação de 
intensidade ao longo da espessura, para distâncias menores que 0,5 h, seguida de uma 
transição gradual até a condição de estado plano de tensões, a uma distância da ordem de uma 
vez e meia a espessura da placa. De acordo com Nakamura e Parks (1989), estas distâncias 
aparentemente independem do valor do coeficiente de Poisson, exceto para o valor nulo, quando 

o valor de σ33 é desprezível. 

5.3 Campo de tensões associado ao comportamento 
de placa 

Nesta seção são apresentados os estudos referentes à variação do campo 
tridimensional de tensões nas proximidades da ponta da trinca, que se desenvolve 
exclusivamente sob carregamentos não coplanares, modos 1 e 2. Os resultados são 
comparados às soluções disponíveis das teorias de placas de Kirchhoff e de Reissner-Mindlin. 

5.3.1 Modo 1 

Os gráficos da Figura 5.10 apresentam os resultados da análise tridimensional pelo 
método dos elementos finitos (MEF), para o caso da placa delgada submetida ao momento fletor 

unitário, uniformemente distribuído, M0 = 1, considerando h/a = 0,01 e ν = 0,3. Os valores das 

tensões σ11 e σ22, normalizadas pela tensão remota σ0 = 12 x3 M0 / h3, são calculados nos 

pontos de Gauss situados sobre a direção θ = 2,5° e distantes 2x3/h = 0,1875 em relação ao 

centro da placa. Os valores correspondentes à teoria de Kirchhoff são calculados pela expressão 
(2.10), considerando o valor de k1 = 16971, obtido pela expressão (5.2a), e k2 = 0. Os valores 
correspondentes à teoria de Reissner-Mindlin são calculados pela expressão (2.12), 
considerando K1 = 0,6306 k1, conforme o trabalho de Joseph e Erdogan (1991), e k2 = 0.  

O gráfico da Figura 5.10a mostra que, para distâncias maiores que uma vez a espessura 
da placa, os valores das tensões, previstos pela teoria de Kirchhoff, estão em boa concordância 
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com os resultados do MEF. Entretanto, o gráfico da Figura 5.10b mostra que, à medida que a 
distância à ponta da trinca diminui (r < h), as tensões começam a se afastar dos valores 
estimados pela teoria de Kirchhoff. Dentro da região r < 0,1 h, o campo de tensões de Reissner-
Mindlin é consistente com os resultados da análise numérica.  
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Figura 5.10 – Modo 1: Tensões σ11 e σ22 em função de r/h, para h/a=0,01 e ν = 0,3. 



  
 81 

 

A transição entre a teoria de Kirchhoff e a de Reissner-Mindlin ocorre em um pequeno 

intervalo (0,1 < r/h < 1). Observe-se que, nesse trecho, a tensão σ11 prevista pela teoria de 

Kirchhoff tem o sinal oposto aquele obtido pelo MEF. 

O gráfico da Figura 5.11 mostra a relação entre as tensões σ11, σ22 e σ33, para várias 

relações x3/h, indicando o grau de estado plano de deformação/tensão. Observa-se que, de 
modo análogo ao que foi constatado para os modos I e II, o efeito tridimensional é significativo 
junto à ponta de trinca, tendendo ao estado plano de deformações. Esse efeito, entretanto, 
diminui rapidamente em um pequeno trecho (r < 0,3 h). Uma região de transição se configura no 
trecho 0,3 < r < 1,5h, a partir do qual se restabelece o estado plano de tensões. 
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Figura 5.11 – Modo 1: Grau de estado plano de deformação/tensão  

5.3.2 Modo 2 

Os gráficos da Figura 5.12 apresentam os resultados da análise tridimensional pelo 
método dos elementos finitos (MEF) para o caso da placa delgada submetida à força cortante 

unitária, uniformemente distribuída, Q0 = 1, considerando h/a = 0,02 e ν = 0,3. Os valores das 

tensões normais σ12 e σ23 são calculados nos pontos de Gauss situados sobre a direção            

θ = 2,5° e distantes 2 x3/h = 0,0625 em relação ao centro da placa, e estão normalizadas pela 
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tensão remota σ0 = 3 Q0 / 2h. Os valores das tensões correspondentes à teoria de Kirchhoff são 

calculados pela expressão (2.10), considerando o valor de k1 = 0 e k2 = 10607 obtido pela 
expressão (5.2a).  

Complementando o trabalho3 de Zucchini et al. (2000), os gráficos exibem as curvas 
correspondentes à teoria de Reissner-Mindlin. As tensões correspondentes a essa teoria são 
calculadas pela expressão (2.12), considerando os valores aproximados dos fatores K2 = 5216 e 
K3 = 2889, obtidos por um procedimento numérico análogo ao descrito na seção 6.2.1.2. 

O gráfico da Figura 5.12a mostra que os valores das tensões previstos pela teoria de 
Kirchhoff apresentam qualitativamente um comportamento semelhante aos das tensões 
determinadas pelo MEF, para um intervalo r/ h > 1, enquanto que as tensões previstas pela 
teoria de Reissner-Mindlin apresentam um comportamento distinto. Para essa teoria, ainda que 

os valores da tensão σ12 acompanhem aproximadamente os valores correspondentes, obtidos 

pelo MEF, os valores das tensões σ23 são tão elevados que não podem ser representados na 

escala adotada neste gráfico. 

O gráfico da Figura 5.12b exibe outro cenário. A partir de r < h, os valores das tensões 

σ12, determinadas pelo MEF, se aproximam mais daqueles previstos pela teoria de Reissner-

Mindlin, afastando-se dos valores estimados pela teoria de Kirchhoff. Uma análise mais 

detalhada desses resultados revela que os valores da tensão σ12 se situam praticamente entre 

os valores previstos pelas duas teorias, onde a teoria de Kirchhoff representa um limite inferior e 
a teoria de Reissner-Mindlin, um limite superior.  

Em contrapartida, as tensões σ23 determinadas pelo MEF invertem a tendência neste 

intervalo, e passam a convergir para os valores previstos pela teoria de Reissner-Mindlin, 
distanciando-se cada vez mais dos valores calculados pela teoria de Kirchhoff.  

 

 

                                                      

3 Os Autores justificaram que fatores de intensidade de tensão de Reissner-Mindlin, para uma placa 
delgada com relação h/a = 0,02, não são encontrados na literatura. 
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Figura 5.12 – Modo 2: Tensões σ12 e σ23 em função de r/h, para h/a=0,02 e ν = 0,3. 
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Para este caso, a região de dominância r/h < 0,10 da teoria de Reissner-Mindlin parece 
clara no gráfico da Figura 5.13, onde são mostrados apenas os valores das tensões calculadas 

pelo MEF e pela teoria de Reissner-Mindlin. Observa-se que os valores da tensão σ12 estão bem 

ajustados. Aproximando-se, pelo método dos mínimos quadrados, os valores determinados pelo 
MEF, chega-se a função (representada no gráfico em linha pontilhada pela Curva 1) 

496,0

012 08,28
−

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=
h
rσσ  

semelhante à expressão usada para o campo assintótico de Reissner-Mindlin 

5,0
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⎟
⎠
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⎜
⎝
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h
rR σσ . 

Os valores da tensão σ23 estimados pela teoria de Reissner-Mindlin, nesta região, 

apresentam um comportamento qualitativamente semelhante ao dos valores determinados pelo 
MEF, embora superiores. De modo análogo ao exposto acima, a função aproximadora 
(representada pela Curva 2) e a expressão usada para o campo de Reissner-Mindlin são, 
respectivamente, 
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Figura 5.13 – Modo 2:  Região de dominância da teoria de Reissner-Mindlin. 
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De maneira semelhante ao modo 1, o gráfico da Figura 5.14 apresenta a relação entre 

as tensões σ11, σ22 e σ33 indicando o grau de estado plano de deformação/tensão. Observa-se 

também que o efeito tridimensional é significativo junto à ponta de trinca, tendendo ao estado 
plano de deformações. Esse efeito, entretanto, diminui rapidamente em um pequeno trecho        
(r < 0,3 h), análogo ao modo 1. Uma região de transição se configura no trecho 0,3 < r < 1,5h, a 
partir da qual se restabelece o estado plano de tensões. 
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Figura 5.14 – Modo 2: Grau de estado plano de deformação/tensão 
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Capítulo 6  
Estudo dos Fatores de Intensidade de 
Tensão para Placas Delgadas 

Neste capítulo é realizado um estudo complementar ao do campo tridimensional de 
tensões nas vizinhanças da ponta da trinca.  Os mesmos problemas elementares do capítulo 
anterior são usados para calcular os diversos fatores de intensidade de tensão, de acordo com 
as respectivas teorias. 

Um dos objetivos é correlacionar os fatores definidos pelas duas teorias de placas por 
meio de expressões semi-empíricas, de tal modo que os fatores de Kirchhoff possam ser 
calculados a partir dos fatores de Reissner-Mindlin. 

 O segundo objetivo é estudar a variação dos fatores locais de intensidade de tensão, 
definidos pela teoria da elasticidade tridimensional, e compará-la com as hipóteses adotadas na 
definição dos fatores tridimensionais médios. Estes fatores também são calculados e 
correlacionados com os fatores definidos pela teoria de Reissner-Mindlin. 

Na primeira parte do Capítulo, são estudados os fatores de intensidade de tensão 
associados ao comportamento de membrana; em seguida, são estudados os fatores associados 
ao comportamento de placa. 

O mesmo modelo numérico do capítulo anterior é utilizado nas análises, valendo as 
mesmas observações gerais, ali expressas. Na modelagem da região em torno da ponta das 
trincas, são utilizados tanto elementos de casca, formulados pela teoria de Reissner-Mindlin, 
como elementos sólidos, baseados na teoria linear da elasticidade. 
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6.1 Fatores associados ao comportamento de 
membrana 

Nesta seção, são estudados os fatores de intensidade de tensão KI e KII, que decorrem 
da aplicação exclusiva de carregamentos que atuam no plano da placa.  

Elementos finitos de placa incorporam o comportamento de membrana por meio de 
formulação baseada na teoria da elasticidade plana, particularmente restrita ao estado plano de 
tensões. O excelente desempenho destes elementos, no cálculo dos fatores tensão KI e KII pelo 
método modificado da integral de fechamento da trinca, está comprovado na literatura em 
inúmeros trabalhos. Dentre eles, podemos citar os de Potyondy (1993) e de Furukawa (2006) 
que realizaram estudos semelhantes a este trabalho, utilizando malhas irregulares de elementos 
finitos, gerados pelo mesmo algoritmo descrito no Capítulo 3. 

Nesta seção, entretanto, são feitas análises complementares usando elementos sólidos 
(ou tridimensionais), com a finalidade de estudar a variação dos fatores KI e KII através da 
espessura de uma placa delgada e comparar com as estimativas dos fatores tridimensionais 
médios definidos no Capítulo 3. 

6.1.1 Modo I 

O gráfico da Figura 6.1 apresenta a variação do fator local KI ao longo da espessura da 
placa, para três valores do coeficiente de Poisson. Os valores foram obtidos pela técnica de 
extrapolação de tensões, descrita no Capítulo 3, e estão normalizados pelo fator KI2D da teoria 
da elasticidade bidimensional, considerando estado plano de tensões. Devido à simetria do 
problema, apenas os resultados de metade da placa estão representados. O estudo corresponde 
ao modo I de carregamento, definido por uma força unitária N0, uniformemente distribuída, e 
considerando a espessura relativa h/a = 0,01.  

Observa-se que, com exceção dos resultados para ν = 0, a variação do valor local de KI 

não é linear com x3. No centro da placa, os valores são maiores que o previsto pela teoria 
bidimensional, KI2D, e vão diminuindo em direção à face livre da placa (a perturbação que 
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aparece próxima à superfície livre deve ser desprezada, pois se deve a uma malha de elementos 
sem o refinamento adequado nesta região).  
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Figura 6.1 – Modo I: Variação do fator KI através da espessura da placa. 

Em uma região suficientemente próxima à intersecção da aresta da trinca e à superfície 
livre da placa, o campo de deformações passa a ser dominado por um tipo singularidade 
denominada campo de singularidade de canto, cujas características são diferentes daquelas do 
campo de singularidade K. Nakamura e Parks (1988) estimaram que nas placas delgadas a zona 
de dominância desta singularidade é muito pequena, da ordem de 3% da espessura da placa. 
Segundo Benthem (apud Nakamura e Parks, 1988), é possível correlacionar o fator local KI com 
o campo de singularidade de canto, que para valores muito pequenos de z = h/2 – x3, pode ser 
expresso por 

    2/1
3 )( += λzBxKI               (6.1) 

onde B é uma constante que representa a intensidade do campo de singularidade de canto, que 

depende da geometria e do carregamento atuante; e λ é um autovalor, que depende do 

coeficiente de Poisson, e varia de -0,5 ≤ λ  ≤ -0,332 para 0 ≤ ν ≤ 0,5. Deste modo, pode-se 

concluir que, para qualquer valor positivo do coeficiente de Poisson, o fator local KI se anula para 
z = 0 isto é, no vértice da trinca (como será visto adiante, isto não ocorre para o modo II). 
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A variação do valor local de KI é coerente com o grau de estado plano de 
deformação/tensão, exibido da Figura 5.6. Regiões mais próximas ao centro da placa têm o 
deslocamento mais restringido e tendem a se comportar em estado plano de deformação, 
enquanto que regiões mais próximas à superfície livre têm o deslocamento menos restringido e, 
portanto, tendem a se comportar em estado plano de tensão. Consequentemente, as regiões 
internas apresentam valores locais de KI maiores, em relação às regiões mais externas.  

Nakamura e Parks (1989) adotaram uma abordagem diferente para determinar os 
valores do fator local KI, escrevendo  

    23 1
)(

ν−
=

local

I
EJxK                        (6.2). 

onde J local é o valor da integral J calculada para o nível x3. Eles obtiveram valores semelhantes 
aos da Figura 6.1, mostrando a coerência entre os dois trabalhos. 

No Capítulo 3, definiu-se o fator tridimensional médio KI, como à média dos valores 
locais de KI ao longo da espessura da placa. As tabelas seguintes apresentam os valores do 
fator médio KI, com KI local calculado por extrapolação de tensões, para várias espessuras de 
placa e dois valores do coeficiente de Poisson. Foram consideradas duas densidades de malha 
na ponta da trinca, com 4 ou 8 camadas. As colunas identificadas com KI2D apresentam a 
solução para o problema bidimensional em estado plano de tensões. 

Tabela 6.1 – Valores do fator médio KI para ν = 0 (Modo I). 

h/a KI KI
2D KI / KI

2D KI KI
2D KI / KI

2D

0,01 252,27 250,66 1,0064 252,27 250,66 1,0064
0,02 125,96 125,33 1,0050 125,96 125,33 1,0050
0,04 62,98 62,67 1,0049 62,98 62,67 1,0049
0,06 41,97 41,78 1,0045 41,97 41,78 1,0045
0,08 31,46 31,33 1,0042 31,46 31,33 1,0042
0,20 12,57 12,53 1,0028 12,57 12,53 1,0028

4 Camadas 8 Camadas
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Tabela 6.2 – Valores do fator médio KI para ν = 0.3 (Modo I). 

h/a KI KI
2D KI / KI

2D KI KI
2D KI / KI

2D

0,01 262,87 250,66 1,0487 263,36 250,66 1,0507
0,02 131,25 125,33 1,0472 131,44 125,33 1,0488
0,04 65,56 62,67 1,0461 65,68 62,67 1,0481
0,06 43,68 41,78 1,0455 43,76 41,78 1,0475
0,08 32,74 31,33 1,0450 32,80 31,33 1,0469
0,20 13,06 12,53 1,0418 13,07 12,53 1,0428

4 Camadas 8 Camadas

 

Três observações importantes podem ser obtidas destas tabelas 

a) A diferença entre os valores calculados com 4 ou 8 camadas é irrelevante para a 
precisão desejada (menos de 0,5%); 

b) A relação entre KI e KI2D diminui à medida que a placa se torna mais espessa, indicando 
que a variação do valor local de KI tende a se uniformizar; 

c) Na prática, pode-se calcular aproximadamente o valor de KI2D pela expressão 

     22 1 ν−= I
D
I KK               (6.3). 

6.1.2 Modo II 

A rigor, do ponto de vista da teoria da elasticidade tridimensional, o campo assintótico de 
tensões que se estabelece próximo à ponta trinca, para o problema Modo II definido na Figura 
5.1, caracteriza-se pela composição dos modos II e III que atuam simultaneamente. Trata-se, na 
verdade, de um modo misto. Esse problema foi estudado detalhadamente por Nakamura e Parks 
(1989), de onde podem ser obtidas maiores informações. 

Para os propósitos deste trabalho, entretanto, apenas será dada atenção à componente 
do modo II do campo assintótico de tensões, uma vez que a componente do modo III tem uma 
participação secundária na caracterização do processo de propagação de trincas por fadiga. 
Além disso, a zona de dominância deste campo misto é muito pequena, da ordem de 0,5% da 
espessura da placa (Nakamura e Parks, 1989).  

O gráfico da Figura 6.2 apresenta a variação do fator local KII através da espessura da 
placa, para três valores do coeficiente de Poisson. De maneira análoga ao modo I, os valores 
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foram obtidos pela técnica de extrapolação de tensões, descrita no Capítulo 3, e estão 
normalizados pelo fator KII2D da teoria da elasticidade bidimensional, considerando estado plano 
de tensões. Devido à simetria do problema, apenas os resultados de metade da placa estão 
representados. O estudo corresponde ao modo II de carregamento, definido por uma força 
unitária N21, uniformemente distribuída, e considerando a espessura relativa h/a = 0,01. 

Observa-se que, neste caso, a variação do valor local de KII também não é linear com x3 

à exceção dos resultados para ν = 0. Em uma região central da placa ( |x3| < 0,4 h), os valores 

são praticamente constantes, porém maiores que o previsto pela teoria bidimensional, KI2D. 
Entretanto, ao contrário do que ocorreu para o modo I, no trecho mais externo ( |x3| > 0,4 h), os 
valores aumentam à medida que a região se aproxima da face livre da placa. 
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Figura 6.2 – Modo II: Variação do fator local KII através da espessura da placa.  

Em uma região suficientemente próxima à intersecção da aresta da trinca e a superfície 
livre da placa, o campo de deformações também passa a ser dominado pelo campo de 
singularidade de canto. Segundo Nakamura e Parks (1989), a região de dominância deste 
campo também é da ordem de 3% da espessura da placa, sendo válida para o fator local KII uma 
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expressão semelhante a (6.1), onde B é uma constante que representa a intensidade do campo 

de singularidade de canto relativa ao modo II, e λ é o autovalor variando agora no intervalo         

-0,646 ≤ λ ≤ -0,5 para 0,5 ≥ ν ≥ 0. Pode-se concluir que, para ν ≠ 0,  o fator local KII tende a 

infinito à medida que o ponto se aproxima do vértice da trinca, comportando-se de maneira 
oposta ao do modo I. As curvas representadas na Figura 6.2 mostram claramente esta 
tendência. 

No Capítulo 3, definiu-se o fator tridimensional médio KII, como à média dos valores 
locais de KII ao longo da espessura da placa, segundo a equação (3.13b). As tabelas seguintes 
apresentam os valores deste fator, com KII local calculado por extrapolação de tensões, para 
várias espessuras de placa e dois valores do coeficiente de Poisson. Foram consideradas duas 
densidades de malha na ponta da trinca, com 4 ou 8 camadas. As colunas identificadas com 
KII2D apresentam a solução do problema bidimensional em estado plano de tensões. 

Tabela 6.3 – Valores do fator médio KII para ν = 0 (Modo II).  

h/a KII KII
2D KII / KII

2D KII KII
2D KII / KII

2D

0,01 252,64 250,66 1,0079 252,64 250,66 1,0079
0,02 126,31 125,33 1,0078 126,31 125,33 1,0078
0,04 63,15 62,67 1,0077 63,15 62,67 1,0077
0,06 42,10 41,78 1,0076 42,10 41,78 1,0076
0,08 31,57 31,33 1,0076 31,57 31,33 1,0076
0,20 12,63 12,53 1,0075 12,63 12,53 1,0075

4 Camadas 8 Camadas

 

Tabela 6.4 – Valores do fator médio KII para ν = 0.3 (Modo II).  

h/a KII KII
2D KII / KII

2D KII KII
2D KII / KII

2D

0,01 262,93 250,66 1,0489 262,08 250,66 1,0456
0,02 131,22 125,33 1,0470 130,80 125,33 1,0436
0,04 65,48 62,67 1,0449 65,27 62,67 1,0416
0,06 43,62 41,78 1,0440 43,48 41,78 1,0407
0,08 32,68 31,33 1,0430 32,58 31,33 1,0398
0,20 13,05 12,53 1,0410 13,01 12,53 1,0381

4 Camadas 8 Camadas
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De modo análogo, três observações importantes podem ser obtidas destas tabelas 

a) A diferença entre os valores calculados com 4 ou 8 camadas é irrelevante para a 
precisão desejada (menos de 0,5%); 

b) A relação entre KII e KII2D diminui à medida que a placa se torna mais espessa, indicando 
que a variação do valor local de KII tende a se uniformizar; a diferença, entretanto, 
também é irrelevante para a precisão desejada (menos que 0,7%); 

c) Na prática, pode-se calcular aproximadamente o valor de KII2D pela expressão 

    22 1 ν−= II
D
II KK                (6.4). 

6.1.3 Discussão e conclusões 

Foram apresentados os estudos sobre a variação dos fatores locais KI e KII, 
correspondentes aos carregamentos coplanares (ou de membrana), para o problema de uma 
placa infinita com trinca passante. De modo geral, estes fatores variam de forma não-linear ao 
longo da espessura da placa, com exceção do caso em que o coeficiente de Poisson é nulo, 
para o qual os fatores são constantes. 

Do ponto de vista prático de aplicação da metodologia de propagação de trincas por 
fadiga em estruturas de cascas delgadas, é possível adotar o seguinte procedimento para o 
cálculo dos fatores de intensidade de tensão para carregamentos de membrana, quando se 
efetua uma análise com elementos tridimensionais: 

a) Usar pelo menos quatro camadas de elementos sólidos na representação da região em 
torno da trinca; 

b) Calcular os fatores KI2D e KII2D da elasticidade bidimensional multiplicando-se os fatores 

tridimensionais médios correspondentes por 21 ν− . 
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6.2 Fatores associados ao comportamento de placa 

Nesta seção, estudam-se os fatores de intensidade de tensão associados ao 
comportamento de placa propriamente dito, isto é, quando a placa é submetida a carregamentos 
não-coplanares. 

Inicialmente, os fatores K1, K2 e K3 da teoria de Reissner-Mindlin são calculados para os 
modos de carregamento de placa, 1 e 2, e comparados aos fatores k1 e k2 da teoria de Kirchhoff. 
São propostas quatro expressões semi-empíricas que correlacionam os fatores destas duas 
teorias no contexto da teoria das placas delgadas. 

Em seguida, as análises destes modos de carregamento de placa são refeitas utilizando-
se elementos sólidos singulares na ponta da trinca. Os fatores KI, KII e KIII da teoria da 
elasticidade tridimensional são calculados e comparados aos fatores de Reissner-Mindlin. 

6.2.1 Relação entre os fatores calculados pelas teorias de placas 

6.2.1.1 Modo 1 

A Tabela 6.5 apresenta os resultados obtidos para os fatores de Kirchhoff e de Reissner-
Mindlin, calculados para um momento uniformemente distribuído e unitário, M0 = 1, para várias 
relações de espessura, h/a, e considerando dois valores para o coeficiente de Poisson. A 

segunda coluna, 2a/δ, indica a densidade da malha na ponta da trinca adotada na análise 

numérica. Na terceira coluna, os valores do fator k1 são calculados pela expressão teórica 
baseada na teoria de Kirchhoff, que independe do coeficiente de Poisson. Os fatores K1 são 
determinados pelo método modificado da integral de fechamento de trinca, utilizando o valor da 
taxa de liberação de energia, G1, calculado numericamente. As colunas 4 e 6, apresentam estes 
valores normalizados pelo valor do fator k1. Finalmente, as colunas 5 e 7, apresentam os valores 
de K1 obtidos por Joseph e Erdogan (1989), também normalizados por k1. A primeira linha 
corresponde ao valor teórico desta relação, (1+v)/(3+v), obtido para o limite h/a = 0. 
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Tabela 6.5 – Relação entre fatores K1 e k1 para o modo 1. 

h/a 2a/δ k1 K1/k1 J&E K1/k1 J&E
0 - - - 0,5774 - 0,6276

0,001 125 16970563 0,5781 0,5777 0,6283 0,6280
0,005 125 678823 0,5788 0,5790 0,6290 0,6292
0,010 125 169706 0,5802 0,5803 0,6305 0,6306
0,100 125 1697 0,5986 0,5984 0,6487 0,6481
0,250 125 272 0,6199 0,6211 0,6692 0,6701
0,500 250 68 0,6504 0,6518 0,6987 0,6997
1,000 250 17 0,6982 0,7020 0,7442 0,7475

v = 0. v = 0.3

 

 

A Tabela 6.6 apresenta a razão entre os valores das taxas de liberação de energia 
calculadas pelas teorias de Reissner-Mindlin, G1, e de Kirchhoff, Gk1, em função da espessura 
relativa, h/a. Em conformidade com os trabalhos de Joseph e Erdogan (1989) e de Young e Sun 
(1993), os resultados apresentados mostram que as duas taxas de energia convergem para o 
mesmo valor à medida que a placa se torna mais delgada, independemente do valor do 
coeficiente de Poisson.  

Tabela 6.6 – Razão entre taxas de energia G1/Gk1 para o modo de flexão 

h/a v = 0 v = 0.3
0,001 1,0025 1,0021
0,005 1,0050 1,0045
0,010 1,0100 1,0092
0,100 1,0751 1,0682
0,250 1,1527 1,1370
0,500 1,2689 1,2391
1,000 1,4623 1,4059  

O gráfico da Figura 6.3 ilustra este comportamento. Observa-se que a taxa de 
liberação de energia, calculada pela teoria de Reissner-Mindlin, é sempre maior que a taxa 
calculada pela teoria de Kirchhoff. 
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A estreita relação entre K1 e k1 sugere que seja possível estabelecer expressões 
empíricas entre esses dois fatores, de tal modo que o fator de Kirchhoff possa ser obtido por 
meio do fator de Reissner-Mindlin. 
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Figura 6.3 – Gráfico da razão G1/Gk1 entre taxas de energia para o modo de flexão. 

Para o modo de flexão pura, o fator k1 de Kirchhoff relaciona-se com a taxa de liberação 
de energia, Gk1 pela expressão 

2
11 3

1
3

k
E

Gk ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

+
+

=
ν
νπ                           (6.5) 

Substituindo-se Gk1 por G1 na equação (6.5), pode-se definir um novo fator 

    11 )1(
)3(3 EGk R

νπ
ν

+
+

=               (6.6) 

que representa, para o modo de flexão pura, um fator k1 de Kirchhoff equivalente, calculado com 
a taxa de liberação de energia da teoria de Reissner-Mindlin.  
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É fácil mostrar que o fator k1R se relaciona com o fator K1 de Reissner-Mindlin pela 
expressão 

     11 1
3 Kk R

ν
ν

+
+

=               (6.7) 

A Tabela 6.7 mostra os valores de k1 calculados para várias espessuras relativas, h/a, 
características de uma placa delgada. Os valores de k1R também foram determinados 
numericamente por meio da expressão (6.6), que por conveniência são apresentados na forma 
da razão k1/k1R para dois valores do coeficiente de Poisson. 

Tabela 6.7 – Valores de k1/k1R para placas delgadas. 

h/a k1 v = 0 v = 0.3
0,001 16970563 0,9987 0,9990
0,005 678823 0,9975 0,9978
0,010 169706 0,9950 0,9954
0,020 42426 0,9898 0,9906
0,040 10607 0,9817 0,9832
0,060 4714 0,9753 0,9774
0,080 2652 0,9697 0,9723
0,100 1697 0,9644 0,9676

k1/k1
R

 

 Os valores da razão k1/k1R para placas delgadas estão representados graficamente na 
Figura 6.4, e foram ajustados por polinômios de segundo grau (representados pelas curvas f1 e 
f2), segundo o método dos mínimos quadrados, com erro menor que 1%. 

As expressões obtidas para estes polinômios são as seguintes: 

Para ν = 0, 

    ( ) ( )2
11 /4472,1/4933,01/ ahahkk R +−=            (6.8) 

Para ν = 0.3, 

    ( ) ( )2
11 /3862,1/4750,01/ ahahkk R +−=             (6.9) 

Para valores intermediários de ν, pode-se interpolar linearmente.  
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Figura 6.4 – Razão k1/k1R em função de h/a para placas delgadas 

 

6.2.1.2 Modo 2 

Seguindo a metodologia utilizada na seção anterior, a Tabela 6.8 apresenta os 
resultados obtidos para os fatores de Kirchhoff e de Reissner-Mindlin, calculados para uma força 
cortante transversal unitária, uniformemente distribuída, Q0 = 1, para várias relações de 
espessura, h/a, e considerando dois valores para o coeficiente de Poisson. Na terceira coluna, o 
fator k2 é calculado pela expressão da teoria de placa de Kirchhoff e independe do coeficiente de 
Poisson. Os fatores K2 e K3 são determinados pelo método modificado da integral de fechamento 
de trinca, utilizando os valores da taxa de liberação de energia calculados numericamente, 
respectivamente G2 e G3. As colunas 4 a 7, apresentam estes valores normalizados pelo fator k2. 
Ao contrário do fator k1, não foi possível correlacionar os valores calculados dos fatores K2 e K3 
de Reissner-Mindlin com resultados disponíveis na literatura4, de modo a aferir a precisão dos 
resultados obtidos. Mesmo o trabalho de Young e Sun (1993), que realiza um estudo 
semelhante, limita-se a uma apresentação gráfica, cuja precisão é inadequada para os 

                                                      

4 Registre-se aqui o trabalho de O.Tamate, Technology Reports, Tohoku University, 40 (1975) 105-131. 
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propósitos deste trabalho. Acredita-se, entretanto, que a consistência dos resultados sinalize que 
se tenha alcançada a precisão desejada. 

Tabela 6.8 – Relação entre fatores k2, K2 e K3 para modo de corte transversal. 

h/a 2a/δ k2 K2/k2 K3/k2 K2/k2 K3/k2

0,001 125 4242641 0,4678 0,2616 0,5210 0,2358
0,005 125 169706 0,4654 0,2647 0,5182 0,2393
0,010 125 42426 0,4601 0,2716 0,5121 0,2468
0,100 125 424,26 0,3996 0,3566 0,4406 0,3390
0,250 125 67,882 0,3533 0,4422 0,3850 0,4294
0,500 250 16,971 0,3006 0,5665 0,3229 0,5579
1,000 250 4,243 0,2310 0,7935 0,2428 0,7891

v = 0 v = 0.30

 

 

De acordo com Zucchini et al. (2000), há uma intrínseca relação entre o fator k2 de 
Kirchhoff e os fatores K2 e K3 de Reissner-Mindlin para o modo de carregamento em estudo. 
Antecipando o que será discutido mais adiante, o gráfico da Figura 6.5 apresenta as correlações 
entre estes fatores, baseado nos valores mostrados na Tabela 6.8.  

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55

K2/k2

K
3/k

2

 v = 0
 v= 0.3

h/a = 1

h/a = 0.50

h/a = 0.25

h/a = 0.10

h/a = 0.01
h/a = 0.005

h/a = 0.001

 

Figura 6.5 – Gráfico K3/k2 em função de K2/k2 para modo de corte transversal. 
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Basicamente as curvas desenhadas no gráfico da figura acima indicam que quanto mais 
espessa é a placa, em relação ao comprimento da trinca, maior é a participação do fator K3 e 
menor a participação do fator K2. De modo contrário, quanto mais delgada é a placa, menor é a 
participação do fator K3 e maior é a participação do fator K2.  

Tabela 6.9 – Relação entre taxas de energia liberada (modo 2) 

h/a G2+3/Gk2 G2/G2+3 G3/G2+3 G2+3/Gk2 G2/G2+3 G3/G2+3

0,001 0,9167 0,6060 0,3940 0,9826 0,7011 0,2989
0,005 0,9197 0,5979 0,4021 0,9839 0,6927 0,3073
0,010 0,9268 0,5799 0,4201 0,9874 0,6742 0,3258
0,100 1,0769 0,3765 0,6235 1,0996 0,4481 0,5519
0,250 1,3494 0,2348 0,7652 1,3499 0,2788 0,7212
0,500 1,9238 0,1193 0,8807 1,9080 0,1387 0,8613
1,000 3,4595 0,0391 0,9609 3,4376 0,0435 0,9565

ν = 0. ν = 0.30

 

Young e Sun (1993) constataram este fato de outra maneira, ao correlacionar as 
parcelas das taxas de energia G2 e G3 com a taxa total de energia liberada pela propagação da 
trinca, G2+3. Isto é mostrado no gráfico da Figura 6.6, cujos valores foram retirados da Tabela 6.9 
Esta apresenta, de forma adimensional, os valores das taxas de energia liberada, de acordo com 

as duas teorias de placas. Para cada valor do coeficiente ν, cada parcela de taxa de energia, G2 

e G3, está dividida pela taxa total de energia, G2+3, e este valor, por sua vez, está normalizado 
pela taxa de energia de Kirchhoff, Gk2. Observando-se as curvas desenhadas na Figura 6.6, 
nota-se que, independentemente do coeficiente de Poisson, a participação da taxa de energia G2 
aumenta à medida que a placa se torna delgada em relação ao comprimento da trinca, chegando 

a superar participação da taxa de energia G3 para valores de h/a menores que 0,06 para ν = 0,3, 

e 0,035 para ν = 0. No sentido inverso, à medida que a placa se torna espessa, a contribuição 

da taxa de energia G2 diminui rapidamente, e a taxa de energia G3 passa a ser predominante. 
Nesta situação, a influência do efeito de Poisson parece ser desprezível. 
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Figura 6.6 – Participação das taxas de energia G2 e G3 de Reissner-Mindlin. 

A relação entre o fator k2 de Kirchhoff e os fatores K2 e K3 de Reissner-Mindlin pode ser 
determinada para as placas delgadas recorrendo-se ao procedimento utilizado na seção anterior.  
O gráfico da Figura 6.7 apresenta as curvas definidas pelos valores de G2+3/Gk2 mostrados na 
Tabela 6.8. Em primeiro lugar, observa-se que a diferença entre as curvas é mais evidente à 
medida que a placa se torna mais delgada, sugerindo que o efeito de Poisson tenha maior 
influência sobre a parcela G2 que sobre a parcela G3. Em segundo lugar, confirma-se o que fora 
anunciado por Young e Sun (1993a), e também o que foi observado em relação ao modo de 
flexão pura: à medida que a placa se torna delgada, as taxas de liberação de energia, calculadas 
pelas teorias de Kirchhoff e de Reissner-Mindlin, convergem para o mesmo valor, 
independentemente do efeito de Poisson. Entretanto, embora no modo de flexão pura a teoria de 
Reissner-Mindlin estime uma taxa de energia sempre maior do que a prevista pela teoria de 
Kirchhoff, no modo de corte transversal isto parece não ocorrer para um pequeno intervalo de 
h/a, onde as placas são muito delgadas. Este resultado, contudo, precisa ser verificado por meio 
de análises mais criteriosas neste intervalo de variação. Além disso, há de se levar em conta os 
erros inerentes tanto ao método numérico para cálculo das taxas de liberação de energia, quanto 
ao método dos elementos finitos. 
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Figura 6.7 – Razão G2+3/Gk2 em função da relação h/a. 

De modo análogo ao que se observou para o fator k1, a estreita relação entre o fator k2 e 
os fatores K2 e K3 sugere que seja possível estabelecer expressões empíricas entre esses 
fatores, de tal modo que o fator de Kirchhoff possa ser obtido por meio dos fatores de Reissner-
Mindlin. 

Para o modo de força cortante transversal, o fator k2 de Kirchhoff relaciona-se com sua 
taxa de liberação de energia, Gk2 pela expressão 

    2
22 3

1
3

k
E

Gk ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

+
+

=
ν
νπ              (6.10) 

Substituindo-se Gk2 por G2+3 na equação (6.10), pode-se definir também um novo fator  

    322 )1(
)3(3

++
+

= EGk R
νπ
ν                      (6.11) 

que representa, para o modo de corte transversal, um fator de Kirchhoff “equivalente”,  calculado 
com a taxa de energia da teoria de Reissner-Mindlin.  
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Pode-se mostrar que o fator k2R se relaciona com os fatores K2 e K3 de Reissner-Mindlin 
pela expressão 

   ( ) 2
3

2
2

2
2 5

)3(8
1
3 KKk R ν

ν
ν +

+
+
+

=              (6.12) 

A Tabela 6.10 mostra os valores de k2 calculados para várias espessuras relativas, h/a, 
características de uma placa delgada. Os valores de k2R também foram determinados 
numericamente por meio da expressão (6.12), e por conveniência estão apresentados na forma 
da razão k2/k2R para dois valores do coeficiente de Poisson. 

Tabela 6.10 – Valores relativos k2/k2R para placas delgadas 

h/a k2 ν = 0 ν = 0.3
0,001 4242641 1,0076 1,0088
0,005 169706 1,0070 1,0081
0,010 42426 1,0055 1,0064
0,020 10607 1,0011 1,0015
0,040 2652 0,9910 0,9901
0,060 1179 0,9802 0,9782
0,080 663 0,9692 0,9660
0,100 424 0,9580 0,9537

k2/k2
R

 

Os valores da razão k2/k2R para placas delgadas estão representados graficamente na 
Figura 6.8, e também foram ajustados por polinômios de segundo grau (representados pelas 
curvas g1 e g2), segundo o método dos mínimos quadrados, com erro menor que 1%. 

As expressões obtidas para estes polinômios são as seguintes: 

Para ν = 0, 

   ( ) ( )2
22 /0347,1/4106,0009,1/ ahahkk R −−=           (6.13). 

Para ν = 0.3, 

   ( ) ( )2
22 /0747,1/4636,00104,1/ ahahkk R −−=                 (6.14). 

Para valores intermediários, pode-se interpolar linearmente. 
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Figura 6.8 – Razão k2/k2R em função de h/a para placas delgadas. 

6.2.1.3 Discussão e conclusões 

Foi realizado um estudo relacionando os fatores das teorias de Kirchhoff e de Reissner-
Mindlin para os casos de carregamentos de placa, Modos 1 e 2. 

Mostrou-se que para as placas delgadas é possível relacionar estes fatores por meio de 
expressões semi-empíricas, que dependem da relação h/a e do coeficiente de Poisson, na forma 

),/(/ νahfkk m
R
mm =   m = 1,2 

onde R
mk é o coeficiente de Kirchhoff equivalente para o modo m, calculado com a taxa de 

liberação de energia da teoria de Reissner-Mindlin. 
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6.2.2 Fatores calculados pela teoria da elasticidade tridimensional 

Apresentam-se, a seguir, as análises numéricas dos modos de carregamentos não-
coplanares, utilizando-se agora elementos sólidos singulares na ponta da trinca. Os fatores 
locais KI, KII e KIII da teoria da elasticidade tridimensional são calculados e comparados aos 
respectivos fatores K1, K2 e K3 de Reissner-Mindlin obtidos na seção anterior. Os resultados 
correspondem às análises numéricas que, visando caracterizar o comportamento de placas 
delgadas, abrangem apenas o intervalo de espessura h/a ≤ 0,20. 

6.2.2.1 Modo 1 

Apresentam-se, a seguir, os resultados das análises tridimensionais pelo método dos 
elementos finitos, referentes à placa submetida a carregamento simétrico de flexão. Foram 
utilizados elementos sólidos singulares na ponta da trinca, distribuídos em 16 setores, 20 anéis e 
8 camadas. Na ponta da trinca, foi adotada a mesma densidade da malha usada nos ensaios do 
Capítulo 5, a fim de que houvesse uniformidade nos resultados. Foram realizadas, ao todo, duas 
séries com seis análises cada uma, correspondentes a dois valores do coeficiente de Poisson e 
seis valores da relação de espessura h/a.  
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Figura 6.9 – Modo 1: Variação do fator local KI(x3) através da espessura da placa. 
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O gráfico da Figura 6.9 exibe a variação do fator local KI(x3) através da espessura, para 

a metade superior da placa (0 ≤ 2x3/h ≤ 1), considerando ν = 0,3. O mesmo comportamento é 

observado para a metade inferior, invertendo-se, porém, o sinal do fator KI(x3). A técnica de 
extrapolação de tensões, descrita no Capítulo 3, foi utilizada na determinação destes valores. 

Por conveniência de apresentação, os valores de KI(x3) estão normalizados por K1√π. 

Duas conclusões importantes podem ser obtidas desses resultados: 

a) As curvas seguem a mesma tendência (aproximadamente linear) para todas as 
espessuras estudadas, confirmando os resultados de Zucchini et al. (2000) obtidos 

apenas para h/a = 0,01 e ν = 0,3; 

b) Os valores são bem próximos ao previsto pela teoria de Reissner-Mindlin, sendo 
aproximadamente de 3 a 5% maiores; a maior diferença ocorre junto à face livre. 

No Capítulo 3, definiu-se o fator tridimensional médio K1, correspondente à média dos 
valores locais de KI multiplicados pela coordenada x3, segundo a equação (3.13c). As tabelas 
seguintes apresentam os valores deste fator, para várias espessuras de placa e dois valores do 
coeficiente de Poisson. Foi considerada apenas a densidade de malha na ponta da trinca, com 8 
camadas. As colunas identificadas com K1R apresentam o fator correspondente à teoria de 
Reissner-Mindlin. 

Tabela 6.11 – Valores do fator médio K1 comparados ao fator K1R (Modo 1) 

h/a K1
R K1 K1

R/K1 K1
R K1 K1

R/K1

0,01 98892 99841 0,9905 107476 112500 0,9553
0,02 24874 25076 0,9919 26999 28129 0,9599
0,04 6238 6286 0,9924 6806 7055 0,9646
0,06 2790 2805 0,9949 3044 3149 0,9666
0,08 1579 1584 0,9965 1722 1780 0,9675
0,20 260 261 0,9972 283 293 0,9648

v = 0 v = 0.3

 

Observa-se que, fixado um valor do coeficiente de Poisson, a relação K1R/K1 
praticamente não varia com a espessura h/a, exibindo apenas uma flutuação típica da 

imprecisão do método numérico de resolução. Para os valores correspondentes a ν = 0,3, a 

relação é próxima de 21 ν− , de modo que se propõe a seguinte expressão semi-empírica 

   2
11 1 ν−= KK R             (6.15). 
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6.2.2.2 Modo 2 

Os resultados das análises tridimensionais pelo método dos elementos finitos, referentes 
ao modo carregamento por força cortante transversal, são apresentados a seguir. Analogamente 
ao modo 1, foram realizadas 12 análises numéricas, utilizando elementos sólidos singulares na 
ponta da trinca, distribuídos em 16 setores, 16 anéis e 16 camadas. 

A Figura 6.10 e a Figura 6.11 exibem, para cada valor do coeficiente de Poisson 
adotado, a variação do fator local KII(x3) através da espessura, para a metade superior da placa 
(0 ≤ 2 x3/h ≤ 1). O mesmo comportamento é observado para a metade inferior, invertendo-se, 
porém, o sinal do fator KII(x3). Os valores são normalizados pelo correspondente fator k2, 
seguindo o mesmo procedimento de Zucchini et al. (2000). As setas indicam valores crescentes 
de h/a. 
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Figura 6.10 – Modo 2: Variação do fator KII(x3) em relação a k2, para ν = 0. 

Observa-se nestes gráficos que, independentemente da relação h/a e do coeficiente de 
Poisson, o fator KII(z) varia de forma aproximadamente linear com z, seguindo a tendência 
prevista pela teoria de Reissner-Mindlin para o fator K2, com exceção da região próxima à face 
livre da placa, onde o efeito da singularidade de canto faz com que esse fator varie de forma não 
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linear.  Nota-se também que, para uma mesma coordenada x3, a relação KII(x3)/k2 aumenta à 
medida que a placa se torna mais delgada. 
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Figura 6.11 – Modo 2: Variação do fator KII(x3), em relação a k2, para ν = 0,3. 

Analogamente, a Figura 6.12 e a Figura 6.13 exibem a variação do fator local KIII(x3) 
através da espessura, para a metade superior da placa (0 ≤ 2x3/h ≤ 1). O mesmo 
comportamento é observado para a metade inferior, porém, sem a inversão do sinal. Do mesmo 
modo, os valores também são normalizados pelo correspondente fator k2, seguindo a referência 
citada. 

De modo geral, o que se observa nestes gráficos é que o fator tridimensional KIII(x3) não 
exibe a variação quadrática prevista pela teoria de Reissner-Mindlin para o fator K3 
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Figura 6.12 – Modo 2: Variação do fator KIII(z), em relação a k2, para ν = 0. 
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Figura 6.13 – Modo 2: Variação do fator KIII(x3), em relação a k2, para ν = 0,3. 
Ao contrário, as figuras mostram que KIII(x3) é aproximadamente constante para o valor 

do coeficiente de Poisson igual a 0,3 (exceção feita à região próxima à face livre da placa), 
tendendo para o comportamento previsto à medida que este coeficiente se anula. 
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Além disso, de modo inverso ao que se observou para os valores de KII(x3)/k2, nota-se 
que a relação KIII(x3) /k 2 tende a diminuir à medida que a placa se torna mais delgada. Este fato, 
entretanto, é coerente com o que foi observado para os fatores K2 e K3: para o modo 2 de placa, 
estes fatores atuam de maneira complementar, com a tendência de K2 aumentar e K3 diminuir à 
medida que a placa se torna mais delgada, variando no sentido contrário quando a placa se 
torna mais espessa. 

Zucchini et al. (2000) apresentaram seus resultados utilizando o fator k2 na normalização 
dos fatores tridimensionais, em parte porque não se dispunha na literatura, para este tipo de 
problema, fatores de intensidade de tensão baseados na teoria de Reissner-Mindlin, em parte 
porque desejavam comprovar a seguinte relação estabelecida por Hui e Zehnder (1993)  

    IIIII KaKak 322 +=              (6.16) 

onde: 2a  e 3a  são parâmetros a determinar e que dependem somente do coeficiente de 

Poisson; KII é um fator definido como o coeficiente que “melhor se ajusta” à reta KII(x3)= KII 2x3/h; 
e KIII é um fator definido como o valor de KIII(x3) calculado para  z = 0. Em seu trabalho, Zucchini 

et al. (2000) determinaram os  valores 42,12 =a e 87,13 =a , correspondentes a ν = 0,3. 

Procedendo de maneira similar a estes pesquisadores, o gráfico da Figura 6.14 foi 
construído com os valores de KII e KIII obtidos pelas análises numéricas para o modo 2, 
considerando ambos os valores do coeficiente de Poisson. As retas desenhadas foram obtidas 
por regressão linear dos dados utilizados. Observe-se que os pontos estão praticamente 
alinhados, mostrando boa aderência à equação (6.16). Foram determinados os valores: 

43,12 =a e 74,13 =a , para ν = 0; e 42,12 =a e 81,13 =a , para a ν = 0,3, confirmando que os 

resultados obtidos no presente trabalho estão muito próximos daqueles obtidos por Zucchini et 
al. (2000) e que, portanto, são confiáveis. 

É de interesse do presente trabalho, entretanto, correlacionar os fatores obtidos na 
análise tridimensional com os fatores da teoria de Reissner-Mindlin, da mesma forma como se 
procedeu para os fatores do modo 1 de placa. Assim, as figuras seguintes reapresentam os 
resultados mostrados anteriormente, utilizando-se agora, como referência, os fatores K2 e K3 
obtidos nas análises do item 6.2.1.2. 
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Figura 6.14 – Relação KIII/k2 em função de KII/k2 para várias espessuras. 
A Figura 6.15 e a Figura 6.16 apresentam, para cada coeficiente de Poisson, o fator 

KII(x3) normalizado pelo fator K2 de Reissner-Mindlin. Observa-se que é bem evidente a 
correlação entre KII(x3) e K2, até aproximadamente 2x3/h = 0,8, ao contrário do trabalho de 
Zucchini et al. (2000). 

  
h
xKxKII

3
23

2)( ≅ , para 8,028,0 3 ≤≤− hx         (6.17), 

sendo este resultado praticamente indiferente ao efeito de Poisson e à variação da espessura da 
placa. A partir deste ponto, entretanto, os valores experimentam um forte acréscimo, sendo tanto 
maior quanto maior o coeficiente de Poisson. 

A Figura 6.17 e a Figura 6.18 apresentam o fator KIII(x3) normalizado pelo fator K3 de 

Reissner-Mindlin. Observa-se melhor na Figura 6.18 que, para ν = 0,3, a relação KIII(x3)/K3 é 

praticamente constante e igual a 0,78 na região central da placa, sendo este resultado 
praticamente indiferente à variação espessura da placa. Este comportamento, entretanto, tende 
a desaparecer gradualmente à medida que o coeficiente de Poisson diminui de valor. Como 

mostra a Figura 6.17, para o ν = 0 esse comportamento não se observa, e a variação de 

KIII(x3)/K3 se aproxima daquela prevista pela teoria de Reissner-Mindlin.  
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Figura 6.15 – Modo 2: Variação do fator KII(x3), em relação a K2, para ν = 0. 
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Figura 6.16 – Modo 2: Variação do fator KII(x3), em relação a K2 para ν = 0,3. 
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Figura 6.17 – Modo 2: Variação do fator KIII(x3), em relação a K3, para ν = 0. 

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0
KIII(x3) /K3

2x
3 

/h

h/a=0.01

h/a=0.02

h/a=0.04

h/a=0.06

h/a=0.08

h/a=0.20

 

Figura 6.18 – Modo 2: Variação do fator KIII(x3), em relação a K3, para ν = 0,3. 
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No Capítulo 3, foram definidos os fatores tridimensionais médios K2 e K3 , segundo as 
equações (3.13d) e (3.13e) respectivamente. As tabelas seguintes apresentam os valores destes 
fatores, para várias espessuras de placa e dois valores do coeficiente de Poisson. Foi 
considerada uma densidade de malha na ponta da trinca, com 8 camadas. As colunas 
identificadas com K2 e K3 apresentam os fatores de Reissner-Mindlin correspondentes. 

Tabela 6.12 – Fatores médios e de Reissner-Mindlin para Modo 2 (ν = 0). 

h/a K2 K2 K2/K2 K3 K3 K3/K3

0,01 18671 19521 1,0456 14007 11521 0,8226
0,02 4570 4762 1,0419 3617 3035 0,8391
0,04 1111 1145 1,0306 953 820 0,8610
0,06 482 494 1,0231 442 386 0,8733
0,08 266 271 1,0182 258 227 0,8802
0,20 38 39 1,0126 49 44 0,9152  

Tabela 6.13 – Fatores médios e de Reissner-Mindlin para Modo 2 (ν = 0,3). 

h/a K2 K2 K2/K2 K3 K3 K3/K3

0,01 18671 19521 1,0456 14007 11521 0,8226
0,02 4570 4762 1,0419 3617 3035 0,8391
0,04 1111 1145 1,0306 953 820 0,8610
0,06 482 494 1,0231 442 386 0,8733
0,08 266 271 1,0182 258 227 0,8802
0,20 38 39 1,0126 49 44 0,9152  

Para placas delgadas, é possível correlacionar por meio de expressões semi-empíricas 
os fatores tridimensionais médios e os fatores de Reissner-Mindlin, de modo semelhante ao que 
foi feito para os fatores de Kirchhoff. 

O gráfico da Figura 6.19 apresenta a variação da razão entre os fatores de Reissner-
Mindlin e os fatores médios correspondentes, para o Modo 2 de carregamento.  
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Figura 6.19 – Razão entre os fatores de Reissner-Mindlin e médios 3D (Modo 2). 

Para placas delgadas (h/a ≤ 0.10), propõem-se as seguintes expressões semi-empíricas 

Para ν = 0 

  
2

22 6798,26457,00525,1/ ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−=

a
h

a
hKK           (6.18) 

  
2

33 852,107802,18067,0/ ⎟
⎠
⎞

⎜
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a
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a
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Para ν = 0,3 

  
2
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Finalizando este estudo, a Tabela 6.14 apresenta o resumo das correlações entre as 
taxas de liberação de energia, calculadas conforme as três teorias abordadas. As parcelas de 
energia GII e GIII da teoria da elasticidade tridimensional correspondem ao somatório dos valores 
calculados em cada camada de elementos sólidos singulares, segundo o método modificado da 
integral de fechamento de trinca, descrito no Capítulo 3. A taxa de energia G3D corresponde à 
taxa total de energia liberada no Modo 2, segundo a teoria tridimensional 

    IIIIID GGG +=3                        (6.22). 

Tabela 6.14 – Correlação entre taxas de energia liberada para o Modo 2. 

h/a GII/G3D GIII/G3D G3D/Gk2 G3D/G2+3 GII/G3D GIII/G3D G3D/Gk2 G3D/G2+3

0,01 0,5372 0,4628 1,0187 1,0299 0,5685 0,4315 1,0220 1,0350
0,02 0,5089 0,4911 1,0291 1,0315 0,5383 0,4617 1,0301 1,0331
0,04 0,4879 0,5121 1,0471 1,0283 0,5054 0,4946 1,0534 1,0326
0,06 0,4595 0,5405 1,0716 1,0297 0,4712 0,5288 1,0806 1,0339
0,08 0,4328 0,5672 1,0987 1,0321 0,4402 0,5598 1,1104 1,0362
0,20 0,3121 0,6879 1,2832 1,0352 0,3058 0,6942 1,3145 1,0375

ν=0 ν=0.3

 

De modo similar à Figura 6.6, o gráfico da Figura 6.20 mostra a contribuição de cada 
parcela de taxa de energia, GII e GIII, no cômputo da taxa total de energia liberada no modo 2, 
G3D, para várias relações de espessura, h/a. Observa-se que estas taxas têm comportamento 
semelhante ao observado para as taxas G2 e G3 de Reissner-Mindlin, com a mesma tendência 
da participação de GII aumentar e GIII diminuir, à medida que a placa se torna mais delgada em 
relação ao comprimento da trinca, variando no sentido inverso à medida que a placa se torna 
mais espessa. 

O gráfico da Figura 6.21 mostra a variação da taxa total de energia G3D em relação à 
taxa Gk2 da teoria de Kirchhoff. Observa-se que, à semelhança do comportamento da taxa G2+3 

de Reissner-Mindlin, esses valores se aproximam à medida que a placa se torna delgada. Não 
há ensaios suficientes para se afirmar que as taxas tendam para o mesmo valor, mas as curvas 
parecem indicar que, no limite para h/a = 0, o valor de G3D seja ligeiramente superior à Gk2 (da 
ordem de 1%, considerando os resultados alcançados).  

Os valores da taxa G3D, em relação à taxa G2+3 de Reissner-Mindlin, exibem um 
comportamento interessante. Independentemente do coeficiente de Poisson e da espessura h/a, 
a relação G3D/G2+3 varia de modo aparentemente imprevisível em torno do valor 1,033, sugerindo 
que se possa escrever a seguinte relação semi-empírica 



  
 117 

 

     323 033,1 += GG D             (6.23). 

Isto reforça a afirmativa de Zucchini et al. (2000) de que um modelo de placa delgada, baseado 
na teoria de Reissner-Mindlin, pode ser usado para prever o comportamento tridimensional 
médio que ocorre através da espessura dessa placa, nas proximidades da ponta de uma trinca. 
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Figura 6.20 – Contribuição das parcelas GII e GIII na taxa de total de energia. 
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Figura 6.21 – Variação da razão G3D/Gk2 para várias relações h/a. 
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6.2.2.3 Discussão e conclusões 

Foi realizado um estudo considerando os fatores tridimensionais locais.  

Verificou-se que há uma boa correlação entre a variação ao longo da espessura dos 
fatores locais KI e KII com os fatores K1 e K2 de Reissner-Mindlin. Em razão disso, os fatores 
tridimensionais médios K1 e K2 também apresentam uma boa correlação com estes fatores de 
Reissner-Mindlin. 

Em contrapartida, a variação do fator local KIII através da espessura é diferente daquela 

prevista pela teoria de Reissner-Mindlin, para ν = 0. Há uma tendência deste fator apresentar um 

valor constante, próximo de 0,78 K3, em uma região definida por -0,6 ≤ 2z/h ≤ 0,6. Próximo à 
face livre da placa, há uma acentuada variação, influenciada pelo efeito de Poisson. De qualquer 
modo, o fator médio K3 parece incorporar essa tendência em seu valor, e expressões semi-
empíricas puderam ser estabelecidas. 
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6.3 Quadro resumo de equivalência entre fatores. 

Apresenta-se, nesta seção, um resumo das várias expressões que relacionam os fatores 
de intensidade de tensão das diferentes teorias.  

As funções de interpolação f1, f2, F1, F2 e F3 encontram-se na Tabela 6.15. 

Para valores intermediários do coeficiente de Poisson, interpolar linearmente. 

 

Relações entre fatores de membrana das teorias da elasticidade bi e tridimensional 

21 ν−= II KK   21 ν−= IIII KK  

Relações entre fatores de Kirchhoff e de Reissner-Mindlin 

)/,(111 ahfkk R ν⋅=   com  
ν
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+
+
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11 Kk R  

)/,(222 ahfkk R ν⋅=   com  
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= KKk R  

Relações entre fatores de Reissner-Mindlin e tridimensionais médios 

)/,(111 ahFKK ν⋅= ,   )/,(222 ahFKK ν⋅= ,        )/,(333 ahFKK ν⋅= . 

Tabela 6.15 – Funções de correlação entre fatores de intensidade de tensão. 

Função ν = 0 ν = 0.3 

1f  ( ) ( )2/4472,1/4933,01 ahah +−  ( ) ( )2/3862,1/4750,01 ahah +−  

2f  ( ) ( )2/0347,1/4106,0009,1 ahah −−  ( ) ( )2/0747,1/4636,00104,1 ahah −−  

1F  21 ν−  

2F  2)/(6798,2)/(6457,00525,1 ahah +−  2)/(2395,2)/(5674,00115,1 ahah +−  

3F  2)/(852,10)/(7802,18067,0 ahah −+  2)/(259,12)/(0586,27373,0 ahah −+  
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Capítulo 7  
Ensaios Comparativos de Simulação de 
Propagação de Trinca 

Este capítulo tem por objetivo validar as metodologias apresentadas e avaliar o 
desempenho da técnica de modelagem da ponta trinca por meio de elementos sólidos na 
simulação da propagação de trincas por fadiga.  

Com esta finalidade, são apresentados vários ensaios numéricos referentes a um 
problema estrutural, conhecido na literatura como ensaio experimental da fuselagem de um 
Boeing 737 (Potyondy, 1993), (Chen et al.; 1999), (Furukawa, 2006).  

Inicialmente, um estudo preliminar com três modelos hierárquicos é realizado com a 
finalidade de estabelecer um modelo de painel de fuselagem adequado aos ensaios numéricos: 
simples para modelar, sem onerar o trabalho computacional, e suficientemente preciso para 
fornecer os resultados de maior interesse. A estimativa do número de ciclos de carregamento 
determinada com estes modelos é comparada a estimativa do número de ciclos de propagação, 
obtida por meio de um modelo analítico de um cilindro fechado com trinca longitudinal passante, 
que utiliza uma expressão semi-empírica de bulging proposta por Chen (1991). 

Em seguida, com o modelo escolhido, são realizados vários ensaios numéricos de 
propagação de trinca por fadiga, visando comparar o desempenho das técnicas de modelagem 
da ponta da trinca exclusivamente com elementos de casca ou com malha mista. Também é 
analisada a influência do efeito do carregamento longitudinal sobre a previsão de vida à fadiga. 

Por fim, os resultados são analisados e comparados com aos resultados disponíveis na 
literatura. Em razão disso, em todo o Capítulo foram adotadas unidades inglesas representação 
das grandezas envolvidas. 
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7.1 A estrutura analisada 

A estrutura escolhida para ensaios numéricos deste capítulo é similar à utilizada nos 
ensaios realizados pela empresa Boeing no início dos anos 1990. Trata-se de uma estrutura de 
fuselagem aeronáutica (do tipo narrow body), cujas dimensões e componentes utilizados 
representam um grande número de aviões em atividade, de onde deriva o grande interesse nos 
ensaios experimentais e numéricos. No Apêndice A, encontra-se uma descrição deste ensaio, 
com os detalhes da definição geométrica e dos seus componentes, e os resultados obtidos. 

7.2 O modelo numérico adotado 

Uma fuselagem aeronáutica real é uma estrutura muito complexa para ser modelada em 
detalhes, sendo frequentemente idealizada como uma casca delgada enrijecida. O 
comportamento de trincas passantes no revestimento da fuselagem é influenciado pelo efeito 
não-linear do bulging e pela presença de reforçadores. Tais fatores dificultam que uma 
abordagem analítica mais realista possa ser realizada com sucesso. Um procedimento de 
análise por meio de elementos finitos de casca, confiável e robusto, que considere 
adequadamente a não linearidade geométrica, deve ser usado para aproximar  numericamente o 
comportamento estrutural. O emprego do programa ADINA na determinação dos deslocamentos 
e esforços da estrutura satisfaz plenamente esta exigência. 

Além disso, é necessário considerar um modelo de escala apropriada para esta classe 
de problema de propagação de trinca, de modo a não onerar demasiadamente o processo 
computacional nem simplificar demais os resultados obtidos. Como o comportamento da ponta 
da trinca relaciona-se ao carregamento global da estrutura, uma porção suficientemente ampla 
da estrutura deve ser modelada de modo a se obter as condições de fronteira apropriadas nas 
vizinhanças da ponta da trinca. Um procedimento geral para a modelagem de estruturas de 
fuselagem pressurizadas consiste em se adotar uma estratégia de modelagem hierárquica, que 
utiliza uma série de modelos de diferentes escalas (Potyondy, 1993). 

Quando o problema se reduz a um único carregamento de pressão, a fuselagem pode 
ser modelada por apenas um painel de fuselagem, representado por uma seção de tubo 
cilíndrico, com as condições simetria aplicadas ao longo de suas bordas. O modelo assim 
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construído representa uma estrutura fraturada por múltiplas e idênticas trincas, localizadas em 
regiões simetricamente distribuídas. Por essa razão, um arco de tubo suficientemente extenso 
deve ser adotado para que a trajetória de propagação da trinca permaneça distante das bordas 
do painel, a fim de minimizar a interação com as partes fraturadas adjacentes (Potyondy, 1993). 

O primeiro procedimento, mais geral, foi adotado por Potyondy (1993), em seu trabalho 
de doutoramento, onde utilizou três níveis de modelos hierárquicos. O primeiro nível 
correspondia a um modelo global, representado por um cilindro cujas dimensões compreendiam 
toda a estrutura analisada. O segundo nível correspondia a um painel com 6x6 enrijecedores, e o 
terceiro nível, a um painel de 2x2 enrijecedores. O grau de refinamento da malha de elementos 
finitos aumentava quando se passava do maior para o menor nível; o mesmo ocorria com a 
definição e o detalhamento dos componentes. O processo iniciava-se com a análise do primeiro 
nível, aplicando-se o carregamento de pressão à estrutura modelada com a trinca no tamanho 
inicial.  Em seguida, os deslocamentos e as rotações obtidos eram aplicados à fronteira do 
modelo do segundo nível modelado com uma trinca idêntica. Uma nova análise era efetuada 
com o mesmo carregamento de pressão, e os deslocamentos e as rotações resultantes eram 
agora aplicados à fronteira do modelo de nível mais baixo. A partir deste ponto, e somente neste 
modelo, a propagação da trinca era efetuada, sem que os seus efeitos fossem atualizados nos 
modelos de ordem superior.  Tal simplificação, reconhecida pelo autor, devia-se principalmente 
às limitações da versão do programa FRANC3D utilizado na época, responsável pela geração da 
malha na região fraturada, e da complexidade de gerenciar a aplicação dos deslocamentos e das 
rotações obtidos em uma série de análises incrementais com não linearidade geométrica. 

Possivelmente em decorrência destas dificuldades e das simplificações que são 
necessárias, o segundo procedimento de modelagem por um único painel de fuselagem foi 
adotado por Chen et al. (1999) e Furukawa (2006). Em ambos os casos, foi adotado um modelo 
de painel com 2x4 de enrijecedores. Entretanto, nenhum destes autores justificou a estratégia 
escolhida.  

Na seção seguinte, investiga-se a validade deste tipo de modelagem simplificada, 
analisando-se dois painéis de escalas diferentes (2x4 e 4x4 enrijecedores), e confrontando-os 
com os resultados de um modelo completo. 
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7.2.1 Escolha e validação do modelo 

Apresenta-se nesta seção a análise comparativa de dois modelos de painéis de 
fuselagem, designados por painel 2x4 (com dois reforçados transversais e quatro longitudinais), 
e painel 4x4 (com quatro reforçadores transversais e quatro longitudinais). 

Pretende-se avaliar o desempenho destes modelos na determinação da trajetória de 
propagação de trinca por fadiga e da previsão de vida à fadiga, empregando-se a metodologia 
descrita no Capítulo 2. 

Um terceiro modelo, com geometria cilíndrica e representativa da estrutura completa da 
fuselagem ensaiada, também é analisado com a finalidade de servir de referência na 
comparação do desempenho dos dois modelos de painéis de fuselagem. 

Os três modelos são construídos em “níveis hierárquicos”, de tal modo que: no primeiro 
nível (modelo completo) estejam representados os níveis inferiores; e no segundo nível (painel 
4x4) esteja representado o terceiro nível (painel 2x4). 

Os modelos possuem as seguintes características geométricas: 

a) o revestimento é modelado por elementos finitos de casca com 4 nós (MITC4), com 
espessura de 0,036 in; 

b) os reforçadores transversais e longitudinais são modelados por elementos de barras 
com rigidez equivalente à do modelo real, que inclui a rigidez do tear strap associado; 

c) os tear straps intermediários (posicionados entre os reforçadores transversais) e os 
shear clips não são representados; 

d) a região de propagação de trinca corresponde à região definida entre dois 
reforçadores transversais e dois reforçadores longitudinais; 

e) a densidade de malha do painel 2x4 é reproduzida no painel 4x4, assim como a 
densidade de malha deste é reproduzida na região correspondente do modelo global. 

f) as propriedades dos materiais utilizadas são compatíveis com aquelas descritas no 
Apêndice A. 
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As condições de fronteira aplicadas ao modelo completo estão representadas na Figura 
7.1. Elas simulam as restrições cinemáticas da estrutural real, considerada como um cilindro 
fechado nas duas extremidades por uma tampa metálica (bulkhead), sendo uma delas fixa e a 
outra livre para se deslocar na direção do eixo do cilindro.. 

O carregamento aplicado ao modelo completo corresponde a uma pressão interna 
uniforme, igual a 7,8 psi. Em virtude de o cilindro estar fechado nas duas extremidades, um 
carregamento longitudinal distribuído, igual a 288,6 lb/in, é aplicado à borda da extremidade livre 
do modelo, e corresponde à ação da pressão interna po sobre a tampa (não representada no 
modelo). A Figura 7.1 mostra esquematicamente os esforços aplicados. 

As condições de fronteira aplicadas aos modelos de painéis 2x4 e 4x4 estão descritas 
abaixo. Elas simulam as restrições cinemáticas impostas a uma seção de tubo cilíndrico, fechado 
nas extremidades e submetido à pressão interna uniforme. O modelo assim construído 
representa uma estrutura tubular fraturada por múltiplas e idênticas trincas, localizadas em 
regiões simetricamente distribuídas.  

 

Restrições cinemáticas para os painéis 2x4 e 4x4 

Aresta AB  uz = 0, ϕ 1 = ϕ 2 =0 

Aresta CD  ub = 0, ϕ a = ϕ c =0 

Aresta DA  ux = 0, ϕ 2 = ϕ 3 =0 

Aresta BC  ϕ 1 = ϕ 2 =0 

 

De modo análogo ao modelo completo, um carregamento de pressão, igual a 7,8 psi, é 
aplicado à superfície dos painéis, juntamente com um carregamento longitudinal uniforme, igual 
a 288,6 lb/in, aplicado à borda da extremidade livre, CD. 
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Figura 7.1 – Modelo Completo. 

 

 

Figura 7.2 – Modelo de painel 4x4 
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Para cada modelo, é realizado um ensaio completo de simulação de propagação de 
trinca por fadiga, variando-se o comprimento da trinca desde 5 até 17 polegadas, com 
incrementos de 0,5 in,  totalizando 13 análises estruturais. 

Em todos os modelos, a trinca inicial é posicionada a 0,55 in da borda do reforçador 
longitudinal mais próximo, como mostra esquematicamente a Figura 7.3. 

 

   Figura 7.3 – Posição inicial da trinca. 

As tabelas seguintes apresentam os valores de KI, KII, k1, k2 (em ksi in1/2) e do ângulo de 
propagação (em graus), obtidos nos três ensaios para Ponta 1 da trinca (neste caso, adotaram-
se k1 = k1R e k2 = k2R, para simplificar o cálculo, o que não afeta o resultado).  

Tabela 7.1 – Resultados numéricos obtidos com o modelo completo. 

Análise KI KII k1 k2 φ 

1 45,97 7,00 -2,55 -9,79 -16,6
2 55,02 -0,22 -1,12 -15,52 0,5
3 62,50 1,25 -1,89 -19,06 -2,3
4 70,04 0,75 -2,15 -22,73 -1,2
5 77,45 1,01 -2,55 -26,11 -1,5
6 84,74 0,38 -2,85 -29,57 -0,5
7 91,82 0,86 -3,33 -32,77 -1,1
8 98,74 0,48 -3,65 -36,17 -0,6
9 105,5 0,90 -4,10 -39,5 -1,0
10 112,0 0,30 -4,44 -43,1 -0,3
11 118,1 1,47 -5,00 -46,6 -1,4
12 123,8 -0,29 -5,26 -50,8 0,3
13 128,8 2,92 -6,16 -54,3 -2,6  
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Tabela 7.2 – Resultados numéricos obtidos com o modelo de painel 4x4. 

Análise KI KII k1 k2 φ 

1 45,87 7,30 -2,57 -9,85 -17,3
2 55,17 -0,08 -1,02 -15,68 0,2
3 62,69 0,80 -1,74 -19,34 -1,5
4 70,18 0,57 -2,13 -22,85 -0,9
5 77,62 0,99 -2,60 -26,14 -1,5
6 84,89 -0,23 -2,86 -29,52 0,3
7 91,99 1,70 -3,54 -32,35 -2,1
8 99,05 -0,60 -3,57 -36,01 0,7
9 105,8 2,17 -4,37 -38,8 -2,3
10 112,3 -1,05 -4,30 -42,9 1,1
11 118,5 2,79 -5,29 -45,7 -2,7
12 124,4 -1,15 -5,13 -50,5 1,1
13 129,5 3,38 -6,27 -53,7 -3,0  

 

 

 

Tabela 7.3 – Resultados numéricos obtidos com o modelo de painel 2x4. 

Análise KI KII k1 k2 φ 

1 46,29 6,88 -2,56 -9,77 -16,2
2 55,05 0,24 -1,19 -15,49 -0,5
3 62,55 0,82 -1,76 -19,16 -1,5
4 70,30 0,65 -2,16 -22,74 -1,1
5 77,65 0,87 -2,59 -26,09 -1,3
6 84,86 0,78 -2,91 -29,41 -1,0
7 92,08 0,29 -3,33 -32,83 -0,4
8 98,98 1,29 -3,83 -36,00 -1,5
9 106,2 0,94 -3,97 -39,8 -1,0
10 112,6 -1,34 -4,45 -43,6 1,4
11 118,4 3,00 -5,41 -46,2 -2,9
12 124,5 -1,11 -5,22 -51,1 1,0
13 129,2 3,60 -6,34 -54,3 -3,2  



  
 128 

 

A Tabela 7.4 apresenta a previsão do número de ciclos de propagação de cada ensaio, 
calculada a partir dos valores de KI (em ksi x in1/2) da Ponta 1, e considerando a lei de 
propagação definida no Apêndice A. 

Como o ensaio representa ciclos de pressurização de 0 a 7,8 psi, adotou-se  

ΔKeq = Keq = KI 

Tabela 7.4 – Previsão do número de ciclos para os três modelos. 

Análise a      
[in]

Keq          

[ksi in1/2 ]
ΔN1    

[ciclos]
Keq          

[ksi in1/2 ]
ΔN1    

[ciclos]
Keq          

[ksi in1/2 ]
ΔN1    

[ciclos]

1 2,5 45,95 - 45,89 - 46,28 -
2 3,0 55,01 290 55,17 289 55,00 284
3 3,5 62,50 135 62,68 133 62,58 135
4 4,0 70,04 75 70,16 74 70,22 74
5 4,5 77,45 44 77,65 44 77,71 43
6 5,0 84,74 28 84,88 27 84,97 27
7 5,5 91,82 18 91,99 18 92,26 18
8 6,0 98,71 12 99,00 12 99,14 12
9 6,5 105,5 9 105,7 9 106,5 9

10 7,0 112,0 7 112,2 6 113,0 6
11 7,5 118,1 5 118,5 5 118,7 5
12 8,0 123,8 4 124,3 4 125,0 4
13 8,5 128,8 3 129,5 3 129,8 3

629 623 619

Painel 4x4 Painel 2x4Completo

 

Observa-se que há pouca diferença entre os valores estimados. A diferença em relação 
ao modelo completo é de -0,81%, para o painel 4x4, e de -1,5¨%, para o painel 2x4. Um pequeno 
desvio que parecer não justificar a utilização de um modelo de painel com 4x4 enrijecedores. 
Assim, para os propósitos deste trabalho, será adotado o modelo de painel 2x4. 

7.2.2 Características do modelo adotado 

A Figura 7.4 apresenta esquematicamente o modelo de painel 2x4 adotado nos ensaios 
numéricos do item 7.3. Trata-se de um modelo de painel com características similares às do 
modelo utilizado por Furukawa (2006), com pequenas alterações na densidade de malha junto 
ao tear strap central e ao reforçador longitudinal próximo à trinca inicial. 
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Neste modelo, todos os componentes estruturais são modelados por elementos finitos 
de casca de quatro nós (MITC4), com características físicas e geométricas descritas no 
Apêndice A. 

 

 

 

 

 

Figura 7.4 – Modelo de painel 2x4 adotado. 

As condições de contorno são similares às descritas no item 7.2.1, e representam as 
restrições cinemáticas de simetria de uma seção de tubo cilíndrico fechado em ambas as 
extremidades, submetido a uma pressão interna uniforme. 

O carregamento correspondente à pressão interna é aplicado diretamente aos 
elementos do revestimento. O carregamento longitudinal, devido à reação das tampas metálicas 
sobre o cilindro, é aplicado nas arestas dos elementos que formam a extremidade deslocável do 
painel, o que inclui os elementos do revestimento, dos reforçadores longitudinais e dos tear strap 
situados sob estes reforçadores. 

A 

B 

D 

C 

b 
c 

a 
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Apresentam-se, na seqüência, os ensaios numéricos de propagação de trinca por fadiga, 
com o modelo painel de fuselagem escolhido, utilizando as duas metodologias de modelagem da 
região próxima à ponta da trinca, discutidas neste trabalho. 

Foram realizados cinco ensaios: três deles, modelando a região da ponta da trinca com 
elementos de casca, segundo à teoria de Reissner-Mindlin; e dois deles, modelando essa região 
com elementos sólidos, de modo a aplicar a teoria da elasticidade tridimensional. 

Todos os ensaios simulam o mesmo problema de propagação da trinca, desde o 
comprimento inicial de 5 in até o comprimento final de 17 in, e considerando-se ciclos de pressão 
de 0 a 7,8 psi. 

A trinca inicial foi inserida a 0,45 in da borda reforçador longitudinal mais próximo, e 
centraliza no eixo do tear strap circunferencial rompido. O mesmo procedimento foi adotado por 
Potyondy (1993) e Furukawa (2006), face a limitação do algoritmo de geração de malha, que 
permite que a trinca seja posicionada junto a um reforçador. Na Tabela 7.5, são descritas as 
principais características destes ensaios. 

Tabela 7.5 – Características dos ensaios numéricos. 

Modelo Descrição 

C1 

- teoria de Reissner-Mindlin 
- malha convencional com elementos da casca com 4 nós (MITC4) 
- carregamento longitudinal aplicado 
- incrementos de trinca de 0,5 in 
- gabarito na ponta da trinca com 4x4 elementos de casca 
- relação δ/2a = 1 / 72 

C2 - semelhante ao modelo C1, mas com 4 primeiros incrementos de 0,25 in 

C3 - semelhante ao modelo C1, mas sem carregamento longitudinal. 

M1 

- teoria da elasticidade tridimensional 
- malha mista 
- carregamento longitudinal aplicado 
- incrementos de trinca de 0,5 in 
- uso de elementos sólidos singulares 
- gabarito na ponta da trinca com 16 setores, 6 anéis e 4 camadas de elementos 
sólidos e 2 anéis de elementos de casca com 9 nós 
- cálculo do ângulo de propagação baseado nos fatores médios KI e KII 

M2 - semelhante ao modelo M1, mas o cálculo do ângulo de propagação baseado nos 
fatores equivalentes KI e KII da teoria bidimensional no estado plano. 
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7.3 Ensaios numéricos 

A metodologia utilizada está ilustrada nas figuras seguintes. A Figura 7.5 apresenta a 
malha de elementos finitos do modelo básico, gerada com o programa ADINA. A região central 
vazia corresponde à zona de propagação da trinca. A malha de elementos finitos, para cada 
incremento de trinca, é gerada nessa região com o auxílio do programa SIFRA. As figuras 
seguintes (7.6) a (7.9) mostram a geometria deformada do modelo C1, para as configurações 
inicial e final (5 in e 17 in), e duas configurações intermediárias (8 in e 14 in). A Figura (7.10) 
mostra o aspecto da malha gerada na região de propagação da trinca, para 2a = 17 in. 

Os máximos deslocamentos radiais verificados nos modelos C1, C2 e C3, 
correspondentes ao ponto médio da trinca sobre o tear strap central rompido, são 
respectivamente: 1,199 in, 1,205 in e 1,306 in.  

O gráfico da Figura 7.11 apresenta o histórico do máximo deslocamento radial, em 
função do semi-comprimento da trinca, para os modelos C1 e C3. Neste caso, observa-se que a 
ausência do carregamento longitudinal permite que o deslocamento radial seja relativamente 
maior, em decorrência da diminuição da rigidez de membrana do revestimento. 

 

Figura 7.5 – Malha de elementos finitos para o modelo básico. 
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Figura 7.6 – Configuração deformada inicial para a trinca com 5 in de comprimento. 

 

 

 

 

Figura 7.7 – Configuração deformada para a trinca com 8 in de comprimento. 
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Figura 7.8 – Configuração deformada para a trinca com 14 in de comprimento. 

 

 

 

Figura 7.9 – Configuração deformada final para a trinca com 17 in de comprimento. 
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Figura 7.10 – Detalhe da malha / Configuração deformada para 17 in de comprimento 
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Figura 7.11 – Máximo deslocamento radial em função do semi-comprimento. 
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7.3.1 Ensaios segundo a teoria de Reissner-Mindlin 

Foram realizados três ensaios, com os modelos C1, C2 e C3. Os modelos C1 e C2 
diferem apenas nos quatro primeiros incrementos de trinca. O modelo C3 é semelhante ao 
modelo C1, porém não inclui o carregamento longitudinal. As tabelas seguintes resumem os 
resultados obtidos nestes ensaios, aplicando as idéias desenvolvidas nos capítulos anteriores.  

Tabela 7.6 – Modelo C1: Fatores de Reissner-Mindlin. 

Análise a KI KII K1 K2 K3 φ

[in] [ksi.in0.5] [ksi.in0.5] [ksi.in0.5] [ksi.in0.5] [ksi.in0.5] [graus]

1 2,5 44,81 6,99 0,66 6,44 4,44 -16,96
2 3,0 53,51 0,71 0,10 8,51 6,02 -1,53
3 3,5 60,65 1,25 0,47 9,93 7,29 -2,35
4 4,0 68,15 0,95 0,80 11,16 8,54 -1,60
5 4,5 75,27 1,15 1,12 12,23 9,74 -1,75
6 5,0 82,34 1,07 1,34 13,24 10,95 -1,49
7 5,5 89,41 0,41 1,53 14,24 12,20 -0,53
8 6,0 95,99 1,27 1,84 15,20 13,40 -1,52
9 6,5 102,11 0,58 1,99 16,18 14,71 -0,65
10 7,0 108,13 0,74 2,23 17,01 15,94 -0,79
11 7,5 113,61 0,83 2,47 17,97 17,24 -0,84
12 8,0 118,84 1,97 2,81 18,99 18,63 -1,90
13 8,5 123,52 1,79 2,86 20,20 20,29 -1,05  

Tabela 7.7 – Modelo C1: Fatores equivalentes de Kirchhoff. 

Análise a h/2a k1
R k1 k2

R k2

[in] [ksi.in0.5] [ksi.in0.5] [ksi.in0.5] [ksi.in0.5]
1 2,5 0,0072 1,05 1,05 14,46 14,56
2 3,0 0,0060 0,15 0,15 19,35 19,50
3 3,5 0,0051 0,75 0,75 23,01 23,20
4 4,0 0,0045 1,27 1,27 26,46 26,68
5 4,5 0,0040 1,77 1,76 29,66 29,92
6 5,0 0,0036 2,13 2,12 32,83 33,12
7 5,5 0,0033 2,41 2,41 36,07 36,39
8 6,0 0,0030 2,91 2,90 39,17 39,52
9 6,5 0,0028 3,15 3,15 42,52 42,91
10 7,0 0,0026 3,53 3,53 45,59 46,01
11 7,5 0,0024 3,91 3,91 48,91 49,37
12 8,0 0,0023 4,44 4,44 52,47 52,96
13 8,5 0,0021 4,53 4,52 56,70 57,23  
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Tabela 7.8 – Modelo C2: Fatores de Reissner-Mindlin. 

Análise a KI KII K1 K2 K3 φ

[in] [ksi.in0.5] [ksi.in0.5] [ksi.in0.5] [ksi.in0.5] [ksi.in0.5] [graus]
1 2,5 44,90 7,04 0,69 6,42 4,40 -17,04
2 2,75 49,95 0,14 -0,59 7,61 5,26 -0,32
3 3,0 53,65 0,62 -0,14 8,48 5,96 -1,32
4 3,25 57,34 0,54 0,09 9,28 6,62 -1,07
5 3,5 61,35 0,60 0,34 9,94 7,25 -1,12
6 4,0 68,34 1,10 0,78 11,10 8,42 -1,85
7 4,5 75,54 1,16 1,11 12,13 9,57 -1,76
8 5,0 82,56 0,87 1,27 13,18 10,78 -1,21
9 5,5 90,05 1,15 1,54 14,23 12,04 -1,47
10 6,0 95,86 0,23 1,68 15,21 13,26 -0,28
11 6,5 102,30 1,25 2,03 16,01 14,39 -1,40
12 7,0 108,58 0,68 2,18 17,01 15,73 -0,72
13 7,5 113,67 1,28 2,39 17,94 16,98 -1,29
14 8,0 118,97 1,46 2,60 19,08 18,44 -1,41
15 8,5 124,29 1,73 2,84 20,29 20,07 -1,65  

 

Tabela 7.9 – Modelo C2: Fatores equivalentes de Kirchhoff. 

Análise a h/2a k1
R k1 k2

R k2

[in] [ksi.in0.5] [ksi.in0.5] [ksi.in0.5] [ksi.in0.5]
1 2,5 0,0072 1,09 1,08 14,37 14,47

2 2,75 0,0065 -0,93 -0,93 17,10 17,23

3 3,0 0,0060 -0,21 -0,21 19,22 19,37

4 3,25 0,0055 0,14 0,14 21,18 21,35

5 3,5 0,0051 0,54 0,54 22,97 23,16

6 4,0 0,0045 1,23 1,22 26,20 26,42

7 4,5 0,0040 1,75 1,75 29,28 29,52

8 5,0 0,0036 2,01 2,01 32,46 32,74

9 5,5 0,0033 2,44 2,43 35,78 36,09

10 6,0 0,0030 2,65 2,65 38,92 39,27

11 6,5 0,0028 3,22 3,22 41,78 42,16

12 7,0 0,0026 3,45 3,45 45,20 45,61

13 7,5 0,0024 3,79 3,78 48,39 48,84

14 8,0 0,0023 4,11 4,11 52,18 52,67
15 8,5 0,0021 4,50 4,49 56,35 56,88  
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Tabela 7.10 – Modelo C3: Fatores de Reissner-Mindlin. 

Análise a KI KII K1 K2 K3 φ

[in] [ksi.in0.5] [ksi.in0.5] [ksi.in0.5] [ksi.in0.5] [ksi.in0.5] [graus]

1 2,5 46,35 10,47 1,42 8,43 5,79 -23,34

2 3,0 57,33 -0,34 -0,46 10,84 7,71 0,68

3 3,5 65,44 0,96 0,56 12,17 9,04 -1,68

4 4,0 73,16 0,54 0,97 13,27 10,26 -0,85

5 4,5 80,72 0,92 1,33 14,16 11,45 -1,31

6 5,0 87,83 -0,38 1,51 15,07 12,64 0,50

7 5,5 94,66 1,15 1,97 15,72 13,66 -1,40

8 6,0 101,49 -0,86 2,04 16,68 14,90 0,97

9 6,5 107,47 2,09 2,57 17,08 15,81 -2,23

10 7,0 113,39 -1,36 2,44 18,19 17,22 1,37

11 7,5 118,58 2,07 3,04 18,69 18,14 -2,00

12 8,0 123,34 -0,26 2,97 19,83 19,61 0,24
13 8,5 127,51 1,85 3,43 20,53 20,73 0,21  

 

 

 

Tabela 7.11 – Modelo C3: Fatores equivalentes de Kirchhoff. 

Análise a h/2a k1
R k1 k2

R k2

[in] [ksi.in0.5] [ksi.in0.5] [ksi.in0.5] [ksi.in0.5]
1 2,5 0,0072 2,25 2,24 18,88 19,02

2 3,0 0,0060 -0,73 -0,73 24,72 24,90

3 3,5 0,0051 0,89 0,89 28,39 28,62

4 4,0 0,0045 1,53 1,53 31,65 31,92

5 4,5 0,0040 2,10 2,10 34,64 34,94

6 5,0 0,0036 2,38 2,38 37,68 38,01

7 5,5 0,0033 3,12 3,12 40,16 40,51

8 6,0 0,0030 3,23 3,22 43,35 43,74

9 6,5 0,0028 4,07 4,06 45,40 45,82

10 7,0 0,0026 3,86 3,85 49,07 49,53

11 7,5 0,0024 4,82 4,81 51,26 51,74

12 8,0 0,0023 4,71 4,70 55,07 55,58
13 8,5 0,0021 5,43 5,43 57,84 58,38  
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7.3.2 Ensaios segundo a teoria da elasticidade tridimensional 

Foram realizados dois ensaios, com os modelos M1 e M2, similares ao modelo C1 da 
seção anterior, mas utilizando elementos sólidos na ponta da trinca.  

Os modelos M1 e M2 diferem entre si na estratégia de cálculo do ângulo de propagação 
da trinca. No modelo M1, o ângulo propagação é calculado diretamente com os valores dos 
fatores tridimensionais médios KI e KII, determinados a partir dos fatores locais correspondentes, 
calculados pela técnica de extrapolação de tensões. No modelo M2, o ângulo é determinado com 
os valores dos fatores equivalentes, KI e KII, da teoria bidimensional em estado plano de tensão, 
calculados indiretamente por meio com fatores médios KI e KII, conforme a expressão indicada 
no Quadro Resumo da seção 6.3. 

As tabelas seguintes apresentam os valores dos fatores tridimensionais médios de 
intensidade de tensão e o ângulo de propagação, determinados nestes ensaios. Os fatores 
equivalentes de Kirchhoff são determinados segundo o procedimento descrito na seção 6.2. 

Tabela 7.12 – Modelo M1: Fatores médios de intensidade de tensão. 

Análise a KI KII K1 K2 K3 φ

[in] [ksi.in0.5] [ksi.in0.5] [ksi.in0.5] [ksi.in0.5] [ksi.in0.5] [graus]

1 2,5 47,64 7,44 0,70 6,47 5,71 -16,97

2 3,0 56,44 0,76 0,10 8,55 7,79 -1,54

3 3,5 63,93 1,32 0,50 9,89 9,32 -2,37

4 4,0 71,94 1,01 0,85 11,12 11,07 -1,61

5 4,5 79,41 1,22 1,18 12,33 12,44 -1,76

6 5,0 86,64 1,14 1,43 13,23 13,98 -1,51

7 5,5 94,27 0,43 1,63 14,35 15,91 -0,53

8 6,0 100,98 1,35 1,96 15,26 17,36 -1,53

9 6,5 107,55 0,62 2,12 16,15 18,77 -0,66

10 7,0 113,91 0,79 2,38 16,99 20,79 -0,80

11 7,5 119,90 0,89 2,63 18,01 22,17 -0,85

12 8,0 125,19 2,10 2,95 19,15 24,01 -1,92
13 8,5 130,17 1,90 3,01 20,36 26,04 -1,67  
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Tabela 7.13 – Modelo M1: Fatores equivalentes de Kirchhoff. 

Análise a h/2a k1
R k1 k2

R k2

[in] [ksi.in0.5] [ksi.in0.5] [ksi.in0.5] [ksi.in0.5]
1 2,5 0,0072 1,06 1,06 12,09 12,17

2 3,0 0,0060 0,15 0,15 16,10 16,23

3 3,5 0,0051 0,76 0,76 18,82 18,97

4 4,0 0,0045 1,29 1,29 21,55 21,72

5 4,5 0,0040 1,77 1,77 23,99 24,19

6 5,0 0,0036 2,15 2,15 26,16 26,39

7 5,5 0,0033 2,45 2,45 28,89 29,14

8 6,0 0,0030 2,96 2,95 31,02 31,30

9 6,5 0,0028 3,20 3,20 33,11 33,41

10 7,0 0,0026 3,59 3,58 35,59 35,92

11 7,5 0,0024 3,96 3,96 37,83 38,18

12 8,0 0,0023 4,44 4,44 40,54 40,92

13 8,5 0,0021 4,54 4,53 43,48 43,89  

 

 

Tabela 7.14 – Modelo M2: Fatores médios de intensidade de tensão. 

Análise a KI KII K1 K2 K3 φ

[in] [ksi.in0.5] [ksi.in0.5] [ksi.in0.5] [ksi.in0.5] [ksi.in0.5] [graus]

1 2,5 44,91 7,00 0,70 6,43 5,67 -16,93
2 3,0 53,52 0,72 -0,10 8,48 7,70 -1,53
3 3,5 60,67 1,25 0,50 9,90 9,37 -2,36
4 4,0 68,37 0,95 0,84 11,11 10,96 -1,59
5 4,5 75,28 1,15 1,17 12,23 12,54 -1,76
6 5,0 82,61 1,07 1,42 13,19 14,03 -1,49
7 5,5 89,55 0,41 1,61 14,21 15,72 -0,53
8 6,0 96,05 1,27 1,93 15,13 17,28 -1,52
9 6,5 102,61 0,58 2,10 16,11 18,99 -0,65
10 7,0 108,16 0,75 2,34 16,99 20,58 -0,79
11 7,5 113,71 0,84 2,61 17,90 22,11 -0,84
12 8,0 118,85 1,98 2,96 18,96 24,06 -1,91
13 8,5 123,88 1,79 3,01 20,16 25,90 -1,66  
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Tabela 7.15 – Modelo M2: Fatores equivalentes de Kirchhoff. 

Análise a h/2a k1
R k1 k2

R k2

[in] [ksi.in0.5] [ksi.in0.5] [ksi.in0.5] [ksi.in0.5]
1 2,5 0,0072 1,05 1,05 12,00 12,08

2 3,0 0,0060 -0,15 -0,15 15,97 16,09

3 3,5 0,0051 0,75 0,75 18,86 19,01

4 4,0 0,0045 1,27 1,27 21,46 21,64

5 4,5 0,0040 1,77 1,76 23,92 24,13

6 5,0 0,0036 2,14 2,13 26,14 26,37

7 5,5 0,0033 2,43 2,42 28,58 28,83

8 6,0 0,0030 2,90 2,90 30,81 31,08

9 6,5 0,0028 3,17 3,17 33,23 33,53

10 7,0 0,0026 3,53 3,53 35,45 35,77

11 7,5 0,0024 3,93 3,92 37,65 38,00

12 8,0 0,0023 4,46 4,45 40,36 40,73
13 8,5 0,0021 4,53 4,53 43,16 43,56  

7.3.3 Comentários 

Observa-se nas tabelas referentes aos fatores de Kirchhoff equivalentes, que 
praticamente não há diferença entre os fatores de Kirchhoff, k1 e k2, e os seus correspondentes 
fatores equivalentes, k1R e k2R. Este comportamento evidentemente se acentua à medida que a 
trinca cresce de tamanho. 

Isto se deve ao fato que relação adotada para h/a é muito pequena, pois se está 
assumindo que a casca, que representa o revestimento do painel, se comporta como uma placa 
infinita de espessura h = 0,036 in e comprimento de trinca, 2a, variando de 5 a 17 in. A “placa”, 
neste caso, é muito delgada, e a solução pela teoria de Reissner-Mindlin coincide em boa 
aproximação com a teoria de Kirchhoff. 
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7.4 Cálculo do número de ciclos de propagação 

Nesta seção, são apresentadas as estimativas do número de ciclos de carregamento 
para os ensaios numéricos de propagação de trinca por fadiga. Adotando-se a expressão (2.33) 
proposta por Potyondy (1993), foram considerados dois valores extremos para o parâmetro que 

controla a força motriz Geq : α = 0 e α = 1, o que corresponde, respectivamente, aos limites 

superior e inferior para a estimativa do número de ciclos. 

A previsão do número de ciclos baseia-se na expressão (3.21) do integrador numérico, 
adotando-se os mesmos parâmetros da Lei de Paris do ensaio experimental descrito no 
Apêndice A.  

Os resultados são apresentados nas tabelas seguintes. 

7.4.1 Ensaios baseados na teoria de Reissner-Mindlin 

Tabela 7.16 – Previsão de vida para os modelos C1, C2 e C3, considerando α = 0. 

Análise a ΔKeq ΔN ΔKeq ΔN ΔKeq ΔN

[in] [ksi.in0.5] [ciclos] [ksi.in0.5] [ciclos] [ksi.in0.5] [ciclos]

1 2,5 44,81 - 44,90 - 46,35 -
2 3,0 53,51 329 53,65 315 57,33 258
3 3,5 60,65 155 61,35 151 65,44 109
4 4,0 68,15 86 68,34 83 73,16 60
5 4,5 75,27 50 75,54 50 80,72 36
6 5,0 82,34 32 82,56 31 87,83 23
7 5,5 89,41 21 90,05 20 94,66 15
8 6,0 95,99 14 95,86 14 101,49 11
9 6,5 102,11 10 102,30 10 107,47 8
10 7,0 108,13 8 108,58 8 113,39 6
11 7,5 113,61 6 113,67 6 118,58 5
12 8,0 118,84 5 118,97 5 123,34 4
13 8,5 123,52 4 124,29 4 127,51 3

720 697 537

C1 C3C2
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Tabela 7.17 – Previsão de vida para os modelos C1, C2 e C3, considerando α = 1. 

Análise a ΔKeq ΔN ΔKeq ΔN ΔKeq ΔN
[in] [ksi.in0.5] [ciclos] [ksi.in0.5] [ciclos] [ksi.in0.5] [ciclos]

1 2,5 46,32 - 46,41 - 49,10 -

2 3,0 54,98 284 55,10 275 59,56 203

3 3,5 62,49 135 63,15 132 68,02 90

4 4,0 70,31 74 70,45 72 76,03 50

5 4,5 77,73 43 77,93 43 83,84 30

6 5,0 85,10 27 85,25 27 91,22 19

7 5,5 92,47 18 93,05 17 98,25 13

8 6,0 99,36 12 99,18 12 105,38 9

9 6,5 105,83 9 105,90 9 111,53 7

10 7,0 112,18 6 112,54 6 117,86 5

11 7,5 118,04 5 118,01 5 123,27 4

12 8,0 123,73 4 123,79 4 128,51 3

13 8,5 128,99 3 129,66 3 133,05 3
620 604 435

C1 C2 C3

 

7.4.2 Ensaios baseados na teoria tridimensional 

Tabela 7.18 – Previsão de vida para os modelos M1 e M2, considerando α = 0. 

Análise a ΔKeq ΔN ΔKeq ΔN
[in] [ksi.in0.5] [ciclos] [ksi.in0.5] [ciclos]

1 2,5 47,64 - 44,91 -
2 3,0 56,44 248 53,52 327
3 3,5 63,93 120 60,67 155
4 4,0 71,94 66 68,37 85
5 4,5 79,41 39 75,28 50
6 5,0 86,64 25 82,61 31
7 5,5 94,27 16 89,55 21
8 6,0 100,98 11 96,05 14
9 6,5 107,55 8 102,61 10
10 7,0 113,91 6 108,16 8
11 7,5 119,90 5 113,71 6
12 8,0 125,19 4 118,85 5
13 8,5 130,17 3 123,88 4

550 716

M1 M2
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Tabela 7.19 – Previsão de vida para os modelos M1 e M2, considerando α = 1. 

Análise a ΔKeq ΔN ΔKeq ΔN

[in] [ksi.in0.5] [ciclos] [ksi.in0.5] [ciclos]

1 2,5 48,86 - 46,13 -
2 3,0 57,41 223 54,53 292
3 3,5 65,12 110 61,92 141
4 4,0 73,31 60 69,80 77
5 4,5 80,96 35 76,89 45
6 5,0 88,32 22 84,37 28
7 5,5 96,15 15 91,49 19
8 6,0 103,01 10 98,16 13
9 6,5 109,72 7 104,90 9
10 7,0 116,28 5 110,63 7
11 7,5 122,44 4 116,37 5
12 8,0 128,01 3 121,78 4
13 8,5 133,28 3 127,09 3

499 644

M1 M2

 

7.4.3 Interpretação dos resultados 

Vários ensaios numéricos foram realizados, baseados no mesmo problema do painel de 
teste da fuselagem de um Boeing 737. Foram adotadas diferentes condições de simulação, 
variando-se desde o tipo do modelo numérico adotado, incluindo as hipóteses de carregamento, 
até a metodologia de modelagem da região em torno da ponta da trinca. 

As tabelas seguintes reúnem as previsões do número de ciclos necessários para a trinca 
se propagar até atingir 17 in de comprimento. Nelas estão reunidos os resultados de todas as 
simulações realizadas, inclusive alguns resultados disponíveis na literatura, particularmente 
aqueles obtidos por Potyondy (1993) e Furukawa (2006).  

A Tabela 7.20 mostra os resultados, considerando o parâmetro α nulo, enquanto a 

Tabela 7.21 apresenta os resultados obtidos para α unitário, quando disponíveis. No intuito de 

facilitar a comparação entre os vários resultados, a última coluna reapresenta a estimativa de 
cada ensaio dividida pelo valor obtido no ensaio experimental do Apêndice A. 
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Tabela 7.20 – Previsão do número de ciclos para α = 0 (2a = 17 in). 

Ensaio Δa         
(in)

Carreg.Long. N          
(ciclos)

N / Nexp         

(ciclos)

Experimental - sim 593 1,00
Potyondy (1993) 1,0 não 628 1,06
Furukawa (2006) 0,5 sim 787 1,33
Furukawa (2006) 0,25 sim 761 1,28
Estimativa analítica 0,5 sim 626 1,06
Modelo completo 0,5 sim 629 1,06
Painel 4x4 0,5 sim 630 1,06
Painel 2x4 0,5 sim 619 1,04
Modelo C1 0,5 sim 720 1,21
Modelo C2 0,25 sim 697 1,18
Modelo C3 0,5 não 537 0,91
Modelo M1 0,5 sim 555 0,94
Modelo M2 0,5 sim 714 1,20  

Tabela 7.21 – Previsão do número de ciclos para α = 1 (2a = 17 in). 

Ensaio Δa         
(in)

Carreg.Long. N          
(ciclos)

N / Nexp         

(ciclos)

Experimental - sim 593 1,00
Potyondy (1993) 1,0 não 501 0,84
Furukawa (2006) 0,5 sim 682 1,15
Furukawa (2006) 0,25 sim 667 1,12
Estimativa analítica 0,5 sim - -
Modelo completo 0,5 sim - -
Painel 4x4 0,5 sim - -
Painel 2x4 0,5 sim - -
Modelo C1 0,5 sim 620 1,05
Modelo C2 0,25 sim 604 1,02
Modelo C3 0,5 não 435 0,73
Modelo M1 0,5 sim 499 0,84
Modelo M2 0,5 sim 638 1,08  

 

Observa-se que, em relação ao ensaio experimental, os resultados variam em um 

intervalo ± 30%, variando de menos 27%, pela previsão do modelo M1 com α = 1, até mais 

33%, pela previsão de Furukawa (2006), com α = 0.  
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Tal comportamento pode ser justificado considerando-se dois aspectos do problema: a 

sensibilidade da lei de propagação à variação de ΔKeq (Potyondy, 1993), e o tipo do erro 

cometido pelo integrador numérico usado na estimativa do numero de ciclos de carregamento. 

O primeiro aspecto diz respeito caráter não linear da lei de propagação usada na 
estimativa do número de ciclos. Por essa lei, cuja equação está reproduzida abaixo, 

neq
IKC

dN
da )(Δ= , 

mantendo-se invariáveis os parâmetros n e C, o número de ciclos de carregamento necessários 
para a trinca propagar uma certa distância varia inversamente com o valor da força motriz Geq 

(ou ΔKIeq). Quanto maior o valor desta força, maior a taxa de propagação, da/dN, e 

consequentemente menor o número de ciclos de carregamento; e vice-versa. 

Isto justifica porque o aumento do parâmetro α causa o efeito de diminuir o número de 

ciclos, quando comparamos os ensaios com valores diferentes deste parâmetro. Por exemplo, 
para o modelo C1 estima-se que sejam necessários 720 ciclos de carregamentos para a trinca 

propagar 12 in, quando α = 0, diminuindo para 620 ciclos, quando α = 1. Portanto, uma redução 

de aproximadamente 14%. Isto acontece para todos os ensaios, embora a redução porcentual 
tenha um valor para cada caso. 

Por uma razão semelhante, a variação no carregamento longitudinal altera 
sensivelmente a previsão do número de ciclos de propagação. Como foi visto, esse 

carregamento interfere no fator de bulging, modificando o valor da força motriz Geq (ou ΔKIeq). A 

ausência do carregamento longitudinal no modelo C3 permite que, devido à diminuição da 
rigidez de membrana, o revestimento se desloque mais (vide Figura 7.11), resultando um valor 
maior do fator KI. Quanto menos intenso o carregamento longitudinal, maior o valor do fator de 
bulging e, portanto, maior a taxa de propagação; consequentemente, a propagação se torna 
mais rápida e o número de ciclos decresce. É o que explica a diferença de 35% entre os valores 
estimados pelos modelos C1 e C3. 

Potyondy (1993) não aplicou em seu modelo o carregamento longitudinal, o que em 
parte parece justificar os valores previstos menores em relação, por exemplo, a Furukawa 
(2006). Embora esses modelos sejam diferentes em vários aspectos, a diferença de 25% nos 
valores estimados parece coerente com a diferença observada para os modelos C1 e C3. 
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Os modelos C1 e C2, usados no presente trabalho, são bem semelhantes, quanto à 
geometria e às condições de contorno, ao modelo de Furukawa (2006). Dentre as principais 
diferenças, podem ser mencionadas: a pequena correção na distribuição do carregamento 
longitudinal, as hipóteses de cálculo dos fatores de placa (o que não afeta o valor dos fatores de 
membrana) e a eventual escolha na densidade de malha junto à ponta da trinca. Entretanto, a 

pequena diferença verificada nos valores calculados de ΔKeq, da ordem de 2%, resultam em 

uma diferença de quase 10% na estimativa do número de ciclos de carregamento, para a mesma 
extensão de propagação de trinca. 

Esta diferença pode ser justificativa ao se constatar que a lei de propagação, usada na 
previsão do número de ciclos de carregamento, apresenta uma sensibilidade significativa à 

variação de ΔKeq.   

Reescrevendo a lei de propagação de trincas por fadiga, agora na sua forma integral 

    ∫ Δ
= neq

IK
da

C
N

][
1              (7.1), 

admita-se que )( eq
IKΔε  seja um pequeno desvio em uma série de valores eq

IKΔ , obtidos por 

meio de uma simulação de propagação trincas por fadiga, e que εN seja o número de ciclos 

estimados com a nova série de valores )( eq
I

eq
I KK Δ+Δ ε . Para simplificar o problema, admita-

se que esse desvio seja constante, de modo que seja possível escrever 

   )1()( εε +Δ=Δ+Δ eq
I

eq
I

eq
I KKK             (7.2), 

onde ε é uma constante. 

Substituindo-se (7.2) em (7.1), obtém-se 

    NN n)1(
1
εε +

=               (7.3). 

Por esta expressão, o número de ciclos estimado pela nova série de valores é igual à 

estimativa afetada pelo fator n−+ )1( ε . Se o desvio é positivo (ε > 0), a força motriz aumenta e a 

estimativa do número de ciclos diminui. Por outro lado, se o desvio é negativo (ε < 0), a força 

motriz diminui e a estimativa do número de ciclos aumenta. Exatamente como já fora dito acima. 
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Entretanto, a expressão (7.3) mostra que o efeito de uma pequena variação )( eq
IKΔε  

pode ser amplificado, dependendo do valor do parâmetro n da lei de Paris. De fato, os ensaios 
experimentais de Worden conduziram a um valor de 4.9, considerado elevado (Potyondy, 1993). 
A Tabela 7.22 comprova esta afirmação. Uma pequena variação, da ordem de ±2%, por 
exemplo, resulta em um desvio na estimativa do número de ciclos de aproximadamente ±10%. 
Deste modo, até fatores considerados secundários (por exemplo, a escolha na densidade da 
malha de elementos na ponta da trinca) podem causar desvios significativos nos resultados.  

Sob este ponto de vista, a diferença entre as estimativas do modelo C1 e do modelo de 
Furukawa (2006), fica plenamente justificada.  

Tabela 7.22 – Sensibilidade na estimativa de N causada por um desvio ε. 

ε (1+ε)-n ΔN / N

-5% 1,2857 28,6%
-4% 1,2214 22,1%
-3% 1,1610 16,1%
-2% 1,1041 10,4%
-1% 1,0505 5,0%
0% 1 0%
1% 0,9524 -4,8%
2% 0,9075 -9,2%
3% 0,8652 -13,5%
4% 0,8252 -17,5%
5% 0,7874 -21,3%  

Inúmeros fatores na modelagem de uma estrutura real podem ser a causa de uma 
variação que contribua para a ocorrência do desvio nos resultados numéricos. Dentre eles, 
destacam-se: 

• Definição geométrica do modelo; 

• Representação dos componentes estruturais; 

• Condições de fronteira; 

• Propriedade dos materiais utilizados; 

• Carregamento aplicado; 

• Nível de refinamento da malha de elementos finitos; 
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• Tipo de fator de intensidade de tensão; 

• Lei de propagação de trinca por fadiga; 

• Algoritmo de resolução usado na análise numérica não-linear. 

O segundo aspecto, que ajuda a interpretar a variabilidade das estimativas do número 
de ciclos de propagação, diz respeito ao integrador numérico. Os ensaios de Furukawa (2006) 
mostraram que a estimativa do número de ciclos decresce cerca de 3% quando o incremento no 
comprimento da trinca diminui de 0,5 para 0,25 in. O mesmo comportamento é observado nos 
modelos C1 e C2. Essa característica pode ser explicada tendo-se em conta que a integração 
numérica da expressão (7.1) resulta em um valor aproximado para o número de ciclos, e que, 
portanto, admite implicitamente um erro. Como foi discutido na seção 3.3, é difícil estimar o erro 

cometido quando se utiliza uma série discreta de valores eq
IKΔ , determinados por meio de uma 

análise estrutura complexa. Entretanto, pode-se ter uma idéia se o erro cometido é por falta ou 
por excesso. 
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Figura 7.12 – Curva KI (a) para o Modelo C1. 

O gráfico da Figura 7.12 mostra, para o modelo C1, a variação do fator KI em função do 
semi-comprimento da trinca. Observa-se que a curva KI (a) tem sua concavidade ligeiramente 
voltada para baixo, semelhante ao que está mostrado na Figura 3.9a, indicando assim que, 
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quando se utiliza o integrador numérico da seção 3.3, o erro cometido na estimativa do número 
de ciclos é sempre por excesso. O comportamento quase linear dessa curva também indica que 
a escolha do integrador é adequada, não sendo necessários muitos pontos sobre a curva para 
se obter um resultado com boa precisão. 
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Capítulo 8  
Conclusões e Considerações Finais 

Uma estrutura de software, denominada SIFRA/ADINA, que consiste em um programa 
principal (SIFRA) associado a um programa de análise estrutural (ADINA), foi desenvolvida e 
implementada com sucesso. 

Apesar de suas limitações em relação a recursos de modelagem de geometrias mais 
genéricas, o sistema SIFRA/ADINA provou ser capaz de realizar simulações completas de 
propagação de trincas por fadiga. A estratégia de aproveitar os conceitos básicos do sistema 
FRANC3D/STAGS, desenvolvido pelo Grupo de Mecânica do Fraturamento da Universidade de 
Cornell, mostrou-se eficiente.  

O algoritmo de geração de malhas de superfície, específico para elementos de casca 
quadrilaterais, foi implementado com êxito. A técnica de reconstrução da malha em uma região 
fixa e pré-determinada do modelo possibilitou que a conexão com o programa ADINA fosse 
simples e exeqüível. 

Todo o processo incremental de propagação da trinca pôde ser gerenciado pelo 
programa principal, SIFRA. A cada passo de propagação, a malha é reconstruída e uma nova 
análise estrutural é efetuada pelo programa responsável. Em seguida, os resultados são 
recolhidos e uma análise de fraturamento determina os fatores de intensidade de tensão de 
interesse. O ângulo de propagação é calculado, e um novo incremento de trinca pode ser 
efetuado. O processo pode ser completamente automatizado, com uma mínima intervenção do 
analista. 

O domínio do código de programação do programa principal permite que várias 
implementações sejam possíveis. Uma nova técnica, incorporando elementos sólidos em uma 
região restrita em torno da ponta da trinca, pôde ser desenvolvida e implementada com sucesso. 
Simulações de propagação de trincas com este tipo de abordagem foram viabilizadas, baseadas 
na metodologia desenvolvida exclusivamente para elementos de casca. 
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O sistema SIFRA/ADINA foi ampliado para incluir na sua biblioteca elementos sólidos 
singulares ou não. Duas técnicas do cálculo dos fatores locais tridimensionais foram 
incorporadas. Adicionalmente, foram definidos fatores tridimensionais médios, com a finalidade 
de representar o campo assintótico de tensões por parâmetros que independam da variação 
local. 

A técnica de modelagem tridimensional, restrita a uma pequena região, permitiu que um 
amplo estudo do campo tridimensional de tensões, que se estabelece em torno da ponta da 
trinca, fosse realizado sem a necessidade de um modelo totalmente representado por elementos 
sólidos. O custo computacional foi reduzido, comparativamente, e a modelagem tornou-se 
automática. Os resultados obtidos estão em concordância com aqueles apresentados em 
trabalhos semelhantes, comprovando a precisão e a eficiência da técnica desenvolvida. 

Para a simulação da propagação de trincas por fadiga envolvendo materiais dúcteis, a 
metodologia preconiza o uso de fatores de Kirchhoff, em virtude da maior extensão da região de 
dominância desta teoria, quando comparada com as regiões das teorias de Reissner-Mindlin e 
da elasticidade tridimensional. Nesta situação, uma zona de plastificação ainda que mínima, da 
ordem de uma a duas vezes a espessura da placa, seria suficiente para invalidar os resultados 
destas duas teorias. 

Entretanto, essa abordagem requer o emprego de elementos de casca formulados pela 
teoria de Kirchhoff, que podem não estar disponíveis na biblioteca de elementos finitos do 
programa associado. Elementos de casca baseados na teoria de Reissner-Mindlin, por 
representarem a deformação causada pelo esforço cortante transversal, têm maior capacidade 
de previsão das tensões e deformações de um problema estrutural genérico, sendo preferidos no 
desenvolvimento de programas comerciais de análise estrutural, em detrimento de elementos de 
casca baseados na teoria de Kirchhoff. 

Deste modo, é necessário correlacionar estas duas teorias, a fim de viabilizar a 
aplicação da metodologia de propagação de trincas por fadiga quando se dispõe apenas de 
elementos de casca formulados pela teoria de Reissner-Mindlin, como é o caso do presente 
trabalho. 

Um estudo inédito, comparando os fatores de intensidade de tensão calculados por 
estas duas teorias, foi empreendido com os recursos disponibilizados pelo sistema 
SIFRA/ADINA. Por meio de relações semi-empíricas, foi possível correlacionar os fatores de 
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Kirchhoff e os de Reissner-Mindlin no contexto das placas delgadas. Até então, os trabalhos 
encontrados na literatura apenas estabeleciam uma equivalência qualitativa entre as taxas de 
liberação de energia calculadas por essas duas teorias, para placas muito delgadas, sem que na 
prática se descrevesse o campo de validade. 

Na última parte do trabalho, foram realizados vários ensaios numéricos de aplicação dos 
conceitos desenvolvidos. Um modelo mais complexo, da estrutura de um painel de fuselagem de 
Boeing 737, é desenvolvido no intuito de aplicar as técnicas disponíveis de modelagem da região 
da ponta da trinca e também verificar o desempenho da metodologia de propagação de trincas 
por fadiga adotada. Os resultados obtidos são comparados entre si e com resultados disponíveis 
na literatura, considerando-se a estimativa do número de ciclos de carregamento para a trinca 
propagar uma distância pré-definida.  

A variabilidade nos resultados encontrados para esta estimativa pôde ser justificada, ao 
se constatar que a lei de propagação adotada apresenta uma expressiva sensibilidade à 
variação da força motriz. Por meio dessa interpretação, verificou-se que pequenos desvios nos 
valores do fator equivalente de intensidade de tensão, oriundos de uma grande variedade de 
parâmetros envolvidos neste tipo de modelagem (geometria, carregamento, densidade de malha, 
tipo de elemento finito utilizado etc.), podem acarretar grandes variações na estimativa do 
número de ciclos de carregamento. A conclusão principal é que a validação da metodologia de 
modelagem de propagação de trinca por fadiga, por comparação da vida útil prevista com aquela 
obtida em um ensaio experimental, deve ser analisada criteriosamente; a modificação dos 
resultados, influenciada pela sensibilidade do problema à pequenas variações da força motriz, 
pode levar a conclusões equivocadas. 

Principais contribuições do trabalho: 

a) Desenvolvimento e implementação de uma estrutura de software, complexa e eficaz, 
que serve de suporte computacional para as aplicações das metodologias de 
simulação de propagação de trincas por fadiga em estruturas de cascas delgadas; 

b) Desenvolvimento da técnica de geração de malha, análise dos resultados e cálculo 
dos fatores de intensidade de tensão para a modelagem da ponta da trinca com 
elementos sólidos tridimensionais, e a correspondente metodologia de aplicação 
com a introdução dos fatores tridimensionais médios; 
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c) Desenvolvimento de expressões semi-empíricas que possibilitam obter, com boa 
precisão, os fatores de Kirchhoff por meio de análises numéricas baseadas tanto na 
teoria de placas de Reissner-Mindlin, como na teoria da elasticidade tridimensional; 

d) Discussão sobre o caráter não linear da lei de propagação usada e a grande 

sensibilidade numérica à variação do parâmetro ΔKeq. 

A seguir, são apresentadas três sugestões para trabalhos futuros. As duas primeiras 
foram sugeridas por Potyondy (1993), mas não puderam ser implementadas no presente 
trabalho. A terceira propõe uma pesquisa mais complexa, abordando os ensaios de tração e 
corte transversal realizados por Zehnder et al. (2000) , e que envolve o problema de contato 
entre as superfícies da trinca e a Mecânica do Fraturamento Elasto-Plástico. 

1) O algoritmo de geração de malhas de elementos quadrilaterais, descrito na seção 
4.2, envolve a geração de um gabarito, composto de elementos bem conformados, 
na ponta da trinca. Entretanto, esta abordagem falha quando a ponta da trinca está 
muito próxima ou sobre a fronteira desta região. Tal limitação impede de simular 
trajetórias de propagação que atravessam um tear-strap, ou de iniciar uma análise 
onde a falha inicial se localiza na interface entre o revestimento e o reforçador (por 
esta razão, a falha inicial foi inserida com um off-set de 0,45” nos ensaios numéricos 
do Capítulo 7). Para contornar esta deficiência, o procedimento de geração do 
gabarito deve ser modificado, a fim de acomodar a sua interface com a fronteira da 
região de propagação. 

2) Na implementação atual do sistema SIFRA/ADINA, após cada incremento de trinca, 
a análise não linear da estrutura reinicia sempre com carregamento nulo, 
aumentando gradativamente até atingir o carregamento final. Isto requer um grande 
esforço computacional. Este procedimento pode ser mais eficiente se o estado de 
equilíbrio final de uma dada configuração de trinca fosse usado como ponto de 
partida para a configuração seguinte. 

3) Simular o problema de propagação de trinca por fadiga em uma placa submetida a 
carregamento simultâneo de tração e corte transversal. Considerar o contato entre 
as superfícies da trinca, modelando essa região com elementos sólidos 
tridimensionais (a superfície da trinca pode ser inclinada). Levar em conta a 
plastificação da região em torno da ponta da trinca. 
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 Apêndice A – Ensaio experimental de um 
painel de fuselagem de Boeing 737 

No início dos anos 1990, a Boeing Commercial Airplane Group elaborou e realizou uma 
série de ensaios em painéis de fuselagens pressurizadas de aeronaves. Foi montado um aparato 
de teste contendo um trecho detalhado e em escala natural da fuselagem de uma aeronave. Na 
região central, uma grande abertura foi deixada livre, a fim de que seções de painéis a serem 
testados pudessem ser acopladas, permitindo assim o reaproveitamento do aparato. As duas 
extremidades eram fechadas por bulkheads, com o objetivo de reproduzir o carregamento de 
pressurização em uma fuselagem real. Uma dessas extremidades era fixada a uma estrutura 
rígida, indeslocável, enquanto a outra era montada sobre roletes que permitiam o livre 
deslocamento na direção longitudinal. Os ensaios foram conduzidos unicamente sob 
carregamento interno de pressão, utilizando-se ar como meio de pressurização. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.1 – Esquema do aparato de teste usado em painéis de fuselagens estreitas. 
Dois tipos de aparatos de teste foram fabricados com a finalidade de realizar ensaios de 

fadiga, de crescimento de trincas por fadiga ou de resistência residual. Um dos aparatos possuía 
74 polegadas de raio, e correspondia ao perfil de aeronaves de fuselagem considerada estreita 
(narrow-body airplanes), como o Boeing 737. O outro aparato possuía 127 polegadas de raio, e 
correspondia a aeronaves de fuselagem larga (wide-body airplanes). A Figura A.1 mostra 
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esquematicamente o aparato de teste fabricado para os ensaios de painéis de fuselagens 
estreitas. 

Os dados experimentais foram obtidos dos ensaios de Worden (apud Potyondy, 1993), 
e se referem a um teste típico de propagação de trinca por fadiga em um painel de fuselagem 
estreita. 

A Figura A.2 mostra os principais componentes do painel de Boeing 737 ensaiado. Os 
tear straps são colados a quente no revestimento, enquanto as ligações dos demais 
componentes são rebitadas. As dimensões desses componentes podem ser encontradas em 
FRANC3D & STAGS (2003) e Furukawa (2006). 

 

Figura A2 – Componentes estruturais do painel de fuselagem do Boeing 737. 

A Tabela A.1 mostra as principais características desses componentes (Potyondy, 1993). 

Tabela A.1 – Características dos componentes do painel. 

Componente Material E            
(ksi)

Poisson    
ν

Espessura      
(in)

Revestimento Al 2024-T3 10500 0,33 0,036
Cavernas Al 7075-T6 10700 0,33 0,040
Reforçadores Al 7075-T6 10700 0,33 0,028
Tear Strap Al 2024-T3 10500 0,33 0,036
Shear Clips Al 7075-T6 10700 0,33 0,032  
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No painel testado, uma falha inicial, centralizada no tear strap transversal, e 
imediatamente acima do tear strap longitudinal, foi inserida por meio de um corte longitudinal de 
5 “ de comprimento, através do revestimento e do tear strap transversal. A Figura A.5 mostra a 
localização desta falha no painel ensaiado. 

 

Figura A.5 – Posicionamento da falha inicial do painel ensaiado (em polegadas). 

Durante o ensaio, o aparato de teste foi submetido a um carregamento cíclico de 
pressurização, variando de 0 a 7.8 psi. A posição de cada ponta da trinca foi monitorada e suas 
coordenadas registradas ao longo de cada ciclo de pressurização. Estes valores são mostrados 
na Tabela A.1, e se referem ao sistema de coordenadas apresentado na Figura A.2. 

A equação de crescimento de trinca, apresentada abaixo, foi obtida dos ensaios 
realizados por Worden (apud Potyondy, 1993), em um painel plano em Al 2024-T3, de mesma 
espessura do revestimento, com fatores de intensidade de tensão variando no intervalo de 50 a 
80 ksi in1/2, e considerando que a trinca se propaga no sentido alinhado à direção do processo 
de laminação (T-L). 
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Para este material e espessura, a tenacidade aparente ao fraturamento é 

Kap = 100 ksi in1/2,   para trinca T-L 

Kap = 105 – 120 ksi in1/2,   para trinca L-T 

onde T-L e L-T correspondem, respectivamente, às direções longitudinal e transversal ao 
processo de laminação da chapa. 

 

Tabela A.1 – Registro das coordenadas da trajetória das pontas da trinca (em in). 

Ciclos x y a x y a
0 2,50 0,45 2,50 -2,50 0,45 2,50
3 2,52 0,45 2,52 -2,52 0,45 2,52
50 2,62 0,45 2,62 -2,61 0,46 2,61

100 2,77 0,54 2,79 -2,76 0,50 2,77
150 2,87 0,56 2,90 -2,88 0,54 2,89
200 3,02 0,63 3,06 -3,04 0,60 3,06
250 3,17 0,67 3,22 -3,35 0,66 3,38
300 3,38 0,73 3,44 -3,74 0,76 3,78
350 3,62 0,77 3,68 -4,15 0,85 4,20
400 3,92 0,83 3,99 -4,73 0,99 4,80
450 4,30 0,93 4,38 -5,51 1,20 5,61
475 4,66 1,04 4,75 -6,00 1,37 6,12
500 5,24 1,20 5,36 -6,57 1,65 6,76
525 5,73 1,35 5,87 -7,07 1,90 7,32
550 6,35 1,68 6,57 -7,64 2,10 7,92
600 8,25 2,90 8,83 -8,87 2,84 9,36
618 9,07 3,85 10,08 -9,34 3,30 10,02
622 9,37 4,88 11,16 -9,35 3,45 10,17
626 9,47 8,55 14,83 -9,45 8,75 15,47

Ponta 1 Ponta 2

 

. 
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Apêndice B – Estimativa analítica do número 
de ciclos 

Este procedimento baseia-se em uma abordagem corrente da engenharia, que 
pressupõe que a trinca se propague em linha reta, sob Modo I de carregamento, e que o número 
de ciclos de propagação possa ser determinado por uma expressão do tipo da equação (2.2). 
Neste caso, para cada incremento de trinca, o fator de intensidade de tensão do painel curvo, 
KIcurvo, é estimado a partir do fator de intensidade de tensão de um painel plano, KIplano, com 

carregamento equivalente. Estes fatores são relacionados entre si pelo fator de bulging, β, da 

seguinte forma 

   aKK y
plano
I

curvo
I πσββ ==             (B.1) 

sendo σy a tensão remota aplicada perpendicularmente ao plano da trinca, e a o semi-

comprimento da trinca. Admitindo-se que o cilindro é enrijecido por reforçadores e tear straps, e 
está fechado nas extremidades, a tensão remota pode ser estimada por expressões adaptadas 
da formulação desenvolvida por Flügge (1952), obtendo-se o valor aproximado de 12506 psi. No 
Apêndice C, é apresentada a formulação e as adaptações necessárias. 

Na literatura, são encontradas poucas expressões que estimam o fator de bulging em 
cilindros fechados com reforçados. Dentre elas, podem ser citadas a de Swift (1975) e a de Mor 
(1984). Furukawa (2006) realiza um interessante estudo sobre o assunto, apresentando uma 
análise paramétrica da variação deste fator para várias configurações. Neste trabalho, 
entretanto, optou-se pelo emprego da expressão semi-empírica desenvolvida por Chen (1991) 
para um cilindro fechado sem reforçadores 
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sendo E = 10500 ksi, o módulo de elasticidade longitudinal, h = 0.036 in, a espessura da placa,    

R = 74 in, o raio de curvatura, p = 7,8 psi,  a pressão interna aplicada, e χ = 0,55 a relação entre 
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as tensões longitudinal e transversal à trinca (ver Apêndice C). Segundo Furukawa (2006), esta 
expressão apresenta uma correlação muito boa com os ensaios numéricos. Além disso, permite 
que, para uma dada configuração geométrica e carregamento conhecido, se obtenha uma 
expressão para o número de ciclos de propagação que depende apenas do semi-comprimento 
da trinca. A desvantagem, como será visto adiante, é que ela fornece valores sempre crescentes 
com o comprimento da trinca, o que não ocorre na presença de reforçadores. Neste caso o fator 
de bulging tende a diminuir quando a trinca se aproxima de um reforçador transversal. 

Para completar o procedimento, adota-se uma equação que descreve o crescimento da 
trinca baseada na lei de Paris com dois parâmetros. A equação (B.3) abaixo, retirada de 
Potyondy (1993), baseia-se nos ensaios de tração pura (Modo I) em placas de liga de alumínio 
2024-T3, realizados por Worden para a companhia Boeing nos anos 1990. 
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com ΔKI em ksi e da/dN  em polegadas/ciclos (neste caso IKK =Δ ). 

Considerando (B.1) e (B.2), a expressão (B.3) pode ser rescrita na forma 
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daN              (B.4) 

que pode ser integrada numericamente5, no intervalo [a0 , a1], com a precisão desejada.  

A Tabela B.1 apresenta os valores obtidos para a estimativa do número de ciclos 
necessários para a trinca propagar de um comprimento inicial de 5 in até um comprimento final 
de 17 in.  A fim de verificar a precisão do método de integração proposto na seção 3.3, foram 
feitos incrementos de trinca a cada 0,5 in. Os valores da coluna de KI foram obtidos a partir das 

expressões (B.1) e (B2); os valores de m e de ΔNaprox foram obtidos das expressões (3.20) e 

(3.21), respectivamente; o valor de ΔN foi obtido integrando-se numericamente a expressão 

(B.4) entre as trincas de semi-comprimento ak-1 e ak. 

A Figura B.1 mostra a variação de KI em função do semi-comprimento da trinca, e a 
Figura B.2 apresenta o percentual do número de ciclos de carregamento, em relação ao número 

                                                      

5 Por exemplo, com auxílio do programa MATHEMATICA. 
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total de ciclos (628), necessário para trinca variar seu comprimento (Δ2a) em relação à variação 

final do comprimento (L = 12 in). 

Tabela B.1 – Estimativa do número de ciclos de propagação de trinca 

Análise a β KI m ΔNaprox ΔN ΣΔN
[in] [ksi in0.5] [ksi in-0.5] [ciclos] [ciclos] [ciclos]

1 2,5 1,341 46,99 - - - -
2 3,0 1,418 54,43 14,893 279,5 279,8 279,8
3 3,5 1,493 61,92 14,964 141,7 141,9 421,6
4 4,0 1,566 69,43 15,030 77,9 78,0 499,6
5 4,5 1,637 76,97 15,084 45,6 45,7 545,3
6 5,0 1,706 84,54 15,126 28,2 28,2 573,5
7 5,5 1,772 92,11 15,157 18,1 18,1 591,7
8 6,0 1,836 99,70 15,180 12,1 12,1 603,8
9 6,5 1,899 107,30 15,195 8,3 8,3 612,1
10 7,0 1,959 114,90 15,205 5,9 5,9 618,0
11 7,5 2,018 122,51 15,209 4,2 4,2 622,2
12 8,0 2,075 130,11 15,210 3,1 3,1 625,3
13 8,5 2,131 137,72 15,208 2,3 2,3 627,7

626 628  
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Figura B.1 – Variação do fator KI em função do semi-comprimento a. 
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Figura B.2 – Percentual do número de ciclos versus comprimento relativo Δ2a / L 

Alguns pontos merecem ser destacados: 

1. Como mostra a Figura B.1, a expressão de Chen (1991) conduz a valores 
sempre crescentes do fator KI, independente da posição da ponta da trinca 
em relação aos reforçadores transversais, o que não ocorre na prática; 

2. O método aproximado de integração mostrou-se bastante preciso. De fato, 
isto se deve à variação aproximadamente linear de KI, o que atende com 
muito boa precisão a hipótese feita para a integração no intervalo [a1,a2] ; 

3. Praticamente 50% do total de ciclos de carregamento são necessários para a 
ponta da trinca propagar lentamente os primeiros 10% do percurso; e apenas 
5% para propagar rapidamente a última metade do percurso. 
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Apêndice C – Carregamento de Flügge 

Uma estrutura circular cilíndrica, homogênea, de raio R e espessura h, fechada em 
ambas as extremidades, quando submetida a uma pressão efetiva interna, p, apresenta as 

tensões circunferencial, φσ , e axial, xσ , expressas pelas fórmulas conhecidas: 

h
Rp=φσ   

h
Rpx 2

1
=σ             (C.1). 

A fuselagem de um avião, entretanto, é reforçada por anéis (cavernas) e reforçadores 
longitudinais (stringers) que participam da distribuição das cargas. As expressões (C.1), que 
representam as tensões atuantes no revestimento, se modificam, pois os demais elementos 
estruturais absorvem uma parcela da carga, aliviando o revestimento. O problema que se 
apresenta é determinar as tensões que atuam nos elementos que constituem a estrutura dessa 
fuselagem: revestimento, reforçadores e anéis 

Flügge (1952) apresentou uma solução para este problema, admitindo que os 
reforçadores e anéis estejam espaçados de tal forma, que as tensões sejam aproximadamente 
uniformes em todos os elementos estruturais. 

No modelo de fuselagem idealizado no Capítulo 7, além dos reforçadores, há também os 
tear straps, que não foram considerados na solução de Flügge (1952). O objetivo deste Apêndice 
é apresentar uma adaptação para esta solução, considerando a inclusão destes elementos. 

Seguindo a dedução de Flügge (1952), considere-se uma faixa unitária da estrutura 
cilíndrica. Admita-se que, na direção circunferencial, os anéis tenham uma seção transversal 
com área AR e estejam espaçados de sR; e que os tear straps tenham uma área de seção 

transversal ATS’ e estejam espaçados de sTS. Admita-se também que, na direção longitudinal, os 

reforçadores tenham uma seção transversal de área AL e um espaçamento angular θL; enquanto 

que os tears straps longitudinais tenham uma área de seção transversal ATS’’ e um espaçamento 

angular θTS.   

Se estas áreas estão uniformemente distribuídas pela fuselagem, as espessuras 
equivalentes em cada direção valem 
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Considerando-se a hipótese que as deformações φε  e xε , nas direções circunferencial 

e axial, também sejam uniformes, pela lei de Hooke pode se estabelecer as seguintes relações 

  xR E νσσεσ φφ −==   φνσσεσ −== xxL E           (C.3), 

onde xσ e φσ são as tensões atuantes no revestimento, e Rσ  e φσ são as tensões atuantes 

nos elementos axiais e circunferenciais, respectivamente. 

Sejam xN  e φN as forças normais resultantes, de tal forma que 

)(
'

TS

TS

R

R
R s

A
s
AhN ++= σσφφ  )(

''

TS

TS

L

L
Lxx R

A
R
AhN

θθ
σσ ++=           (C.4). 

Resolvendo-se o sistema para as quatro equações (C.3) e (C.4), chega-se às seguintes 
expressões para as tensões 
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As expressões (C.5) correspondem exatamente às expressões deduzidas por Flügge 
(1952), mas com as correções introduzidas nas expressões (C.2), que levam em conta o 
acréscimo de rigidez devido à introdução dos tear straps. 

As expressões (C.5) são usadas na resolução do modelo do Capítulo 7 e no Apêndice B, 
para definir o carregamento longitudinal aplicado ao revestimento, ao reforçador e ao tear strap 
longitudinais (devido às condições de fronteira, impostas nas arestas longitudinais dos modelos, 
não é necessário aplicar o carregamento na direção circunferencial). 
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Os dados adotados para o modelo de fuselagem do Boeing 737 são: 

Revestimento:   R = 74 in  h = 0,036 in 

Cavernas:    AR = 0,1940 in2 sR = 20 in 

Reforçadores:    AL = 0,1407 in2 RθL = 9,25 in 

Tear Strap Circunferencial:  ATS’ = 0,0540 in2 sTS = 10 in 

Tear Strap Axial:   ATS’’ =  0,0324 in2 RθTS = 9,25 in 

Para a pressão interna efetiva máxima de 7.8 psi, resultam as seguintes tensões: 

psix 6869=σ  psi12506=φσ  psiR 10240=σ  psiL 2742=σ  
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