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Abstract 

 

 This thesis aims to understand the maintenance program Mid-Life Update (MLU) of the F-16 

aircrafts, which is performed at OGMA. There was a permanent contact with Programming and 

Production Control and Maintenance Engineering departments, trying to understand the roll of each one 

in the program, and somehow recreate a bit of the work done in both departments. 

 With Programming and Production Control department it was identified the need to implement 

a visual tool linked to Working Letters system applied in the F-16 maintenance hangar. In order to 

optimize the interpretation of the Working Letters important data a Macro, in Visual Basic, was 

developed. This Macro allows with a single click the generation of a Gantt chart based on the previous 

day information. The final result is on-time visualization of what is going in the aircraft maintenance 

milestones. 

 With Maintenance Engineering it was identified one critical component replaced during the MLU 

program. Based on the component technical drawings provided, a 3D model was created with CAD 

software and after that it was imported in a Finite Elements software to perform different analysis, such 

as static, fatigue, fatigue crack growth and Cold Work. These analyses intended to verify if the 

component enters the plastic domain and in worst case if rupture occurs during life time.  
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Resumo 

 

 Esta tese tem como objetivo abordar o programa de manutenção Mid-Life Update (MLU) 

realizado às aeronaves F-16 na OGMA. Para tal houve contacto permanente com as áreas de 

Programação e Controlo de Produção e Engenharia de Manutenção, tentando reconhecer qual o papel 

de cada uma no programa, e de certa forma recriar um pouco o trabalho por elas produzido. 

 Com a Programação e Controlo de Produção foi identificada a necessidade de implementar 

uma ferramenta visual relacionada com o sistema de Cartas de Trabalho enviadas para a manutenção 

do F-16 no hangar. De modo a otimizar interpretação dos dados importantes destas Cartas de Trabalho 

foi desenvolvida uma Macro em Visual Basic. Esta Macro permite através de um clique criar um gráfico 

Gantt através dos dados do dia anterior. O resultado final é uma visualização em tempo real do que se 

está a passar em relação aos objetivos a cumprir para cada tarefa de manutenção. 

 Com a Engenharia de Manutenção foi identificado um componente crítico substituído durante 

o MLU. Com base nos desenhos técnicos fornecidos, este foi modelado em 3D num software de CAD 

e em seguida foi importado num software de Elementos Finitos onde foram realizadas diferentes 

análises, nomeadamente estática, de fadiga, propagação de fenda por fadiga e Cold Work. Com estas 

análises pretende-se verificar se existe plastificação e em último caso rotura do componente durante o 

seu tempo de vida. 

 

 Palavras-chave: MLU, Bulkhead, Rotura, Fadiga, Propagação de Fenda, Cold Work 
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𝑁  Número de ciclos efetuados num ensaio de fadiga 

𝑁𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛  Número de ciclos para o qual o componente foi projetado 

𝑁𝑖    Número de ciclos até à rotura do material no bloco de Miner i 

𝑁𝑟𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟𝑒  Número de ciclos suportados pelo componente até à rotura por fadiga 

𝑞  Fator de sensibilidade ao entalhe 

𝑅  Razão de tensões 

𝑅𝑒𝑝  Número de repetições de uma sequência de blocos de Miner para rotura do material 

𝑆𝐹𝑛   Fator de segurança em vida 

𝑣  Velocidade do F-16 na aterragem 

𝑣𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜  Velocidade do F-16 na direção da força de reação do solo na aterragem 

𝑊𝐹−16   Peso do F-16 na aterragem 
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𝑊𝑐𝑚𝑎𝑥  Peso máximo de carga transportada pelo F-16 na aterragem 

𝑊𝑐𝑜𝑚𝑏   Peso de combustível presente no F-16 na aterragem 

𝑌  Fator geométrico 
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1. Introdução 

 

 O F-16 é um caça-bombardeiro produzido pela empresa norte-americana Lockheed Martin 

Aeronautics (LMAero), que adquiriu a linha de produção à General Dynamics. O seu período de 

produção encontra-se compreendido entre 1973 e os dias de hoje, tendo as suas primeiras versões 

sido entregues à Força Aérea dos Estados Unidos (USAF) em 1978. Tornou-se notável por ter sido o 

primeiro caça a atingir aceleração na ordem dos 9𝑔, e ainda pela sua elevada manobrabilidade e pouco 

peso, o que lhe permite tirar vantagem em relação a muitos caças mais atuais [1]. 

Esta aeronave multifuncional é utilizada em diversas Forças Aéreas por todo o mundo, 

inclusivamente a Força Aérea Portuguesa (FAP), tendo como missões principais a luta aérea ofensiva 

e defensiva e operações contra alvos terrestres [2].  

Como aluno de engenharia Aeroespacial assumo interesse claro por aeronaves, porém, são os 

caças-bombardeiros que me prendem a atenção desde pequeno. O facto de a OGMA ter um tema de 

tese em que estaria envolvido no campo com os F-16 fez-me desde logo querer agarrar esta 

oportunidade. Além disso, a OGMA é sem dúvida das empresas mais bem-sucedidas no nosso país, 

não só dentro do ramo Aeronáutico, mas a nível global.  

 

 

Figura 1 - F-16 na OGMA [3] 

 

 Tive o privilégio de abordar áreas do meu interesse académico nomeadamente Estruturas e 

Materiais, mas ainda uma área que fui desenvolvendo interesse ao longo do trabalho que se trata da 

Gestão Visual, ferramenta muito útil no mundo da Engenharia. 

 A realização de uma tese em ambiente empresarial serviu também para ter uma visão do que 

se passa na indústria Aeronáutica em Portugal, pois ao longo do curso não tive essa oportunidade. 

Assim, tentei sempre aliar os interesses académicos e empresariais durante o trabalho desenvolvido, 

mostrando que é possível produzir algo útil, enquanto aluno de Engenharia Aeroespacial, a ambas as 

instituições, IST e OGMA. 

No decorrer do trabalho tentei ser o mais sucinto possível e apenas apresentar argumentos e 

conhecimento fundamentado por referências bibliográficas fidedignas e com auxílio de pessoas 

credenciadas nas várias áreas de estudo envolvidas.  

A tese está dividida em dez Capítulos, seguindo a ordem cronológica dos acontecimentos que 

se foram realizando ao longo destes meses de estágio na OGMA. Após o presente Capítulo 1 de 

Introdução encontram-se os seguintes Capítulos: 
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 Capítulo 2 - resumir os detalhes mais relevantes acerca do programa Mid-Life Updade 

(MLU) realizado na OGMA às aeronaves F-16 da FAP; 

 

 Capítulo 3 - relatar a interação com a área de Programação e Controlo de Produção 

(MCP) da OGMA. Explicar o modo como se encontra organizada. Descrição da Macro 

em Visual Basic desenvolvida para auxílio desta mesma área no que diz respeito à 

Gestão Visual; 

 

 Capítulo 4 - relatar a interação com a área de Engenharia de Manutenção da OGMA. 

Explicar o modo como se encontra organizada. Visualizar as tarefas de manutenção no 

hangar onde se encontram os F-16 da FAP. Escolher um componente crítico 

substituído durante o MLU. Modelar o componente escolhido em software de CAD com 

vista ao conjunto de análises a serem efetuadas; 

 

 Capítulo 5 - indicar todos os pressupostos para análises para os casos de estudo, tais 

como as condições fronteira, as forças a aplicar, o cálculo das magnitudes dessas 

mesmas forças e ainda as simplificações consideradas; 

 

 Capítulo 6 - efetuar análise estática em software de Elementos Finitos (EF) no momento 

da aterragem para diferentes casos de estudo e para o componente novo e 

componente substituído. Verificar se existe, para algum dos componentes nos vários 

casos, plastificação do material; 

 

 Capítulo 7 - efetuar análise de fadiga em software de EF para o componente novo no 

momento da aterragem. Verificar para determinado número de ciclos (aterragens) se o 

material irá entrar ou não em rotura considerando primeiro cargas de amplitude 

constante depois cargas de amplitude variável; 

 

 Capítulo 8 - efetuar análise de propagação de fenda por fadiga em software de EF para 

o componente novo no momento da aterragem. Verificar se existe propagação de fenda 

por fadiga após modelação de pré-fendas junto a furos. Verificar ao fim de quantos 

ciclos acontece essa propagação que pode levar, em casos extremos, à rotura do 

material; 

 

 Capítulo 9 - simular o processo de Cold Work em furos do componente escolhido 

através de um software de EF. Verificar se a introdução de tensões residuais de 

compressão dificultam a propagação de fendas por fadiga junto aos furos; 

 

 Capítulo 10 - apresentar as principais Conclusões obtidas e falar um pouco do Trabalho 

Futuro que pode ser desenvolvido com base nesta tese. 
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2. Programa MLU 

 

 2.1. Introdução e objetivos 

 

 O programa MLU foi introduzido no começo dos anos 90 tendo como objetivo prioritário 

prolongar a operacionalidade dos F-16 por mais 20 anos com a mesma eficácia nas suas missões. 

Teve início na Bélgica, Dinamarca, Holanda, Noruega e Estados Unidos da América (EUA), e Portugal 

viria a entrar anos mais tarde, sendo que as aeronaves da Força Aérea Portuguesa começaram a ser 

modificadas em 2001. A maioria das modificações ao abrigo do programa são realizadas nas 

instalações da OGMA, em Alverca [2] [4]. 

 Esta nova configuração MLU permite que os F-16 passem a dispor de novos equipamentos e 

software e introduz algumas alterações estruturais de modo a melhorar as capacidades operacionais 

destes aeronaves comparando com a sua antiga configuração após programa Operational Capabilities 

Upgrade (OCU) [2]. 

 Existem várias versões de F-16, de entre as quais a versão A/B é a primeira e mais antiga, 

surgindo assim uma maior urgência na atualização destas aeronaves em conformidade com as versões 

mais recentes. Para a tese serão apenas apresentados os dados relativos à versão A (monolugar), que 

é a que existe em maior número na FAP. Após o MLU a designação da configuração da aeronave passa 

de F-16 A para F-16 AM. As principais vistas e dimensões da mesma encontram-se representadas na 

Figura 2. As diferentes especificações desta aeronave estão presentes na Tabela 1 [2] [5] [6]. 

 

 

Figura 2 - Principais vistas e dimensões do F-16 AM [7] 
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Tabela 1 - Especificações do F-16 AM 

 

 

 2.2. Esquadrões de F-16 da FAP 

 

 Após reunião com todos os países que dispõem de F-16 na sua Força Aérea, no tratado Peace 

Altantis I (PA I), em 1990, ficou acordado que Portugal viria a receber, por parte dos EUA, 20 F-16 A/B 

(17 A´s e 3 B´s) bloco 15 OCU, relacionados como parte do pagamento pelo uso da base das lajes. As 

primeiras quatro aeronaves deste esquadrão foram entregues em 1994 à FAP [4] [8] [9]. 

 Anos mais tarde, em 1996, houve novo tratado, Peace Atlantis II (PA II), no qual Portugal 

encomendou 25 F-16 A/B (21 A´s e 4 B´s) bloco 15 à USAF sendo que 15 destas aeronaves estiveram 

envolvidas na Guerra do Golfo e armazenados muito tempo no deserto. Desse esquadrão apenas 5 F-

16 A não iriam ser operacionais, servido como stock apenas para o caso de uma das aeronaves 

operacionais ser acidentada. A entrega à FAP deste esquadrão deu-se em 1999, dispondo assim de 

dois esquadrões de F-16, num total de 45 aeronaves, como se pode verificar na Tabela 2 [4] [8] [9]. 

Dimensões principais 

Comprimento [m] 15.03  

Altura [m] 5.09  

Envergadura s/ 
armamento [m] 

9.45  

 

Pesos 

Vazio [kg] 8200  

Máximo 
Descolagem [kg] 

16100  

Carga máxima [kg] 4500  

Motor [kg] 1696  
 

Combustível 

Tipo JP-8 

Tanques Internos 
[L] 

3955  

Tanques Externos 
[L] 

Até 
2700  

 

Performance 

Velocidade 
Máxima (altitude) 

[Km/h] 

2 160 
(Mach 
2.05) 

Velocidade 
Máxima (nível do 

mar) [Km/h] 

1 460 
(Mach 
1.20) 

Velocidade 
Cruzeiro [Km/h] 

780  

Raio de Ação 
[Km] 

900  

Alcance Máximo 
[Km] 

1800  

Autonomia 
Máxima [min] 

180 

Distância 
Descolagem [m] 

400  

Distância 
Aterragem [m] 

900  

Teto de Serviço 
[m] 

15240  

Razão de Subida 
[m/min] 

15240  

 

Propulsão 

Motor 
 (após MLU) 

1 x Pratt-
Whitney 

F100-PW-
220E 

Tipo de motor Afterburning 
turbofan 

Potência [kW] 111.21 

Comprimento 
do motor [m] 

4.85 

Diâmetro 
máximo do 
motor [m] 

 
1.18 

Diâmetro da 
entrada do 
motor [m] 

 
0.88 

 

Asas e cauda 

Perfil de raiz NACA 
64A204 

Perfil de ponta NACA 
64A204 

Área [m2] 27.88  

Aspect Ratio 3.20 

Ângulo de Flecha 
no bordo de 
ataque [°] 

 
40.00  

Área flaperons 
[m2] 

5.92 

Área slats [m2] 1.08  
 

Envergadura 
estabilizador 
horizontal [m] 

 
5.57  

Área 
estabilizador 

horizontal [m2] 

 
5.92  

Área 
estabilizador 
vertical [m2] 

 
4.00  

Área rudder [m2] 1.08  
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Programa Modelo Bloco Número Entrega 

PA I F-16 A 15 OCU 17 1994 

F-16 B 15 OCU 3 1994 

PA II F-16 A 15 21 1999 

F-16 B 15 4 1999 
Tabela 2 - Inventário de F-16 da FAP [9] 

 

 Em 1997 Portugal acordou em adquirir os kits de modificação para o MLU à LMAero para as 

20 aeronaves do esquadrão PA I que já possuía e para as 20 aeronaves do esquadrão PA II 

(operacionais) que estaria para receber. As primeiras modificações decorreram, como já foi referido, no 

ano de 2001, tendo a FAP recorrido à assistência da USAF na modificação das duas primeiras 

aeronaves. Em 2003 ocorreu o primeiro voo das aeronaves modificadas. Na Figura 3 podem ser vistos 

três F-16 AM do esquadrão PA II [4] [9]. 

 

 

Figura 3 - Três F-16 AM esquadrão PAII [2] 

 

 

 2.3. Modificações 

 

 Muitas das importantes modificações do programa MLU são a nível de aviónicos, tendo sido 

realizadas em todas as 40 aeronaves. Destacam-se [8]: 

 

 Renovação do computador de missão Modular Mission Computer (MMC) - de 3 

computadores passou a ter apenas 1 com capacidade de processamento de 155 

milhões de operações por segundo (50% mais leve e 740 vezes mais rápido); 

 Atualização do radar APG-66 para APG-66 Versão 2 - aumento do alcance de radar 

em 25% (alcance médio de 90 Km) e ainda a monitorização de 10 alvos em simultâneo 

e possibilidade de disparar contra 6 deles; 

 Integração de novos sistemas como o Digital Terrain System (DTS) - permite não só 

ver o terreno de noite, mas também enviar informações audíveis ao piloto sobre 

obstáculos no terreno - e o Data-Modem - possibilita comunicação entre vários F-16 e 
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entre os F-16 e sistemas de gestão de dados de combate que se encontra em estações 

terrestres, facilitando assim a sincronização em missões entre as aeronaves e as 

tropas em terra. 

 

Porém todo este programa engloba ainda modificações estruturais, sobretudo na fuselagem. 

Estas alterações estruturais são de maior interesse neste estudo, visto que a maioria dos 

conhecimentos colocados nesta tese são sobretudo do ramo de mestrado de Aeronaves. Nas Figuras 

4 a) e b) pode-se observar a substituição das skins da fuselagem. 

 

 

Figura 4 - a) Remoção skins da fuselagem b) Novas skins da fuselagem após MLU [10] 

                                                                                                                                                                                              

Existem dois programas que envolvem modificações estruturais dentro do programa MLU, 

conhecidos como Falcon Up e o Falcon STructural Augmentation Roadmap (STAR). Ambos os 

programas são do tipo Service Life Improvement Program (SLIP) e tem com como principal objetivo 

proporcionar que as aeronaves de versões anteriores aos F-16 C/D 50 atinjam também as 8000 horas 

de serviço. O Falcon Up está focado sobretudo em melhorias e reparações estruturais, enquanto no 

Falcon STAR se dá a substituição de componentes estruturais críticos [4] [11] [12].  

 As versões F-16 A/B bloco 15, antes da modificação estavam desenhadas para 5500 horas de 

serviço, havendo assim um aumento de 45% do número de horas que as aeronaves podem estar em 

missão. Em média, cada missão com F-16 demora cerca de 1h30min, o que quer dizer que as 8000 

horas de serviço correspondem a aproximadamente 5333 missões [11].  

 Nas Tabelas 3 e 4 encontram-se as modificações estruturais efetuadas nos programas Falcon 

Up e Falcon STAR para os esquadrões PA I e PA II. A coluna correspondente a "Fendas" significa que 

foi detetada algum tipo de fenda, nas componentes substituídas no decorrer do Falcon STAR em 

algumas das aeronaves. Isto é, "Fendas" = 5/6 quer dizer que em 6 das 40 aeronaves onde se procedeu 

à substituição do componente, 5 delas apresentavam fendas. 

 

Modificações Falcon UP PA I PA II 

Reparação de Segmento de Bulkhead Superior Não Sim 

Melhorias Carry Thru de Bulkheads Não Sim 
Tabela 3 - Modificações do Falcon Up nos esquadrões PA I e PA II [11] 
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Substituições Falcon STAR PA I PA II Fendas 

Canopy Hook Frame Sim Sim 0/6 

Bulkhead Fittings Não Sim 12/18 

Lower Bulkhead Main Landing Gear Sim Sim 0/6 

Forward Fuselage Bulkhead Sim Sim 0/6 

Strake Frame & Closure Beam Sim Sim 5/6 

Vertical Skin Flaperon Cutout  Sim Sim 2/6 

Horizontal Tail Outboard Beam Sim Sim 0/6 

Wing Attach Fittings Sim Sim 0/6 

Ventral Fins Sim Sim 0/25 

Engine Access Covers Sim Sim 0/25 

Center Fuselage Não Sim 0/20 

Longerons Não Sim 0/7 
Tabela 4 - Substituições do Falcon STAR nos esquadrões PA I e PA II e deteção de fendas [11] 

 

A maioria destas fendas detetadas foram geradas sobretudo por fadiga imposta aos 

componentes durante as várias fases de voo do F-16, principalmente na fase da aterragem onde as 

cargas impostas são superiores. Estes tópicos de fadiga e propagação de fendas são muito importantes 

na indústria Aeronáutica, pois é preciso conseguir prever a rotura em determinado componente com o 

número de horas de voo para se evitar graves acidentes. Mais adiante na tese estes tópicos voltarão a 

ser abordados. 

 Para além das alterações de aviónicos e estruturais já referidas, as 40 aeronaves ao abrigo do 

programa MLU tiveram ainda [2] [8] [11]: 

 

 Introdução de armamento mais atualizado (nota: a inclusão de armamento nas 

aeronaves não acontece na OGMA): 

 

 AIM-9L-Sidewinder – Missil ar-ar de curto alcance - alcance: 20 km  

 AGM65G-Maverick - Missil ar-solo - alcance: 20 km – ver Figura 5 a); 

 AIM-120/B-AMRAAM – Missil ar-ar Beyhond Visual Range (BVR) - pode 

ser disparado sem contacto visual com o algo - alcance: 50-70 km - ver 

Figura 5 b); 

 Mk82 - Bomba de 250 Kg; 

 Mk84 - Bomba de 450 Kg; 

 GBU-32 Joint Direct Atack Munnition (JDAM) - kits que permitem guiar 

bombas Mk84 por GPS; 

 AGM-154B Joint Stand Off Weapon (JSOW) - kits que permitem 

transformar uma bomba num planador guiado por GPS - alcance: 24 km 

em baixa altitude e 64 km em grande altitude. 

 

 Alteração do layout do cockpit – aproximação às versões F-16 C/D blocos 40/42 e 50/52 

- ver Figuras 6 a) e b); 

 Inspeções e reparação das asas das aeronaves; 

 Instalação de Nut Plates (porcas); 
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 Upgrade do motor para um F100-PW-220E – ver Figura 7 (nota: esta conversão foi 

realizada na base aérea nº5, Monte Real, Leiria e não na OGMA). 

 

 

Figura 5 - a) Misseis AGM65G-Maverick b) AIM-120/B-AMRAAM [8] 

 

 

Figura 6 - a) Fase de preparação cockpit antes do MLU b) Cockpit após MLU [10] 

                     

 

Figura 7 - Motor F100-PW220E [13] 

 

 

 2.4. Casos com aeronaves modificadas 

 

 Importa referir que uma das aeronaves do esquadrão PA I já não existe, pois despenhou-se e 

ficou totalmente destruída no festival aéreo em celebração dos 50 anos da FAP na base aérea nº 5 no 

ano de 2002. Quanto ao esquadrão PA II, também uma das aeronaves se despenhou, durante um voo 

de ensaio após trabalhos de manutenção, mais uma vez perto da base aérea nº 5 em 2008. As duas 

aeronaves acidentas foram repostas por duas das cinco aeronaves de reserva da FAP, que passaram 

igualmente pelo programa MLU, mantendo assim um total de 40 aeronaves completamente 

operacionais [14]. 
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3. Programação e Controlo de Produção – OGMA 

  

 A MCP foi a área da OGMA com a qual se desenvolveu uma maior interação ao longo da tese. 

O objetivo da MCP é assegurar o cumprimento do Plano de Produção dentro dos prazos estipulados, 

através de uma eficaz programação e controlo que tenha sempre em mente os seguintes pontos: 

 

 Otimização da utilização de recursos de produção (humanos e materiais); 

 Antevisão e avaliação do risco em diferentes cenários; 

 Geração de soluções que garantam fluidez de trabalho. 

 

 Todos os conhecimentos mais importantes sobre esta área foram transmitidos pelo seu 

Responsável, o Engenheiro João Carvalho Pires. Foi também esta área que forneceu computador e 

internet, ferramentas essenciais para o desenrolar do trabalho. 

 Durante este Capítulo será relatado tudo o que foi aprendido sobre a organização e 

funcionamento da MCP e também explicar qual a contribuição da tese para esta área durante os seis 

meses de estágio. 

 

 

 3.1. Sistema de Cartas de Trabalho 

 

 O sistema de Cartas de Trabalho permite definir e registar todas as ações de manutenção, quer 

sejam manutenções programadas e não programadas a aeronaves, motores e componentes, quer se 

tratem de substituições e/ou reparações de motores e componentes. Estas Cartas são provenientes da 

área de Engenharia de Manutenção e implementas pela área de MCP. 

 

 3.1.1. Generalidades 

 

 Compete à área de MCP a impressão e definição de prioridades das Cartas de Trabalho, bem 

como a sua sequenciação de acordo com prazos de entrega para determinada aeronave, motor ou 

componente. As Cartas têm de apresentar condições para o cumprimento das respetivas tarefas, tanto 

do ponto de vista de recursos humanos como dos materiais necessários. 

 As Cartas de Trabalho são ainda reportadas na aplicação informática da OGMA, o Sistema de 

Informação e Gestão da OGMA (SIGMA), ficando disponíveis para as restantes áreas da empresa. 

 Uma vez cumpridas e autenticadas pelos intervenientes, as Cartas de Trabalho serão 

arquivadas juntamente com outros documentos de trabalho, nomeadamente etiquetas de condição de 

material instalado, fichas de verificação, fichas de reparação/modificação, registos de regulações, 

registos de pesagem e centragem, registos de ensaios, registos de ponto-fixo ou run-up e fichas de 

compensação de bússolas [15] 
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 Todos estes documentos servem de arquivo histórico e prova de todo o trabalho efetuado. A 

OGMA poderão basear-se objetivamente nesta documentação para se defender em qualquer caso de 

reclamação ou dúvida por parte do Cliente. Importa acrescentar que se o Cliente for nacional todos os 

documentos têm obrigatoriamente de estar redigidos em português, enquanto para Cliente estrangeiro 

os documentos devem estar em Português e Inglês, e/ou noutra língua estabelecida no contracto 

realizado entre ambas as partes. 

 

 3.1.2. Tipos de Cartas de Trabalho 

 

 Dentro das Cartas de Trabalho específicas para aeronaves podem ser destacados os seguintes 

tipos de carta [15]: 

 

 Básicas - descrevem todo o trabalho controlado e realizado de acordo com o Programa 

de Manutenção aprovado pelo Cliente - Cor Branca; 

 Diretivas - servem para registar todos os trabalhos não sistemáticos – Cor Verde; 

 Oriundas - registam no sistema informático trabalhos como anomalias registadas na 

Caderneta de voo, componentes com número de horas expirado, trabalhos extra 

solicitados pelo Cliente e cumprimento de inspeções intermédias não programadas – 

Cor Amarela; 

 Anomalias de Qualidade - usadas pela Qualidade para registar anomalias detetadas 

em verificações, inspeções e ensaios efetuados – Cor Rosa. 

 

 Já as Cartas de Trabalho específicas para motores e componentes tem como finalidade registar 

no sistema informático todos os trabalhos de manutenção que decorrem nas oficinas de motores e de 

componentes destacando-se [15]: 

 

 Cartas de Receção - receção de material; 

 Cartas de Inspeção Preliminar - desmontagem preliminar, inspeção, ensaio, controlo 

dimensional; 

 Cartas de Desmontagem - desmontagem, controlo dimensional, inspeção visual; 

 Cartas de Kitting - requisição de material; 

 Cartas de Correção de Anomalias - reparações, modificações, Diretivas técnicas, 

processos especiais (por exemplo: pintura e tratamentos químicos); 

 Cartas de Montagens - conferencia do material, montagem, ensaios, acabamentos; 

 Cartas de Entrega - inspeção final, fecho da documentação. 
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 3.1.3. Anomalias 

 

 Todas as anomalias que sejam detetadas em aeronaves, motores ou componentes, são 

registadas em Cartas de Trabalho que serão emitidas apenas após o Cliente ter conhecimento dessas 

mesmas anomalias.  

 Cada anomalia existente deve sofrer ação corretiva, o que corresponde ao seu abate nos 

documentos onde se encontra registada. 

 Muitas vezes, por motivos económicos ou administrativos, as anomalias podem não ser 

corrigidas, desde que haja um parecer da Engenharia indicativo de que tal anomalia não afeta a 

segurança do voo, a segurança de pessoas e bens ou desrespeite contratos assinados. Torna-se 

necessário ainda que o Cliente aprove esta não correção de determinada anomalia. 

 

 3.1.4. Certificação 

 

 Todas as ações efetuadas nas aeronaves, motores e componentes têm de ser documentadas, 

documentos estes que para serem válidos e comprovativos do trabalho efetuado, necessitam de ser 

autenticados pelos intervenientes e Cliente. 

 As certificações de documentos de trabalho como as Cartas de Trabalho, são feitas pelo 

pessoal qualificado e autorizado para tal, com a sua rubrica e a data ou com carimbo registado da 

OGMA. Importa referir que rúbricas sobre carimbos podem invalidar os documentos. 

 O processo de certificação pressupõe a realização de uma atividade de acordo com requisitos 

estabelecidos, como tal quem certifica está a assegurar o cumprimento desses requisitos, tornando-se 

assim responsável caso haja algum problema relativo a essa certificação.  

 

 

 3.2. Monitorização das Cartas de Trabalho 

 

 Semanalmente, em MCP, para a correta monitorização das diversas Cartas de Trabalho que 

se encontram ativas ao mesmo tempo, são elaborados Mapas de Distribuição de Recursos, Relatórios 

de Progresso, reuniões para verificar o estado do Plano Diretor de Manutenção. Além disso existem 

vários ficheiros programados que fornecem indicadores reveladores da tendência (ou não) para o 

cumprimento das tarefas de manutenção. 

 Existem quatro indicadores fundamentais que devem ser analisados [15]: 

 

1. Desvio ao programado (Cartas completas) (%) = Cartas executadas (completas) / 

Cartas Programadas 

2. Desvio ao programado (horas realizadas) (%) = Horas realizadas / Horas programadas 

3. Utilização programada (dias ou semanas) = Carga programa / Capacidade 
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4. Cumprimento de TAT (%) = TAT em dias realizados / TAT em dias contratados por 

produto ou serviço 

 

 O Turn Around Time (TAT) significa o tempo que ocorre entre o início e o fim (entrega ao cliente) 

de um processo de manutenção. 

 Estes indicadores permitem a identificação de Cartas de Trabalho problemáticas ou com boas 

probabilidades de virem a gerar problemas, dando assim uma maior prioridade às mesmas face a outras 

Cartas cujos indicadores revelem que as tarefas foram cumpridas ou em vias de o serem brevemente. 

 

 

 3.3. Gestão Visual 

 

 Apesar de ser a MCP que desenvolve toda a programação das Cartas de Trabalho, é fulcral 

que a informação chegue de forma explícita aos técnicos e engenheiros nos diversos hangares da 

OGMA, pois são estes funcionários que realizam as tarefas de manutenção propriamente ditas, quer 

seja em aeronaves, em motores ou em componentes.  

 Com esta preocupação ao longo de muitos anos como responsável da área de MCP, o 

Engenheiro João Carvalho Pires tem tentado desenvolver documentos que permitam "converter" todos 

os dados importantes que se encontra presente nas Cartas de Trabalho para fácil visualização nos 

postos de trabalho que executam as respetivas tarefas de manutenção. 

 Estas ferramentas de Gestão Visual, ou Visual Management, podem ser gráficos com os 

indicadores do subcapítulo 3.2. ao longo do tempo, tabelas com a percentagem de execução por tarefa 

ou por zona da aeronave, etc. Através de muita programação, principalmente em Microsoft Access, o 

Engenheiro Carvalho Pires desenvolveu uma rotina que retira os parâmetros para cada tarefa das 

Cartas de Trabalho e os transforma num relatório de progresso com as tais tabelas e gráficos referidos 

acima. Esta página em Access pode ser convertida em PDF e enviada para os hangares, sendo 

impressa e afixada em painéis onde ocorram as tarefas de manutenção. Esta rotina é semanal. 

 Porém a rotina desenvolvida ainda não é prática e "visual" o suficiente. Primeiro, este processo 

é semanal, e queria-se desenvolver algo diário. Além do mais, para ser muito mais visual, nada melhor 

que um gráfico Gantt. Este gráfico pode ser feito facilmente através do Microsoft Project, porém as 

datas de início e fim de tarefa, as próprias tarefas e a sua percentagem de execução têm sempre de 

ser introduzidas manualmente. 

 Desta feita, desenvolveu-se uma Macro que permitisse ler os parâmetros (dia de inicio, dia de 

fim, percentagem de execução) de cada tarefa e exportasse estes dados para um gráfico Gantt.  

 Após decisão, concluiu-se que a maneira mais simples seria trabalhar em linguagem de Visual 

Basic (VBA), usando o Microsoft Excel como programa criador do Gantt e Microsoft PowerPoint para 

apresentar o gráfico nos postos de trabalho. A escolha destes dois programas do Microsoft Office tem 

a ver com a sua utilização em massa em qualquer computador, portanto o ficheiro final pode ser enviado 

para qualquer computador dentro da empresa tendo como garantia que há sempre Excel e PowerPoint, 



13 
 

ao contrário do Access e Project. Foi necessário primeiro estudar a fundo esta linguagem VBA 

desconhecida então para se começar a escrever o código [16] [17] [18]. 

 A versão de Excel e PowerPoint usada para testar a Macro foi a 2007, pois apesar de não ser 

a mais recente e com mais funcionalidades, é a que está presente nos computadores na OGMA. 

 Assim, as Cartas de Trabalho, em formato Access, tiveram de ser convertidas para Excel. 

Foram disponibilizadas algumas Cartas já completas para ir testando o código. 

 Conseguiu-se assim desenvolver a Macro final, que de uma forma bastante resumida assenta 

nos seguintes passos: 

 

1. Exporta colunas com os parâmetros das várias tarefas de uma Carta de Trabalho para 

um novo ficheiro Excel; 

2. Vai buscar os parâmetros presentes no novo ficheiro Excel e a partir deles cria um 

gráfico Gantt; 

3. O gráfico Gantt criado é transferido para o primeiro slide de uma nova apresentação 

PowerPoint; 

4. Por acrescento, os relatórios de progresso em PDF resultantes da rotina desenvolvida 

pelo Engenheiro Carvalho Pires, são transferidos também para o/s slide/s seguintes do 

PowerPoint. 

 

 Importa chamar a atenção que para tudo estar funcional na Macro, os ficheiros necessários 

para a sua execução têm obrigatoriamente de estar todos na mesma diretoria, e essa diretoria tem de 

ter o mesmo nome e caminho daquela que é referida no código. O código escrito encontra-se presente 

no Anexo A. Apresenta-se apenas partes do código referentes ao Gantt criado em Excel e sua 

passagem para Powerpoint, pois os documentos da OGMA que também estão envolvidos não serão 

mencionados nem no código nem na apresentação gerada. 

 É de salientar que esta rotina é executada com apenas um clique no Excel, na opção de 

Executar Macros. Pode ser realizado diariamente, tendo apenas de os ficheiros atualizados serem 

importados para a diretoria pretendia. O PowerPoint final é posteriormente enviado para o hangar e 

aqui existem várias hipóteses de apresentação final: 

 

1. Impresso em papel e afixado nos painéis, idêntico ao que tem sido feito até então; 

2. Recebido e aberto em formato Slideshow no ecrã de um computador que pudesse estar 

numa mesa com rodas, podendo assim ser movido ao longo daquele perímetro em 

torno da aeronave em manutenção. 

 

 Esta decisão de apresentação final do PowerPoint no hangar junto à manutenção dos F-16 fica 

ao critério da área de MCP. Esta Macro pode facilmente ser adaptada para todas as outras aeronaves 

que se encontram em processos de manutenção nos hangares da OGMA, tornando-se assim numa 

ferramenta ainda mais valiosa para a empresa. Na Figura 8 pode-se vizualizar o Gantt que se encontra 

no PowerPoint final resultante da execução do código, com dados aleatórios. 
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Figura 8 - Gantt gerado pela Macro em VBA 
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4. Engenharia de Manutenção - OGMA 

 

 A seguir à Programação e Controlo de Produção, a Engenharia de Manutenção foi a outra área 

da empresa com contribuição importante para este trabalho. Como será evidenciado ao longo deste 

Capítulo ambas as áreas estão em constante sincronia para garantirem a execução dos trabalhos. Esta 

elevada capacidade de interação não só entre estas, mas com todas as outras áreas, é preponderante 

para o sucesso atual dos negócios da OGMA com inúmeros clientes nacionais e internacionais. 

Esta interação foi possibilitada pelo Engenheiro Pedro Oliveira, o qual se prestou disponível 

para explicar a organização da área, mostrar algumas da tarefas de manutenção realizadas no hangar 

onde se encontram os F-16 da FAP e ainda retirar todas as dúvidas que foram aparecendo ao longo 

do tempo. Na Figura 9 pode-se observar um F-16 AM no hangar, onde estavam a decorrer tarefas de 

manutenção.  

 

 

Figura 9 - Manutenção de F-16 AM do esquadrão PAII na OGMA [19] 

 

 

 4.1. Ordens de Engenharia 

   

 De modo a ter-se noção como funciona a área de Engenharia é fundamental referir o 

procedimento de Ordens de Engenharia, ou Engineering Orders (EO). Este procedimento é o que vai 

definir a metodologia para a preparação das tarefas de manutenção e cumprimento de trabalhos não 

sistemáticos, ou sejam, que não estão previstos nos manuais.  

As EO são emitidas por uma Diretiva Técnica, ou por uma Diretiva de Navegabilidade, 

Airworthiness Directive (AD), ou por um Boletim de Serviço, Service Bulletin (SB).  

 A emissão de qualquer EO para realização de tarefas de manutenção não sistemáticas 

necessita da emissão conjunta via SIGMA de uma Carta de Trabalho e a respetiva Lista de Material. A 

Carta de Trabalho direciona para a EO todo o detalhe das tarefas. 

 Importa salientar que, uma EO só serve para um trabalho numa aeronave ou componente, e 

para qualquer novo trabalho, por mais semelhante que seja a um já efetuado, é necessário a emissão 

de uma nova EO.  
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 As EO servem tal como as Cartas de Trabalho, de registo de realização de trabalhos, sendo 

fundamental o seu arquivo no SIGMA. 

 Sempre que determinado trabalho é finalizado e certificado a EO é assinada consoante os 

critérios definidos numa OGMA Normative System (ONS) específica. 

 Existem várias etapas que têm de ser percorridas desde que a EO é elaborada até à sua 

disponibilização ao cliente [20]: 

 

1. Elaboração da EO - elaborada pela Engenharia de Manutenção com base na 

documentação do detentor do Type Certificate (TC) ou de uma Design Organisation 

Aproval (DOA); 

2. Aprovação - dependendo se a EO é do tipo protótipo ou de produção é aprovada, 

respetivamente, pela Engenharia de Projeto ou pela Engenharia de Manutenção; 

3. Elaboração da Carta de Trabalho - com base na EO a Engenharia de Manutenção 

elabora uma Carta de Trabalho e a sua respetiva Lista de Material. Depois da 

aprovação da Carta esta fica disponível para a programação dos trabalhos, ou seja 

segue para a área de MCP; 

4. Arquivo - a EO é arquivada em formato eletrónico, tanto em formato Microsoft Word 

como em PDF; 

5. Execução da Carta de Trabalho - de acordo com a MCP a Carta de Trabalho será 

lançada e a EO fica disponível para ser efetuada. As várias tarefas da EO cumpridas 

vão sendo evidenciadas na Carta, sendo que tarefas com um single check (SC) foram 

identificadas pelo executante e as tarefas com um double check (DC) foram 

identificadas pelo executante e pelo certificador. Nota que algumas tarefas mais 

simples como Limpezas, Aplicação de Torques e Soldaduras podem apresentar 

apenas SC, ao invés de tarefas como Testes Operacionais, Instalação de 

Componentes e Ensaios em Banco de Componentes, que tem de apresentar DC. 

6. Cumprimento das Tarefas de Manutenção - Após cumprimento de todas as tarefas, a 

EO tem de ser assinada no campo "Declaração de Conformidade" por um Técnico da 

Qualidade; 

7. Disponibilização - a EO fica disponível para o Cliente conforme termos do contrato. 

 

 Nalguns casos, se a documentação de Design não estiver correta, pode não ser necessário 

efetuar uma EO complementar à EO que se encontra em execução. Terá sim de ser efetuada uma 

Engineer Change Proposal (ECP). 

 Uma ECP é um documento emitido pela Engenharia de Manutenção que serve para indicar 

uma ou várias alterações ao Design de algum componente de determinada aeronave, para que toda a 

documentação esteja em conformidade e seja assim possível o cumprimento das tarefas de 

manutenção estipuladas pela EO. 
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 4.2. Escolha do componente crítico 

 

 Com base nas alterações estruturais referidas no programa Falcon STAR do MLU, optou-se 

por escolher um dos componentes substituídos e a partir daí efetuar uma série de análises ao 

componente típicas em Engenharia tais como estática, fadiga e de propagação de fenda por fadiga. 

Dos vários componentes alvo de substituição destaca-se a bulkhead inferior do trem de 

aterragem principal. Na Figura 10 a) pode-se ver a bulkhead velha e na Figura 10 b) a bulkhead nova. 

 

 

Figura 10 - a) Bulkhead velha b) Bulkhead nova [21] 

 

O trem de aterragem principal é de extrema importância para a aeronave, sobretudo, como o 

nome indica, na aterragem. Nessa fase de voo o trem sofre esforços maiores que em qualquer outra 

fase. Sendo a bulkhead o componente que confere a ligação entre o trem e a fuselagem este irá estar 

também submetido a esforços muito superiores à maioria dos componentes do avião durante a 

aterragem.  

Como referido no Capítulo 2, o objetivo das alterações estruturais do MLU visam aumentar o 

número de horas de voo dos F-16 A/B de 5500 para 8000 horas de voo. A bulkhead velha, desde o 

fabrico das aeronaves, nunca tinha sido alterada ou substituída apresentam já um total de 3200 horas 

de voo. Resolveu-se proceder durante o MLU à substituição por uma nova que pudesse chegar ao valor 

pretendido sem problemas. 

Assim o novo componente deverá atingir 4800 horas de voo sem problemas, e é neste valor 

que os estudos efetuados se irão focar. O ideal será constatar que em 4800 horas, que correspondem 

em média, a 3200 missões, ou seja 3200 aterragens, não existe qualquer plastificação no material ou 

em casos extremos rotura. 

Repare-se que em Aeronáutica a plastificação do material não é de modo algum pretendida, 

visto que o material idealmente deve estar no domínio elástico. A rotura de material é uma situação 

ainda menos desejável, pois significa que o componente foi destruído e tal pode vir a originar a perda 

total da aeronave. 

 Importa referir que estas análises não têm qualquer base de comparação com outras análises 

da literatura. Como se trata de uma aeronave militar, estas análises são confidenciais estando apenas 

na posse da LMAero. 

 A própria OGMA não têm nenhum histórico de análises deste componente pois o seu interesse 

reside apenas a correta montagem e manutenção do mesmo, estando para a empresa como uma 
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Blackbox (caixa negra). É como se o conteúdo da bulkhead (processo de fabrico, análises, etc) não 

interessasse, apenas importa o procedimento a ter com o componente a partir do momento que se 

encontra nas aeronaves que chegam aos hangares.  

 Para as análises efetuadas nos próximos Capítulos (6, 7, 8 e 9), assumiram-se várias 

simplificações para que fosse possível trabalhar com o máximo de informação, visto que nem toda essa 

informação está disponível. 

  

 

 4.3. Modelação da bulkhead 

 

 Como a LMAero não fornece, para além das análises, quaisquer ficheiros de formato CAD da 

bulkhead, foi fulcral pegar nos desenhos técnicos fornecidos pelo Engenheiro Pedro Oliveira, tirar 

muitas medidas não explícitas nos mesmos, ver vários pormenores de interpretação ambígua e passar 

tudo isto para um CAD [22]. 

 O processo de fabrico deste tipo de bulkheads é por forjamento. Atenção que o forjamento não 

se passa na OGMA, sendo da competência da LMAero enviar a bulkhead para substituição. 

 A modelação do componente foi efetuada com recurso ao software de modelação 3D mais 

utilizado, não só na OGMA, mas como em muitas outras empresas de Engenharia, o CATIA, versão 

v5-6 2012. Atenção que esta versão não é suportada por Windows mais recentes que o Windows 7. 

Este software, para além do interface amigável, semelhante a Solid Edge e Solid Works, apresenta 

compatibilidade para exportar os ficheiros produzidos para softwares de EF, a referir no Capítulo 6.  

 A bulkhead do trem de aterragem principal é um componente com elevada complexidade de 

modelação. Apresenta muitas nervuras de espessura variável e algumas superfícies curvas, e a sua 

modelação 3D foi um grande desafio.  

 Destacam-se as dimensões principais da geometria modelada, com um comprimento de 1.47 

m, largura de 0.70 m e espessura 0.12 m. O seu volume é de aproximadamente 0.013 m3.  

 Algumas vistas importantes do CAD encontram-se na Figura 11 a) e b) encontram-se 

respetivamente a vista isométrica 3D e a vista frontal da bulkhead modelada (nota: estas vistas não 

estão todas à mesma escala, apenas servem de representação do CAD). 

 

 Figura 11 - a) Vista isométrica da bulkhead 3D b) Vista frontal da bulkhead 
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4.4. Materiais das bulkheads 

 

 A principal alteração entre bulkheads nova e velha foi relativa ao material utilizado, sendo que 

a geometria é praticamente igual. A geometria não pode sofrer grandes alterações até porque está num 

espaço confinado da fuselagem, onde é preciso ligação perfeita com os eixos das vigas do trem de 

aterragem principal, e não esquecer também que pelos seus furos passam muitos cabos e tubos. 

 A alteração efetuada pretende que o material novo tenha propriedades superiores ao da 

bulkhead velha, por exemplo, maior Módulo de Elasticidade, 𝐸, e maior tensão de cedência, 𝜎𝑦, 

permitindo assim que com as mesmas cargas aplicadas ao componente este entre mais dificilmente no 

domínio plástico. Ou seja, o novo componente irá envelhecer mais lentamente. 

 Como se verá de seguida a maioria das propriedades mecânicas da nova liga não são assim 

tão superiores, sendo muitas delas até iguais. Contudo 𝜎𝑦 apresenta um aumento considerável de mais 

de 50%, o que originará diferenças significativas nos resultados das análises futuras. Só faz sentido 

comparar os dois materiais para a análise estática, visto que para fadiga as duas bulkheads foram 

desenhadas para um diferente número de ciclos de vida. Para fadiga e propagação de fenda por fadiga 

apenas se estudará a nova bulkhead para os 3200 ciclos referidos. 

 Através dos Part Numbers (P/N) das bulkheads em causa foi possível descobrir no sistema 

SIGMA, com o auxílio do Engenheiro Carvalho Pires, o tipo de liga metálica de que são constituídas. 

Para além do tipo de material o P/N de cada componente de uma aeronave permite revelar muitas 

informações importantes sobre o mesmo como por exemplo o seu histórico de manutenção e desenhos 

técnicos do fabricante [23]. 

 Apesar de considerarmos as Ligas de Alumínio como um material isotrópico, o seu vazamento 

não é totalmente uniforme, havendo ligeiras diferenças nas propriedades segundo as diferentes 

direções. Existem então vários valores para as propriedades mecânicas do material consoante se está 

a falar da direção principal da placa, longitudinal ou grain direction (L), e direções secundárias, long 

transverse direction (LT) e short transverse direction (ST).  

 Porém, o Workbench apenas pode considerar o material como isotrópico, ou seja teve-se de 

assumir que as propriedades são idênticas para as três direções. Para ser mais conservador nas 

análises optou-se sempre por retirar os valores para as direções com menor valores em cada 

parâmetro, admitindo assim que se está a lidar com um material mecanicamente inferior. 

 

4.4.1. Material da bulkhead velha 

 

 A bulkhead que se encontrava presente nos F-16 antes do MLU era constituída por uma liga 

de Alumínio e Cobre designada por Al 2024-T351. Nos EUA a Aerospace Material Specification (AMS) 

atribui uma designação a esta liga de AMS-QQ-A-250/5, também muito comum na literatura. O T351 

significa que a liga sofre um tratamento térmico final de têmpera a uma temperatura elevada [24]. 

Apresenta como características principais uma elevada ductilidade, elevada resistência à fluência em 

altas temperaturas, bem como elevada tenacidade à fratura [24].  
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4.4.2. Material da bulkhead nova 

 

 A bulkhead nova colocada durante o MLU é constituída por uma liga de Alumínio e Cobre 

designada por Al 2124-T851, conhecida igualmente por AMS 4101 ou AMS-QQ-A-250/99. Esta liga é 

uma versão mais pura da liga 2024, ou seja apresenta maior concentração de Alumínio. Atualmente 

esta liga só é produzida com o tratamento de têmpera T851. Esta têmpera é efetuada a temperaturas 

muito elevadas, superiores ao T351 [24].  

Esta liga apresenta como principais características elevada ductilidade, elevada resistência a 

fluência para altas temperaturas e elevada tenacidade á fratura, tal como a liga Al 2024-T351. O 

tratamento T851 confere-lhe um aumento da sua resistência à propagação de fendas com origem por 

fadiga e por corrosão [24].  

As propriedades mecânicas e a composição química (percentagem em massa dos vários 

elementos constituintes) das duas ligas encontram-se nas Tabelas 5 e 6. As propriedades mecânicas 

indicadas são aquelas que servirão como input ao utilizador para correr as análises [24] [25] [26] [27]. 

 Considerando este novo conjunto de propriedades pode-se verificar que ambas as bulkheads 

apresentam uma massa de 31.17 kg. Isto deve-se ao facto da geometria (volume) e a densidade serem 

exatamente as mesmas.   

 

Propriedades Mecânicas do Material Bulkhead Velha 
(2024-T351) 

 Bulkhead Nova 
(2124-T851) 

Tensão de cedência, 𝝈𝒚 [MPa] 241.32 377.56 

Tensão de rotura, 𝝈𝑼𝑻𝑺 [MPa] 351.63  426.65 

Módulo de Elasticidade, 𝑬 [GPa] 73.77 71.71 

Módulo de Distorção, 𝑮 [GPa] 27.58 27.58 

Densidade, 𝝆 [kg/m3] 2768  2768 

Coeficiente de Poisson, 𝝂 0.33 0.33 

Coeficiente de Diltação Térmica, 𝜶 [Cº -1] 2.27 ×10 -5  2.27 ×10 -5 
Tabela 5 - Propriedades do material das duas bulkheads 

 

Propriedades Químicas do Material  
(% em massa) 

Bulkhead Velha 
(2024-T351) 

 Bulkhead Nova 
(2124-T851) 

Silício, Si 0.50 0.20 

Ferro, Fe 0.50 0.30 

Cobre, Cu 3.80 - 4.90 3.80 - 4.90 

Manganês, Mn 0.30 - 0.90 0.30 - 0.90 

Magnésio, Mg 1.20 - 1.80 1.20 - 1.80 

Crómio, Cr 0.10 0.10 

Zinco, Zn 0.25 0.25 

Titânio, Ti 0.15 0.15 

Outros 0.15 0.15 

Alumínio, Al Restante Restante 
Tabela 6 - Composição química do material das duas bulkheads 
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5. Pressupostos para análises 

 

 Para as análises efetuadas simularem a realidade tiveram de ser estabelecidos pressupostos 

corretos para o caso de estudo da aterragem dos F-16. Esta é a fase de voo que exige um maior esforço 

à bulkhead inferior do trem de aterragem, tal como referido no Capítulo 4. 

 No primeiro instante da aterragem, as rodas do trem principal são as únicas rodas a serem 

solicitadas, visto que a aeronave aterra com um determinado ângulo de ataque e a roda do nariz 

embaterá alguns segundos depois. É precisamente neste instante, que devido a não haver dados foi 

considerado de ∆𝑡 = 1 s, que as cargas aplicadas à bulkhead são máximas. Na Figura 12 pode-se ver 

uma aterragem de um F-16 da FAP. 

 

 -  

Figura 12 - Aterragem de um F-16 AM da FAP [28] 

 

 

 5.1. Condições de fronteira 

 

 As condições de fronteira a impor à bulkhead tiveram por base a interpretação da montagem 

dessa componente na própria aeronave. Tal como se pode observar na Figura 13, as setas a azul 

correspondem aos locais onde o componente se encontra encastrado, representando as ligações 

aparafusadas a outros componentes/estruturas da aeronave. Essas ligações são feitas por cima (setas 

1 e 2) à bulkhead superior do trem de aterragem principal, pelos lados (3 e 4) à skin da fuselagem e 

pela superfície curva central (5) ao compartimento do motor. 

 

 

Figura 13 - Cargas e encastramentos da bulkhead [21] 

1 

2 

3 

4 

5 
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 Junto à parte inferior da bulkhead existem as portas da fuselagem que são abertas para tarefas 

de manutenção no componente, e como tal não foi considerado encastramento nesse local. 

 

 

 5.2. Forças aplicadas 

  

 Voltando à Figura 13 as cargas que serão aplicadas durante a aterragem estão representadas 

por setas vermelhas. O raciocínio para a obtenção destas forças (vetores) será explicado em seguida. 

 Após o embate das rodas com o solo, a força de reação proveniente do solo será transmitida 

até à bulkhead pela ordem presente na Figura 14. 

   

Figura 14 - Ordem de distribuição da força de reação do solo das rodas até à bulkhead 

 

 Assim as forças aplicadas são forças distribuídas ao longo das superfícies dos furos da 

bulkhead que se encontrem justos aos eixos das vigas. Estes furos irão sofrer todo o carregamento, e 

consoante as vigas estejam à compressão ou tração as zonas solicitadas dos furos serão as superfícies 

interiores superiores ou inferiores, respetivamente. Na Figura 15 pode-se ver o carregamento na 

superfície interior superior do furo que existe quando ocorre compressão nas vigas correspondentes. 

 

 

Figura 15 - Carregamento nos furos da bulkhead 

 

 Antes de prosseguir com o cálculo das magnitudes das forças envolvidas no primeiro instante 

da aterragem é fundamental relatar algumas simplificações consideráveis tidas neste caso de estudo. 

Furos da 
Bulkhead

Eixo das 
Vigas do 

Trem

Vigas do 
Trem

Rodas
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 5.3. Simplificações assumidas 

 

Por norma, entre os eixos das vigas e os correspondentes furos da bulkhead encontram-se 

casquilhos colocados por interferência. Estes casquilhos proporcionam uma melhor montagem entre a 

bulkhead e as vigas do trem, permitindo dar rotação aos eixos e gerando ainda distribuição de forças 

mais uniforme nessa região. São feitos de uma liga de Bronze e Manganês com uma rigidez superior 

ao das ligas de Alumínio, atuando assim como amortecedor das cargas que chegam à bulkhead. 

Contudo este efeito é desprezável, tendo o mesmo sido verificado nas análises que se seguem. Como 

tal os casquilhos não foram incluídos neste caso de estudo. Na Figura 16 pode-se constatar a 

localização dos furos da bulkhead onde atuam os eixos das vigas e onde supostamente haveriam 

casquilhos.  

 

                      

Figura 16 - Casquilhos presentes na bulkhead [21] 

 

 Também não foi considerado o efeito da sustentação na aterragem, que poderia atenuar a 

reação do solo no momento de impacto. Na fase de voo da aterragem a potência é retirada pelo piloto 

ao motor, fazendo com que os travões aerodinâmicos do F-16, que se encontram representados na 

Figura 17 ao lado da turbina, atuem de imediato na redução da velocidade da aeronave. Como no 

instante do impacto com o solo a velocidade é muito inferior à velocidade em voo pode-se assumir 

também que o efeito da sustentação é igualmente desprezável comparativamente com o peso da 

aeronave. Assim, as análises vão ser ligeiramente mais pessimistas, o que permite ser mais 

conservador em relação aos materiais que estão em jogo. 

 

 

Figura 17 - Travões aerodinâmicos do F-16 [29] 
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 5.4. Cálculo da magnitude das forças a aplicar 

  

 Com as simplificações descritas acima existem todas as condições para proceder ao cálculo 

da força no primeiro instante da aterragem. Considerando que nesse mesmo instante as rodas do trem 

principal suportam todo o peso da aeronave, calcula-se o módulo da força resultante do impacto com o 

solo, 𝐹: 

 

 𝐹 = 𝑚𝐹−16. 𝑎𝐹−16 = 𝑚𝐹−16
𝑣𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 

∆𝑡
                                                                   (1) 

 

 Na equação (1) 𝑚𝐹−16 representa a massa, 𝑎𝐹−16 a aceleração e 𝑣𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜  a velocidade na 

direção da força de reação do solo, sendo todos estes parâmetros referentes à aeronave F-16 na 

aterragem. Importa salientar que o referencial que se está a considerar é sempre o referencial da 

bulkhead. Como a força e a velocidade são vetores, a velocidade na equação (1) não é a velocidade 

total do avião naquele instante, 𝑣, mas sim a velocidade na direção da força de reação do solo, 𝑣𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜. 

 Através da literatura verificou-se que a velocidade máxima à aterragem dos F-16 (para uma 

aterragem dentro dos limites de segurança) é de 160 nós, o que convertendo em unidades SI dá 82.31 

m/s, ou de forma mais percetível, 296.32 km/h. O ângulo de ataque, Angle of Attack (𝐴𝑜𝐴) ideal para 

aterragem do F-16 é de 13º (11° <  𝐴𝑜𝐴 < 15°) [30]. 

Como se pode ver na Figura 18 a componente da velocidade na direção da reação do solo é 

dada obtida: 

   

  𝑣𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜  =  𝑣 𝑠𝑒𝑛 𝐴𝑜𝐴                                                            (2) 

 

 

Figura 18 - Diagrama das velocidades que atuam na roda na aterragem 

 

 Quanto ao peso à aterragem, foi considerado que a aeronave não leva carga máxima, isto é, 

todo o armamento e combustível possível. Segundo medições efetuadas na OGMA, o peso típico do 

combustível à aterragem é de 2500 litros. Como o combustível JP-8 tem uma densidade a rondar os 

0.8 kg/L, equivale a 2000 kg de combustível. O raciocínio para o peso da aeronave na aterragem, 𝑊𝐹−16, 

é o seguinte [2] [5] [6] [31]: 

 

𝑊𝐹−16 = 𝑀𝑇𝑂𝑊 − 𝑊𝑐𝑚𝑎𝑥 + 𝑊𝑐𝑜𝑚𝑏 = 16100 − 4500 + 2000 = 13600 𝑘𝑔                         (3) 



25 
 

 Na equação (3) 𝑀𝑇𝑂𝑊 representa o Maximum Take-off Weight (peso máximo à descolagem), 

𝑊𝑐𝑚𝑎𝑥 o peso máximo de carga transportada na aterragem e 𝑊𝑐𝑜𝑚𝑏 o peso de combustível na aterragem 

sendo todos estes parâmetros referentes à aeronave F-16. 

 Na vida real os F-16 não podem (ou não deverão) aterrar com uma grande quantidade de 

armamento, e muito menos com o depósito cheio, estando a por ainda mais em perigo a vida do piloto 

em caso de despiste durante aterragem. 

 Para descobrir as magnitudes das forças que chegam aos furos no primeiro instante da 

aterragem foi necessário efetuar somatórios de forças em relação às vigas do trem principal. 

 Na Figura 19 é possível observar as duas estruturas do trem de aterragem principal. Com o 

número 1 encontra-se a Shock Strut e com os números 2 e 3 a Tensile Strut. Esta última é composta 

por duas vigas, uma delas não será conectada aos furos da bulkhead, porém é necessário considera-

la para decompor as forças envolvidas.  

 

 

Figura 19 - Shock e Tensile Strut [21] 

 

Todos os ângulos das vigas foram obtidos por inspeção visual da aeronave em hangar durante 

a sua manutenção, encontrando-se os mesmos na Tabela 7. 

 

Viga Ângulo em YZ Ângulo em XZ Ângulo em XY 

1 65° 0° 0° 

2 45° 0° 0° 

3 45° 45° 45° 
Tabela 7 - Ângulos das vigas do trem de aterragem principal nos diferentes planos 

 

 Observando a Figura 20, a força de reação exercida nas rodas durante o contacto com o solo 

é uma força vertical e tem de ser decomposta de modo a ser projetada no referencial da bulkhead:  

 

     𝐹𝑧 =  
𝐹

2
𝑐𝑜𝑠 𝐴𝑜𝐴                                                                 (4) 

𝐹𝑥 =  
𝐹

2
𝑠𝑒𝑛 𝐴𝑜𝐴                                                                 (5) 
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Figura 20 - Diagrama das forças que atuam na roda na aterragem 

 

 Na equação (4) 𝐹𝑧 representa as forças na direção do eixo dos z do referencial da bulkhead 

enquanto na equação (5) 𝐹𝑥 representa as forças na direção do eixo dos x do referencial da bulkhead. 

Assim sendo, é possível efetuar os somatórios das forças em y e em z, no plano yz, tal como se pode 

ver na Figura 21. Por simetria pode-se efetuar o somatório para metade do trem de aterragem principal: 

 

∑𝐹𝑧 = 𝐹1 𝑠𝑒𝑛 65° + 𝐹2 𝑠𝑒𝑛 45° + 𝐹3 𝑠𝑒𝑛(45°)  =
𝐹

2
 𝑐𝑜𝑠 𝐴𝑜𝐴 °                                (6) 

∑𝐹𝑦 = 𝐹1 𝑐𝑜𝑠 65° + 𝐹2 𝑐𝑜𝑠 45° + 𝐹3 𝑐𝑜𝑠 45° = 0                                         (7) 

      

Figura 21 - Diagrama das forças na aterragem no plano YZ da bulkhead 

 

 Na equação (6) 𝐹1 representa a força aplicada na viga do Shock Strut, 𝐹2 a força aplicada na 

primeira viga do Tensile Strut e 𝐹3 a força aplicada na segunda viga do Tensile Strut na aterragem. 

Na equação (7) 𝐹𝑦 representa as forças na direção do eixo dos y do referencial da bulkhead, e 

desta mesma equação constata-se que as vigas da Tensile e da Shock Strut não podem estar ambas 

no mesmo estado de tensão, isto é, simultaneamente à tração ou à compressão. Como o nome indica 

a Shock Strut será a estrutura que está á compressão, e a Tensile Strut à tração. Esta estrutura que 

está à tração tenta empurrar o nariz do avião para cima, contrariando a tendência do momento da 

aterragem que seria deste ir na direção do solo. Sendo assim as equações (6) e (7) passam a ser: 

  

 ∑𝐹𝑧 = 𝐹1 𝑠𝑒𝑛 65° = 𝐹2 𝑠𝑒𝑛 45° + 𝐹3 𝑠𝑒𝑛(45°) +
𝐹

2
 𝑐𝑜𝑠 𝐴𝑜𝐴 °                                (8) 
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∑𝐹𝑦 = 𝐹1 𝑐𝑜𝑠 65° = 𝐹2 𝑐𝑜𝑠 45° + 𝐹3  𝑐𝑜𝑠 45°                                           (9) 

 

A partir daqui, nos diagramas de forças mantem-se a orientação dos vetores e altera-se apenas 

o sinal das mesmas forças nas equações, sendo que se nalgum caso o sinal é negativo significa que o 

vetor no diagrama deveria apresentar o sentido contrário ao que está representado. 

 Visualizando agora o plano xz, tal como se encontra representado na Figura 22, pode-se efetuar 

somatório de forças em x: 

  

∑𝐹𝑥 = 0     →     − 𝐹3 𝑐𝑜𝑠 45 ° =
𝐹

2
 𝑠𝑒𝑛 𝐴𝑜𝐴                                         (10) 

 

Figura 22 - Diagrama das forças na aterragem no plano XZ da bulkhead 

 

Assim sendo, após várias etapas de cálculos conseguiu-se retirar as magnitudes das forças 

que chegam às três vigas em função da força resultante do impacto no primeiro instante da aterragem. 

Para um 𝐴𝑜𝐴 ideal de 13º: 

  

{

𝐹1 = 2.014 𝐹
𝐹2 = 0.886 𝐹
𝐹3 = 0.218 𝐹

                                                                                   (11) 

 

 Por fim, é sabido que cada viga tem um eixo em cada uma das suas extremidades montado 

com interferência a dois furos da bulkhead, tal como se observa na Figura 23. Deste modo as forças 

que chegam às superfícies dos furos no instante referido são as forças que vêm dos respetivas vigas 

com a sua magnitude dividida por dois. Estas magnitudes encontram-se no subcapítulo seguinte. 

 

 

Figura 23 - Eixo a passar pelos furos da bulkhead 
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5.5. Casos de estudo 

 

 Para as análises estáticas e de fadiga que se irão seguir, foram escolhidos quatro casos de 

estudo distintos, onde a massa da aeronave e a velocidade no instante da aterragem são alterados. Os 

três primeiros casos de estudo podem-se ver na Tabela 8, sendo que o caso 1 é o caso típico de 

aterragem de F-16 já abordado ao longo deste Capítulo. 

 No caso 2, imagine-se que o avião descolou, e algum tempo depois tem de efetuar uma 

aterragem de emergência devido a alguma avaria detetada. Assim a sua massa é aproximadamente 

igual à do momento da descolagem, cerca de 16100 kg. Nestas situações uma percentagem 

considerável do combustível é ejetado intencionalmente para reduzir a massa da aeronave ao aterrar, 

porém considerou-se o caso sem a ejeção de combustível apenas para efeito de simulação. 

Para o caso 3, mantendo a massa da aeronave face ao caso 1, admite-se que nem sempre o 

piloto consegue reduzir a velocidade no instante que se faz à pista. Por exemplo, admita-se que a 

velocidade na aterragem é superior em 100 km/h (55 nós), ou seja, 33% superior à do caso 1. 

 

Casos de estudo Massa [kg] Velocidade [km/h] 

Caso 1 13 600  296.32 

Caso 2 16 100 296.32 

Caso 3 13 600 398.18 
Tabela 8 - Massa e velocidade dos F-16 à aterragem para os três primeiros casos de estudo 

 

Por fim, o caso 4, onde a aterragem não é “perfeita”, ou seja, as duas rodas do trem principal 

não tocam o solo no mesmo instante, ao contrário do que se tem assumido nos outros três casos. 

Assim, assume-se que uma roda toca o solo no primeiro instante da aterragem (por exemplo a roda 

direita) e a outra ainda não tocou. Significa que do lado direito da bulkhead, nesse instante, os furos 

vão aguentar o dobro da carga do caso 1, visto que todo o avião se apoia nas Struts do lado direito e 

não apenas metade. Já do lado esquerdo a única solicitação a atuar nesse mesmo instante é "apenas" 

o peso do trem de aterragem principal. Na literatura é relatado que o peso do trem de aterragem 

(principal + de nariz) é de 2,5 a 5% do peso máximo à descolagem. Supondo que o trem de nariz é 1% 

e o trem principal 4% dentro dos 5% referidos, obtém-se assim uma massa de trem de aterragem 

principal de 644 kg. Multiplicando pela aceleração da gravidade, 𝑔 (9.80665 m/s2), chega-se um peso 

de trem principal de aterragem na ordem dos 6315.48 N [32]. 

 As forças que chegam aos furos da bulkhead nos quatro casos referidos encontram-se na 

Tabela 9. O sinal menos significa que está a haver compressão e sem sinal indica tração nos furos. 

 

Casos de estudo Forças furos Shock Strut [N] Força furos Tensile Strut [N] 

Caso 1 - 126818.41 55768.31 

Caso 2 - 150130.61 66019.84 

Caso 3 - 170130.61 74938.67 

Caso 4 - direita - 253636.81 111536.62 

Caso 4 - esquerda - 6005.22 2640.79 
Tabela 9 - Forças nos furos da bulkhead para os quatro casos de estudo 
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6. Análise estática 

 

 Na análise estática pretende-se retirar os valores das deformações e tensões sofridas pela 

bulkhead devido às forças que nela atuam no instante do embate com as rodas do trem de aterragem 

principal com o solo. 

 Como o nome indica, a análise estática apresenta cargas estáticas e não cargas dinâmicas, 

que variam no tempo. Sendo o instante temporal pretendido de aproximadamente 1 segundo, e como 

é assumido que a análise estática é linear, forças aplicadas variam linearmente nesse segundo, sendo 

que para efeito de análises apenas se considera o valor máximo atingido no fim desse segundo.  

 Para o estudo da análise estática e das análises que serão efetuadas foi imprescindível recorrer 

ao Método dos Elementos Finitos, Finite Element Method (FEM). 

 

 

 6.1. Método dos Elementos Finitos 

 

 Este método foi bastante utilizado ao longo do curso, principalmente na cadeira de Mecânica 

Estrutural. O MEF é o método mais utilizado para cálculo estruturais e de escoamentos em Engenharia. 

Existem vários programas comerciais de Elementos Finitos, porém foi selecionado aquele que 

tanto é usado na OGMA como no IST, o ANSYS. Este programa apresenta vários subprogramas e 

recorreu-se ao Workbench, pois é aquele que permite uma importação mais eficaz de ficheiros CAD e 

a sua consequente análise estrutural, quer seja estática, de fadiga ou de fratura. Após consulta de 

vários guias e tutoriais, e com alguma experiência já adquiria no ANSYS APDL, foi simples 

compreender o funcionamento do Workbench [33] [34] [35]. 

Importa referir que versão instalada do programa é a 14.5. Esta versão teve de ser escolhida 

com base nas compatibilidades com a versão do CATIA, v5-6 2012, previamente instalada. Recorrendo 

a outra versão de ANSYS sem compatibilidades pode-se verificar que existem erros na importação do 

modelo, podendo mesmo nem ser importada, como tal torna-se fundamental verificar as 

compatibilidades entre os dois softwares antes de serem instalados. [36]. 

 

 6.1.1.  Malhas de elementos finitos e solução 

  

 Devido à elevada complexidade da geometria do componente modelado, as malhas de EF não 

puderam ser feitas de modo parametrizável, por outras palavras, com EF de igual dimensão ao longo 

da bulkhead. As malhas foram então geradas de forma automática pelo Workbench, tendo apenas de 

ser definido o comprimento máximo a dar aos lados dos EF. A partir deste comprimento, o programa 

cria a malha com elementos de diferentes comprimentos, de modo a ajustarem-se da melhor forma à 

geometria envolvida. 

 A escolha dos EF é também crucial para o desenrolar do trabalho. Os elementos do tipo casca, 

Shell, têm o benefício de produzir soluções de forma muito mais rápida que os do tipo sólido. Contudo, 
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como a bulkhead apresenta espessura variável ao longo de todo a sua superfície, torna-se bastante 

complicado atribuir uma espessura aos EF. Esta atribuição de espessura é característica dos elementos 

Shell, e sem ela a malha não pode ser gerada [37]. 

Sendo assim, os elementos utilizados foram do tipo sólido, o que originou, infelizmente, um 

aumento do tempo computacional para as soluções. De forma automática o programa escolheu os 

elementos do tipo SOLID187, elemento tridimensional de ordem elevada composto por dez nós. A sua 

geometria é tetraédrica tal como se pode ver na Figura 24, onde as letras de I a R identificam os dez 

nós, e os números de 1 a 4 identificam as quatro faces do elemento [38]. 

 

 

Figura 24 - Geometria do EF SOLID187 [38] 

 

 Na construção das malhas de EF começaram a surgir os problemas mais graves. A 

complexidade da componente modelada e a antiguidade do computador pessoal utilizado, apenas 

permitiam efetuar malhas de 600 mil elementos, com tempo de execução superiores a um dia inteiro. 

E observando os resultados finais, essa malha ainda não apresentava a convergência de soluções 

pretendida. Define-se como convergência pretendida a obtenção de erros relativos inferiores a 1% para 

os diferentes parâmetros de estudo [39] [40]. 

Só para se ter uma noção do programa ANSYS Workbench, para o desempenho ser o melhor 

possível este necessita de, no mínimo, 8 GB de memória RAM. Quando o Mesher ou o Solver do 

programa ocupam mais do que esse valor a solução passa a ser escrita no disco e essa escrita leva 

muito mais tempo. Por exemplo para gerar e resolver uma malha de 600 mil elementos foram precisos 

cerca de dois dias com o computador pessoal. Veja-se então, que é necessário primeiro que o utilizador 

tenha noção da capacidade da sua máquina e dos requisitos que este programa exige [41]. 

 Como tal, achei necessário o investimento, e passar a dispor de um processador Intel i7 Quad-

Core (Thread para 8) em vez do antigo Intel i2 Quad-Core, de modo a aumentar a velocidade dos 

processos, e passar de 8 GB para 32 GB de memória RAM para garantir que a escrita é sempre feita 

na RAM. Com os novos meios foi possível gerar e resolver uma malha de 20 milhões de EF (que chegou 

a ocupar 27 GB de RAM durante o processo de Solver!!!) em menos de um dia, garantido assim bons 

resultados no que diz respeito à convergência de soluções.  

 Conclui-se assim que para além da escolha de um bom software de EF é fundamental dispor 

do máximo de capacidade computacional possível. Cumprir apenas com os requisitos mínimos exigidos 

pelo programa pode não ser suficiente para a obtenção de resultados verdadeiramente conclusivos 

quanto à convergência dos parâmetros de estudo.  
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 6.1.2.   Convergência das soluções 

 

 A partir da malha de 20 milhões de EF, cuja dimensão máxima dos elementos finitos ronda os 

0.0005 m (note-se que a bulkhead tem 1.47 m de dimensão maior), os tempos computacionais 

aumentam bastante, e a convergência das soluções não é tão beneficiada quanto se poderia esperar. 

 Para uma convergência das soluções finais em MEF, e de modo a verificar que não há qualquer 

anomalia no componente em estudo, é essencial ter em conta dois parâmetros obtidos diretamente no 

Workbench: deslocamento nodal máximo, 𝑑, e Strain Energy Error (SEE). Assim sendo, em MEF a 

convergência das soluções de deslocamento é atingida quando as soluções tendem assimptoticamente 

para um determinado valor, sendo que durante o trabalho a unidade deste parâmetro será o metro [m]. 

O SEE serve como indicador de convergência de soluções de tensão, e é obtido quando este parâmetro 

tende para zero, e como é uma medida de erros de energia vem em unidades Joule [J] [39] [40] . 

 Nas Figuras 25 e 26, verifica-se a convergência tal como pretendida destes dois parâmetros, o 

que indica à partida, que não há problemas quanto aos pressupostos assumidos nem quanto à 

geometria da bulkhead.  

 

        

Figura 25 - Convergência do deslocamento máximo com o nº de EF 

 

 

Figura 26 - Convergência do SEE com o nº de EF 
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 Na convergência de soluções numéricas com o MEF, existe algumas vezes problemas 

relacionados com singularidades. Singularidade são pontos ou regiões de um componente estudado 

onde existam picos de tensão. Podem ser, por exemplo, uma descontinuidade de material (furos ou 

fendas), ou arestas que não foram arredondadas. Nesses pontos ou regiões de singularidade, por muito 

que se refine a malha a tensão tenderá a aumentar sem nunca tender para um valor concreto. [42].  

No CAD da bulkhead não existe a olho nu nenhum canto ou esquina que produza tal situação, 

ainda assim existe sempre aumento da tensão com o refinamento em alguns locais. Note-se que este 

problema ocorre apenas do ponto de vista numérico, limitação do MEF, na vida real não existem pontos 

de tensão quase infinita. 

 De modo a apresentar valores corretos de tensões na tese, foi preciso selecionar de forma 

criteriosa faces do sólido modelado para efetuar a convergência. A escolha baseou-se em faces com 

valores de SEE muito próximos de zero indicam assim que nessa região não existe qualquer tipo de 

singularidade. Outra maneira de selecionar estas regiões seria ver os campos de tensão para toda a 

bulkhead e identificar as regiões sem picos de tensão. Note-se que o Workbench permite retirar as 

tensões nodais não só para o componente no geral mas também para apenas uma região (face do 

sólido) ou de várias de uma só vez [39] [42]. 

Foram identificadas várias regiões sem picos de tensão consideráveis, e estudou-se apenas 

aquelas onde os valores dos campos de tensão eram máximos, dentro da normalidade. Geralmente 

este tipo de regiões está nas proximidades das regiões onde foram aplicadas cargas mais elevadas e 

sobretudo em torno de furos. Os furos são regiões concentradoras de tensões, verificando-se em torno 

destes o esperado na teoria, ou seja, maiores tensões que nas regiões sem furos na vizinhança [43].  

A região escolhida para convergência de tensões na análise estática foi então uma região com 

bastante concentração de furos existentes e próxima da aplicação das cargas vindas da Shock Strut. 

Na Figura 27 encontra-se o campo de tensões 𝝈𝒆𝒒 desta região. 

 

 

Figura 27 - Campo de tensão equivalente de von Mises na região de furos  

 

 As tensões pedidas ao Workbench foram a tensão equivalente de von Mises, 𝜎𝑒𝑞, tensão 

máxima principal, 𝜎1, tensão mínima principal, 𝜎3, e tensão máxima de corte, 𝜏𝑚𝑎𝑥. No subcapítulo 

seguinte irá ser explicado em que consiste cada uma destas tensões.  
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A convergência das tensões pedidas com o refinamento das malhas de EF pode ser observada 

visualmente na Figura 28. Repara-se que no gráfico as quatro tensões apresentam uma assimptota 

bem vincada, tal como seria pretendido. 

 

 

Figura 28 - Convergência das tensões com o nº de EF na região com furos 

 

Nas Tabelas 10 e 11 encontram-se os valores de todos os parâmetros pretendidos e respetivos 

erros relativos para o caso de estudo 1 e para as diferentes malhas geradas. O cálculo dos erros 

relativos, 𝑒 , é obtido da seguinte forma [40] [44]: 

 

𝑒 [%] =
|𝑥𝑖−1−𝑥𝑖|

𝑥𝑖−1
× 100                                                          (12) 

 

 Na equação (12) 𝑥𝑖 representa o valor de um determinado parâmetro para a malha do 

refinamento atual e 𝑥𝑖−1 o valor do mesmo parâmetro para a malha com um grau de refinamento inferior. 

 

Malhas Nº de EF SEE (J) 𝒅 [m]  𝒆 𝒅 [%] 

1 53278 2.43E-01 4.64E-04  

2 111986 5.47E-02 4.71E-04 1.55 

3 254359 2.23E-02 4.74E-04 0.52 

4 993535 8.66E-03 4.75E-04 0.18 

5 3142835 2.32E-03 4.75E-04 0.04 

6 7415325 1.16E-03 4.75E-04 0.01 

7 13552536 1.33E-03 4.75E-04 0.00 

8 19999884 1.11E-03 4.75E-04 0.00 
Tabela 10 - SEE e deslocamento máximo com o nº de EF 

 

Malhas Nº de EF 𝝈𝒆𝒒 

[MPa] 

𝒆 𝝈𝒆𝒒  

[%] 

𝝈𝟏  
[MPa] 

𝒆 𝝈𝟏  
[%] 

𝝈𝟑  
[MPa] 

𝒆 𝝈𝟑  
[%] 

𝝉𝒎𝒂𝒙 
[MPa] 

𝒆 𝝉 𝒎𝒂𝒙 
[%] 

1 53278 201.160  79.19  -203.70  101.66  

2 111986 279.08 38.74 102.20 29.06 -293.52 44.09 144.65 42.29 

3 254359 291.66 4.51 146.57 43.41 -302.66 3.11 149.00 3.01 

4 993535 312.38 7.10 138.15 5.74 -312.61 3.29 156.52 5.05 

5 3142835 315.81 1.10 149.69 8.35 -315.61 0.96 158.07 0.99 

6 7415325 316.08 0.09 153.06 2.25 -316.21 0.19 158.05 0.01 

7 13552536 315.84 0.08 153.02 0.03 -315.91 0.09 158.00 0.03 

8 19999884 315.79 0.02 153.11 0.06 -315.83 0.03 157.96 0.03 

Tabela 11 - Tensões com nº de EF na região com furos 
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Note-se, que a região com furos da Figura 27, para malha mais refinada, nº8, de 20 milhões de 

EF, apresenta erros para as tensões entre os 0.02% e os 0.06% e o erro para o deslocamento é de 

0.00%. Todos estes erros muito inferiores ao 1% estipulado para a convergência de soluções. Deste 

modo fica comprovando, não só visualmente, mas também numericamente a convergência de soluções 

para esta região da bulkhead com este grau de refinamento de malha.  

Porém, esta malha demora um dia inteiro a ser gerada e resolvida e há que ter em conta não 

só a eficiência dos resultados, próximos da convergência, mas também a eficácia, soluções mais 

rapidamente obtidas com erros inferiores igualmente inferiores ao estipulado e com muito menor 

esforço computacional envolvido. A malha nº6, de 7.4 milhões de EF, é aquela que tem um melhor 

compromisso entre o tempo a ser gerada e resolvida e entre os erros que apresenta para os diferentes 

parâmetros, sendo que apenas o erro de 𝜎1 é maior que 1%, mais concretamente 2.25%. 

Na Tabela 12 pode-se verificar o estudo de convergência efetuado numa face do sólido sem 

furos, perto da região já estuda. Comprova-se mais uma vez a convergência de soluções, onde o erro 

maior é da 𝜏𝑚𝑎𝑥 a rondar os 1.13%, ainda assim aceitável. Pode-se também observar que, no geral, as 

tensões nesta região são praticamente um terço do valor das tensões da região com furos, 

comprovando a teoria que a presença de furos tende a aumentar o valor das tensões numa região 

comparativamente a essa mesma região sem furos. 

 

Malhas Nº de EF´s 𝝈𝒆𝒒  

[MPa] 

𝒆 𝝈𝒆𝒒   

[%] 

𝝈𝟏  
[MPa] 

𝒆 𝝈𝟏  
 [%] 

𝝈𝟑   
[MPa] 

𝒆 𝝈𝟑   
[%] 

𝝉𝒎𝒂𝒙 
 [MPa] 

𝒆 𝝉 𝒎𝒂𝒙 
 [%] 

1 53278 111.38  77.40  -113.20  57.74  

2 111986 118.24 6.16 78.33 1.21 -120.76 6.68 60.89 5.46 

3 254359 122.56 3.65 87.19 11.31 -124.91 3.44 63.98 5.08 

4 993535 125.83 2.67 85.31 2.16 -129.53 3.70 64.88 1.40 

5 3142835 129.12 2.61 85.17 0.17 -132.30 2.14 67.14 3.48 

6 7415325 130.57 1.12 86.76 1.88 -131.88 0.32 66.86 0.42 

7 13552536 131.05 0.37 85.60 1.34 -131.50 0.29 66.08 1.16 

8 19999884 129.83 0.93 85.99 0.45 -130.01 1.13 65.71 0.57 

Tabela 12 - Tensão equivalente e principal máxima com o nº de EF região sem furos 

 

 

6.2. Critério de von Mises 

  

 Num sólido a 3D existem sempre três direções principais (x,y,z) e três tensões principais [45]: 

 

 Tensão máxima principal 𝜎1 : tipicamente valor positivo, tração 

 Tensão mínima principal 𝜎3 : tipicamente valor negativo, compressão 

 Tensão média principal 𝜎2 (centro do círculo de Mohr): pode ser positivo ou negativo 

dependente se o que predomina é a tração ou a compressão no sólido 

 

 Estas tensões podem ser representadas num círculo de Mohr, que é o gráfico de tensão 

principal ou normal, em função das tensões de corte, tal como se pode verificar na Figura 29. 
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Figura 29 - Círculo de Mohr e pontos mais importantes [45] 

 

As ligas que compõe as bulkheads nova e velha são materiais do tipo dúctil. Quando um 

material é frágil, geralmente emprega-se o termo fratura em vez de rotura. Num material dúctil quando 

a tensão aplicada iguala 𝜎𝑦 este sofre transição do domínio elástico para o plástico. A rotura só é 

alcançada quando se atinge a tensão de rotura, 𝜎𝑈𝑇𝑆. Na Figura 30 está representada a curva típica 

tensão-extensão, 𝜎 − 𝜀, de uma liga Al 2124-T851. 

 

 

Figura 30 - Curva tensão-extensão da liga Al 2124-T851 [24] 

 

Existe um critério de cedência muito importante para materiais dúcteis, o de von Mises. Este 

critério, também conhecido por critério da distorção, apresenta várias considerações sobre tensões de 

distorção e por simplicidade será apresentada apenas a equação final que prevê a cedência do material 

quando [45]:  

 

√
1

2
[(𝜎1 − 𝜎2)2 + (𝜎2 − 𝜎3)2 + (𝜎3 − 𝜎1)2]   ≥ 𝜎 𝑦                                                                (13) 

 

 Na equação (13) o termo do lado esquerdo corresponde à tensão equivalente de von Mises, 

𝜎𝑒𝑞 , também designada por tensão equivalente, e foi obtida diretamente através Workbench. Assim, e 

de forma simples, para existir cedência segundo este critério basta verificar: 

 

𝜎𝑒𝑞 ≥ 𝜎𝑦                                                                   (14) 

𝜎𝑦 

𝜎𝑈𝑇𝑆 
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 6.3. Resultados Finais e conclusões 

 

 A convergência dos resultados finais foi apenas efetuada para o caso 1. Tendo obtido todos os 

resultados pretendidos, com valores convergidos com o refinamento da malha, não foi preciso estudar 

a convergência nos restantes casos. Sendo a análise estática linear e os pontos de aplicação das forças 

os mesmos, as malhas seriam exatamente equivalentes e a convergência similar ao caso 1. Bastou 

pegar numa das malhas suficientemente refinada para os restantes casos de estudo, tendo sido 

selecionada a malha nº6, que foi referida como a que tem melhor relação tempo/resultados.   

 

 6.3.1.   Tensões 

  

 A tensão, 𝜎, de um determinado EF é obtida pela média das tensões nos nós que compõem 

esse elemento. Importa salientar que as tensões obtidas foram as mesmas para os dois materiais em 

estudo visto que em MEF a tensão não depende do material, apenas da força aplicada, 𝐹, e da área 

da secção transversal onde é aplicada, 𝐴 [46]: 

 

𝜎 =
𝐹

𝐴
                                                                       (15) 

 

Nas Tabelas 13 e 14 encontram-se os valores das tensões para as regiões escolhidas com 

furos e sem furos da bulkhead. 

 

Casos  𝝈𝟏 [MPa] 𝝈𝟑 [MPa] 𝝈𝒆𝒒 [MPa] 𝝉𝒎𝒂𝒙 [MPa] 

Caso 1 153.11  -315.83 315.79 157.96 

Caso 2 181.19 -374.34 374.18 187.11 

Caso 3 205.67 -424.91 424.73 212.38 

Caso 4 270.54 -617.52 617.18 308.62 
Tabela 13 - Tensões da análise estática para bulkhead região com furos 

 

Casos  𝝈𝟏 [MPa] 𝝈𝟑 [MPa] 𝝈𝒆𝒒 [MPa] 𝝉𝒎𝒂𝒙 [MPa] 

Caso 1 85.99 -130.01 129.83 65.71 

Caso 2 102.71 -153.90 154.11 79.15 

Caso 3 116.59 -177.21 175.45 89.84 

Caso 4 145.17 -259.94 254.70 130.31 
Tabela 14 - Tensões da análise estática para bulkhead região sem furos 

 

 Pode-se comprovar que 𝜎3 é superior em módulo a 𝜎1 logo a compressão é predominante na 

bulkhead. Quer dizer que a Shock Strut é mais solicitada no primeiro instante da aterragem do que a 

Tensile Strut. 

 Tal como para o caso 1, verifica-se que para os outros casos as tensões nas regiões com furos 

são sensivelmente o triplo das tensões que existem nas regiões mais próximas sem furos, sendo a 

única exceção 𝜎1 que não chega a ser o dobro. Fica comprovado que os furos amplificam largamente 

os valores das tensões numa região. Mais adiante neste Capítulo será analisado se estas tensões 

podem provocar plastificação no componente. 
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 6.3.2.   Deslocamento 

 

 Para os deslocamentos já existem diferenças devido à alteração do material. O cálculo do 

deslocamento em MEF é baseado na extensão, 𝜀, que é a derivada do deslocamento em ordem a um 

dos eixos, geralmente o eixo principal, sendo esta extensão obtida assim [46]: 

 

𝜀 =
𝜎

𝐸
                                                                     (16) 

 

 Como tal, a extensão e consequentemente o deslocamento dependerá na razão inversa do 𝐸. 

Tal como a tensão, também o deslocamento de um EF é dado pela média dos deslocamentos nos nós 

desse elemento. Na Tabela 15 encontram-se os valores de deslocamento máximo, 𝑑, para os casos 

abordados [46]. 

 

 𝒅 [m] 

Casos  Bulkhead Velha Bulkhead Nova 

Caso 1 4.61e-4 4.75e-4 

Caso 2 5.46e-4 5.62e-4 

Caso 3 6.20e-4 6.38e-4 

Caso 4 9.00e-4 9.26e-4 

   
Tabela 15 - Deslocamento máximo da análise estática para bulkheads 

 

 Fica constatado que o deslocamento sofrido pelo material da bulkhead velha é inferior ao da 

nova. Isto é trivial devido ao 𝐸 da componente velha ser ligeiramente superior. Contudo, o aumento do   

𝑑 na componente nova é residual, cerca de 0.03 %. No caso de cargas maiores aplicadas, caso 4, está-

se de 0.026 mm de aumento apenas.  

Retira-se assim a elação que o estudo do 𝑑 é pouco conclusivo acerca da alteração do material, 

e de certeza que não foi devido a este parâmetro que se recorreu à substituição do componente. 

 

 6.3.3.   Campos de deslocamentos e de tensões 

 

 Os campos de deslocamentos e de tensões para o caso 1 podem ser observados nas Figuras 

31, 32, 33, 34 e 35. Por simplicidade, pois os campos são semelhantes para a bulkhead nova e velha 

e para os três primeiros casos, pois salienta-se mais uma vez, a análise é linear e os materiais com 

propriedades muito semelhantes, apenas serão apresentados os campos para o material no caso 1.  

Como se pode observar o 𝑑 será maior no canto do cubo que envolve o eixo que conecta a 

bulkhead às vigas do trem de aterragem principal. Por assimetria do componente este efeito tende a 

ser mais notório do lado direito. Ainda assim como está presente na Tabela 15, o valor não excede os 

4.75e-4 m, ou seja 0.475 mm. Além do mais esse canto do cubo não é uma das regiões da componente 

onde tensões máximas foram registadas e portanto não existe plastificação. Desta forma o canto após 

o embate voltará ao estado inicial visto que essa região se encontra sempre no domínio elástico. 
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 As tensões 𝜎𝑒𝑞, 𝜎3 e 𝜏𝑚𝑎𝑥 são superiores nas regiões com maior concentração de furos 

próximos da aplicação das forças. Estas tensões são superiores nestas regiões por duas razões. 

Primeiro devido à concentração de furos, tal como já foi explicado. Segundo porque estão perto da 

Shock Strut e as forças são sobretudo compressivas, e visto que 𝜎𝑒𝑞 e 𝜏𝑚𝑎𝑥 são calculadas através de 

𝜎1 e 𝜎3, teriam ter de ser maiores no mesmo local onde uma das tensões principais é predominante, 

neste caso 𝜎3. Por sua vez 𝜎1  é maior no centro do componente, nas regiões mais perto da Tensile 

Strut, onde as forças são de tração. Neste caso a menor existência de furos não foi tão preponderante. 

 

 

Figura 31 - Campo de deslocamentos no caso 1 

 

 

Figura 32 - Campo de tensão equivalente de von Mises no caso 1 

 

 

Figura 33 - Campo de tensão principal máxima no caso 1 

 

 

Figura 34 - Campo de tensão principal mínima no caso 1 
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Figura 35 - Campo de tensão de corte máxima no caso 1 

 

Por ter forças assimétricas em magnitude, o caso 4 irá ter campos diferentes dos restantes 

casos de estudo. No campo de deslocamentos, que se pode verificar na Figura 36, o 𝑑 é maior no canto 

do cubo direito, desta feita espectável devido à primeira roda a sofrer o embate com o solo ser 

precisamente a deste lado da aeronave. Contudo as tensões neste local estão longe da 𝜎𝑦 e como tal 

o material dessa região do canto do cubo é mantida no domínio elástico e os 0.926 mm de 

deslocamento sofridos são revertidos à posição inicial após o embate. 

A lógica das tensões é idêntica à do caso 1, isto é, dão-se nos mesmos locais mas o lado 

esquerdo do componente é praticamente negligenciado, visto ser no lado direito que acontecem as 

cargas maiores sofridas e como tal maiores valores registados para qualquer uma das tensões. Por 

exemplo será apenas apresentado na Figura 37 o campo das tensões equivalentes. 

 

 

Figura 36 - Campo de deslocamentos no caso 4 

  

 

Figura 37 - Campo de tensão equivalente de von Mises no caso 4 

 

 6.3.4.   Verificação do critério de von Mises 

 

 Para finalizar a análise estática, recorreu-se ao critério de von Mises modo a averiguar se existe 

plastificação nas regiões escolhidas das bulkheads e para todos os casos de estudo. Com as tensões 

previamente obtidas no subcapítulo 6.3.1. procedeu-se a esta verificação como se pode constatar nas 

Tabelas 16 e 17. 
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Casos 𝝈𝒆𝒒 

𝝈𝒚 
 

Plastificação 
c/furos 

𝝈𝒆𝒒 

𝝈𝒚 
 

Plastificação 
s/furos 

Caso 1 1.31 Sim 0.54 Não 

Caso 2 1.55 Sim 0.64 Não 

Caso 3 1.76 Sim 0.72 Não 

Caso 4 2.56 Sim 1.06 Sim 
Tabela 16 – Verificação do critério de von Mises para bulkhead velha 

 

Casos 𝝈𝒆𝒒 

𝝈𝒚 
 

Plastificação 
c/furos 

𝝈𝒆𝒒 

𝝈𝒚 
 

Plastificação 
s/furos 

Caso 1 0.84 Não 0.35 Não 

Caso 2 0.99 Não 0.41 Não 

Caso 3 1.12 Sim 0.46 Não 

Caso 4 1.63 Sim 0.67 Não 
Tabela 17 – Verificação do critério de von Mises para bulkhead nova  

 

von Mises - Região com furos: 

 Verifica-se que a região com furos na bulkhead nova não entra em plastificação no caso 1. 

Contudo no caso 2 isso está muito próximo de acontecer. Os casos 3 e 4 são impraticáveis, havendo 

plastificação do material em locais próximos dos furos desta região. Para o material velho, existe 

plastificação em todos os casos nestes locais. A região com furos continua a ser problemática com este 

critério e a alteração de material apenas contribui positivamente para não plastificação no caso 1. 

 

von Mises - Região sem furos: 

 Na região sem furos, não existe plastificação para o material novo em nenhum dos casos, 

estando até muito longe disso. Repara-se que  
𝝈𝒆𝒒 

𝝈𝒚 
 = 0.67 no caso 4, o que significa que 𝜎𝑒𝑞 é 

aproximadamente dois terços de 𝜎𝑦, conferindo bastante segurança ao material para permanecer no 

domínio elástico. Na mesma região mas para o material velho não existe plastificação nos casos 1,2 e 

3, e apenas no caso 4 existe plastificação. Mais uma vez fica comprovado que este último caso é 

demasiado agressivo para o componente no primeiro instante da aterragem. A substituição de material 

contribui para a não plastificação no caso 4. 

  

Conclusões: 

 Fica também verificado que a região com furos é problemática, visto que em praticamente todos 

os casos de estudo existiu aí plastificação do material. Assim os resultados de tensões obtidas na região 

sem furos escolhida e obtidos pelo critério de von Mises são os resultados conclusivos em relação à 

análise estática da bulkhead. Estes resultados permitem comprovar que não há plastificação do material 

do componente novo no primeiro instante da aterragem da aeronave para os casos 1,2,3 e mesmo para 

o caso que parecia mais impraticável, o caso 4.  

De modo geral pode-se afirmar que a substituição da bulkhead no MLU por uma semelhante 

mas com um material com maior 𝜎𝑦 é compensatório para evitar plastificação no caso 4 e para adiar 

este efeito em todos os outros casos. 
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7. Análise de fadiga 

 

 Entende-se por fadiga o processo de alteração estrutural dos materiais de forma progressiva e 

permanente estando envolvidas tensões ou extensões dinâmicas aplicadas num ou mais pontos do 

material. Este processo pode originar fendas e em último caso levar à rotura do material para um 

determinado número de variações de carga [47]. 

 Em Engenharia é extremamente importante a realização de análises de fadiga, uma vez que 

grande parte dos equipamentos entram em rotura devido a este processo. Na indústria Aeronáutica é 

fundamental perceber quais os componentes que precisam de ser reparados ou mesmo substituídos 

antes da sua rotura por fadiga. 

 A bulkhead inferior do trem de aterragem principal é dos componentes do F-16 que mais 

necessita desta análise visto ter aplicada em si parte considerável das forças cíclicas que atuam na 

aeronave no momento de aterragem. Para o estudo considerou-se apenas este momento da aterragem. 

Note-se que a não consideração das fases de Taxi, Take-off e Cruise vai introduzir erros nos resultados 

obtidos dos ensaios de fadiga. 

  

 

 7.1. Parâmetros a considerar 

 

 O Workbench dispõe de um módulo de fadiga que possibilita que os ciclos de fadiga na 

bulkhead sejam efetuados usando o MEF. No entanto, antes de começar as simulações propriamente 

ditas é necessário ter em conta uma série de parâmetros característicos de fadiga e adequá-los 

devidamente ao caso de estudo [48]. 

 

 7.1.1.  Razão de tensões 

 

 De modo a começar as análises de fadiga no Workbench é necessário definir uma carga 

máxima e mínima aplicada à bulkhead de modo a tirar a razão de tensões, 𝑅 [47] [49]: 

 

𝑅 =
𝜎𝑚𝑖𝑛

𝜎𝑚𝑎𝑥
                                                                      (17) 

 

 Na equação (17) 𝜎𝑚𝑎𝑥 representa a tensão máxima gerada pela carga máxima e 𝜎𝑚𝑖𝑛 a tensão 

mínima gerada pela carga mínima. Considerando que o F-16 toca com as rodas traseiras no chão e 

levanta logo, ou seja de forma a simular a fadiga provocada apenas pelo instante do embate com o 

solo, a carga máxima será aquela que foi aplicada na análise estática, e a carga mínima será a carga 

aplicada no instante antes das rodas tocarem o solo. Nesse instante antes do embate a bulkhead 

"apenas" tem de suportar o peso próprio do trem principal. Com esta suposição garanta-se que a 

diferença de cargas é a maior possível e portanto os ensaios de fadigas serão mais destrutivo. 
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 Aplicando o raciocínio de forças e momentos considerados no Capítulo 5, foram deduzidas as 

forças que atuam nos furos da bulkhead na situação de carga mínima. Desta forma obteve-se 𝑅 = 0.047 

para o caso de estudo 1. Ao longo deste Capítulo serão mencionados os 𝑅 obtidos nos restantes casos. 

 O valor do 𝑅 é positivo, isto é, no Shock Strut, quer a carga máxima quer a mínima estão à 

compressão, e no Tensile Strut acontece o mesmo mas à tração. Como não foi necessário alterar o 

ponto de aplicação das forças distribuídas nos furos, trata-se de um caso de cargas proporcionais, e 

então o 𝑅 terá de ser igual em qualquer região [48]. 

 Foi considerado que os casos de estudo apresentam amplitude de tensão constante. Isto 

significa que ao longo dos ciclos do ensaio de fadiga a carga aplicada ao componente varia entre seu 

valor máximo e mínimo de forma sinusoidal, mantendo-se estes valores igualmente constantes [48]. 

Poderia ser efetuado um espectro de amplitude variável, onde se definem as tensões aplicadas 

ao longo de um ciclo (um voo). Porém, para a bulkhead o momento da aterragem é o mais crítico, pois 

tal como já foi mencionado é quando a carga máxima aplicada é muito superior a qualquer outro dos 

instantes ao longo de um voo completo. Nas Figura 38 a) e b) podem ser observados respetivamente 

espetros de amplitude de tensões constante e variável.  

 

 

Figura 38 - a) Carga de amplitude constante b) Carga de amplitude variável [48] 
 

 

 7.1.2.  Curvas S-N 

 

 Consoante se está a lidar com materiais que entram em rotura a reduzido número de ciclos 

(fadiga olígociclica) ou a elevado número de ciclos (fadiga supracíclica), faz sentido falar das curvas, 

extensão-vida, 𝜀-𝑁, ou tensão-vida, 𝑆-𝑁, em que 𝑁 significa o número de ciclos efetuados num ensaio 

de fadiga. A definição de elevado número de ciclos de fadiga não é igual em toda a literatura, mas pode-

se assumir como superior a 105 ciclos [47] [48]. 

 A liga de Alumínio da bulkhead nova irá entrar em rotura por fadiga para um elevado número 

de ciclos, como se verá adiante, e assim sendo, tem de se trabalhar com as curvas 𝑆-𝑁 do material. 

Apesar de serem chamadas curvas 𝑆-𝑁 estas lidas diretamente com a amplitude de tensão, 𝜎𝑎, e não 

com tensão, 𝜎, propriamente dita. 

Existe já um histórico destas curvas de amplitude de tensões, em função do 𝑁 para ensaios de 

fadiga de inúmeros materiais metálicos e para diferentes razões de tensão. Estas curvas são presentes 

tipicamente em gráficos log-log, em que ambas as escalas são logarítmicas, mas também podem ser 
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semi-log, em que o eixo dos 𝑁 se encontra em escala logarítmica e eixo da 𝜎𝑎  em escala linear. Podem 

ainda estar em gráficos com ambas as escalas lineares. 

 Mas voltando à amplitude de tensão, 𝜎𝑎 , entende-se por tal [47] [49]: 

 

𝜎𝑎 =
∆𝜎

2
                                                                                    (18) 

 

 Na equação (18) ∆𝜎 representa a gama de tensão definida por [47] [49]: 

 

∆𝜎 = (𝜎𝑚𝑎𝑥 − 𝜎𝑚𝑖𝑛)                                                                       (19) 

 

 Importa igualmente referir que tensão média, 𝜎𝑚 , é obtida por [47] [49]: 

 

𝜎𝑚 =
(𝜎𝑚𝑎𝑥+𝜎𝑚𝑖𝑛)

2
                                                                           (20) 

 

 Certos materiais possuem uma amplitude de tensão limite de fadiga, 𝜎𝑒, para a qual, valores 

inferiores de tensão não permitem originar rotura no material por fadiga, denominando-se essa situação 

por limite de fadiga. Muitas curvas apresentam esta característica bem evidente, nomeadamente os 

aços como se pode ver na Figura 39. Porém o mesmo não é visível nas ligas de Alumínio, ou seja este 

tipo de ligas pode sempre entrar em roturas com 𝜎𝑎  bastante baixas mas com um elevado 𝑁. 

Geralmente nestas ligas considera-se como 𝜎𝑒   o valor da 𝜎𝑎 para que o material entra em rotura por 

fadiga [47] [49]. 

 

 

Figura 39 - Curvas S-N de um aço (A) e de uma liga de Alumínio (B) [50] 

 

 O Workbench pede que lhe sejam associadas algumas curvas 𝑆-𝑁 teóricas para os materiais 

envolvidos na análise de fadiga, se possível várias curvas para diferentes 𝑅, de modo à solução final 

ser a mais precisa possível. Pesquisando na literatura consegue-se obter apenas a curva 𝑆-𝑁 para 𝑅 = 

0.1 da liga Al 2124-T851. Esta curva encontra-se representada na Figura 40, enquanto os pontos 

retirados da mesma para serem introduzidos no Workbench se encontram na Tabela 18 [44] [48].  

 Falta acrescentar que as curvas teóricas S-N são geralmente obtidas por ensaios de fadiga de 

materiais sujeito a um estado de tensões uniaxial, e na maioria dos casos, tal como na bulkhead existem 

estados de tensão multiaxiais. Como tal o Workbench inclui uma correção a este tipo de estados [48]. 

Limite de fadiga 



44 
 

 

Figura 40 - Curvas S-N para liga de Alumínio 2124-T851 para R=0.1 c/ e s/ entalhe [44] 

 

 𝑵 [ciclos] 𝝈𝒂 [Ksi] 𝝈𝒂 [MPa] 

10000 65 448.16 

15000 60 413.69 

50000 50 344.74 

100000 43 296.48 

150000 40 275.79 

3000000 30 206.84 

10000000 25 172.37 

Tabela 18 - Parâmetros retirados da curva S-N da Figura 40 

 

7.1.3.  Teoria de tensão média 

 

 Existem diferentes teorias para a consideração da tensão média, 𝜎𝑚, nos estudos de fadiga. As 

mais reconhecidas são as teorias de Goodman, Gerber e Soderberg. As teorias de Goodman e Gerber 

adequam-se a materiais dúcteis pois consideram que o material atinge a rotura quando a tensão 

aplicada ao material atinge 𝜎𝑈𝑇𝑆. Já Soderberg aplica-se a materiais frágeis pois considera rotura 

(fratura é o termo correto neste caso) quando a tensão aplicada chega a 𝜎𝑦. Como já foi referido a liga 

Al 2124-T851 apresenta elevada ductilidade e assim sendo Goodman e Gerber são as teorias 

fundamentais a considerar nos casos de estudo. [47] [48] [49]. 

 Os diagramas das três teorias referidas encontram-se representados no gráfico da Figura 41. 

Se a tensão aplicada ao material estiver compreendida no interior das curvas quer dizer que não há 

rotura do material. [47] [48] [49]. 

 

 

Figura 41 - Diagramas de Gerber, Goodman e Soderberg [51] 



45 
 

 Estes diagramas podem ser descritos em equações. Para cumprir a condição de não rotura do 

material a linha de Goodman é descrita por [49]: 

  

𝜎𝑎

𝜎𝑒
+

𝜎𝑚

𝜎𝑈𝑇𝑆
< 1                                                                  (21) 

 

 A parábola de Gerber para não rotura do material é descrita pela seguinte parábola [49]: 

 

𝜎𝑎

𝜎𝑒
+ (

𝜎𝑚

𝜎𝑈𝑇𝑆
)2 < 1                                                              (22) 

 

As comparações dos resultados obtidos do ensaio de fadiga para ambas as teorias serão 

apresentas no final deste Capítulo, e como se vai comprovar existem diferenças consideráveis. 

 

7.1.4.  Concentração de tensões 

 

 Outro fator a ter em conta é a concentração de tensões no componente, controlado com o fator 

dinâmico de concentração de tensões,  𝐾𝑓 [47]: 

 

𝐾𝑓 = 𝑞(𝐾𝑡 − 1) + 1                                                           (23) 

 

 Na equação (23) 𝑞 representa o fator de sensibilidade ao entalhe e 𝐾𝑡 o fator estático ou 

geométrico de concentração de tensões, sendo este último obtido: 

 

 𝐾𝑡 =
𝜎𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑡𝑒 𝑐/𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙ℎ𝑒

𝜎𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑡𝑒 𝑙𝑖𝑠𝑜
                                                                         (24) 

 

  Como não existem dados suficientes acerca do valor das duas 𝜎𝑒 para provetes do mesmo 

material que a bulkhead nova assumiu-se que o material é insensível ao entalhe, ou seja q = 0. Da 

equação (23) obtém-se assim 𝐾𝑓 = 1. Esta situação teve de ser considerada por simplificação pois o 

Workbench necessita deste parâmetro para proceder com o ensaio de fadiga [47]. 

  

 

7.2. Parâmetros a analisar 

 

 Como foi referido anteriormente, o 𝑁 para qual a nova bulkhead foi projetada, ou seja 𝑁𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛, 

é de 3200 ciclos. Note-se que também é preciso dar esta indicação ao Workbench nas definições do 

módulo de fadiga. 

 Os parâmetros mais importantes a retirar de um ensaio de fadiga num componente são [48]: 

 

1) Número de ciclos até rotura do material, 𝑁𝑟𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟𝑒 
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2) Dano, 𝐷:  

 

𝐷 =  
𝑁𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛

𝑁𝑟𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟𝑒
                                                                         (25) 

 

3) Fator de segurança de vida (Safety Factor in life), 𝑆𝐹𝑛: 

 

 𝑆𝐹𝑛 =  
𝑁𝑟𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟𝑒

𝑁𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛
                                                                 (26) 

 

 Apenas o 𝑁𝑟𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟𝑒  é retirado diretamente do pós-processamento de resultados do Workbench. 

Os restantes parâmetros vão ser retirados com base nas equações (25) e (26). 

 

 

 7.3. Cargas de amplitude variável 

 

 Para além do caso em que as cargas são proporcionais e apresentam 𝜎𝑎  resolveu-se efetuar 

um estudo com amplitude variável, onde 𝜎𝑚𝑎𝑥  e 𝜎𝑚𝑖𝑛 não são sempre constantes ao longo do ensaio. 

De forma mais simples, dividiu-se o ensaio de fadiga por blocos cíclicos, também conhecidos por blocos 

de Miner. Repara-se que para todos os efeitos dentro de cada um dos blocos a 𝜎𝑎 é constante [47].  

Tal como se pode ver na Figura 42, vão ser aplicados diferentes blocos, em que cada bloco 

pode ser tratado como um ensaio de fadiga em separado. No fim, somando os ciclos de todos os blocos 

utilizados, tem de se atingir o 𝑁𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛 da bulkhead e verificar se existe rotura do material. 

 

 

Figura 42 - Blocos de Miner [52] 

 

 Cada bloco corresponde a uma situação de carga diferente na aterragem. Por exemplo para o 

bloco 1, 𝑛1 significa o número de ciclos efetuados pelo bloco 1 e 𝑁1 representa o número de ciclos até 

à rotura do bloco 1. A lógica é a mesma para os outros blocos, sendo cada bloco tratado em separado. 

 Tendo juntado os outros quatro casos de estudo já indicados, o 𝐷 total na bulkhead no momento 

da aterragem será calculado por [47]: 

 

𝐷 =  
𝑛1

𝑁1
+

𝑛2

𝑁2
+

𝑛3

𝑁3
+

𝑛4

𝑁4
= ∑

𝑛𝑖

𝑁𝑖
                                                       (27) 
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 A regra de Miner indica-nos quando material entra em rotura [47]: 

 

𝐷 =  ∑
𝑛𝑖

𝑁𝑖
= 1                                                                                (28) 

  

 Assim sendo para saber o número total de repetições desta sequência de blocos necessárias 

para a rotura do material, 𝑅𝑒𝑝, realiza-se o seguinte cálculo: 

 

𝑅𝑒𝑝 =
1

𝐷
                                                                                    (29) 

 

 Importa esclarecer que uma repetição de blocos, é diferente de um ciclo de fadiga, visto que 

neste caso de estudo uma repetição equivalem a 3200 ciclos/aterragens. 

 

 

7.4. Resultados finais e conclusões 

 7.4.1.  Cargas de amplitude constante 

 

Para esta análise apenas foi tido em conta a vida dos locais mais críticos, ou seja na região 

com furos (a mesma da análise estática), onde as tensões são superiores. Estes resultados serão mais 

conservadores comparando com resultados que poderiam ser obtidos para a região sem furos. 

 Foram então efetuados estudos de convergência para o caso 1 para o parâmetro  𝑁𝑟𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟𝑒. 

Nas Tabelas 19 e 20 encontram-se os resultados do estudo da convergência deste parâmetro pelas 

teorias de Gerber e Goodman e com os erros relativos associados.  

 

Malhas Nº de EF´s  𝑵𝒓𝒖𝒑𝒕𝒖𝒓𝒆 [ciclos] 𝒆 𝑵𝒓𝒖𝒑𝒕𝒖𝒓𝒆 [%] 

1 53278 10000000  

2 111986 10000000 0.00 

3 254359 10000000 0.00 

4 993535 10000000 0.00 

5 3142835 10000000 0.00 

6 7415325 10000000 0.00 

7 13552536 10000000 0.00 

8 19999884 10000000 0.00 
Tabela 19 - Ciclos até rotura e amplitude de tensão com o nº de EF pela teoria de Gerber 

 

Malhas Nº de EF´s 𝑵𝒓𝒖𝒑𝒕𝒖𝒓𝒆 [ciclos] 𝒆 𝑵𝒓𝒖𝒑𝒕𝒖𝒓𝒆 [%] 

1 53278 10000000  

2 111986 10000000 0.00 

3 254359 10000000 0.00 

4 993535 9303600 6.96 

5 3142835 8497400 8.67 

6 7415325 8438700 0.69 

7 13552536 8492500 0.64 

8 19999884 8502300 0.12 
Tabela 20 - Ciclos até a rotura e amplitude de tensão com o nº de EF pela teoria de Goodman 
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A convergência fica comprovada visto que o maior erro relativo para a malha mais refinada é 

de 𝑒 𝑁𝑟𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟𝑒 = 0.12% de pela teoria de Goodman, muito inferior ao 1% estipulado para convergência. 

Na Figura 43 pode-se constatar visualmente esta situação de convergência, com as assimptotas 

horizontais bem vincadas. 

 

 

Figura 43 - Convergência do nº de ciclos até rotura com o nº de EF 

 

Para os outros caso de estudo apenas foram retirados os valores para a malha nº 6, que tal 

como na estática encontra-se suficientemente refinada, apresentado para o caso 1 erros de 𝑁𝑟𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟𝑒 de 

0.00% para Gerber e de 0.69% para Goodman.  

Nos restantes casos de estudo, o 𝑅 varia, pois as cargas máximas e mínimas aplicadas são 

diferentes. Os valores do 𝑅 bem como dos restantes parâmetros do ensaio de fadiga efetuado para os 

quatro casos de estudo encontram-se nas Tabelas 21 e 22, valores estes obtidos quer por Gerber quer 

por Goodman. 

 

Casos  𝑹  𝑵𝒓𝒖𝒑𝒕𝒖𝒓𝒆 [ciclos] 𝑫 𝑺𝑭𝒏 

Caso 1  0.047 10000000 0.00032 3125.00 

Caso 2 0.040 7766800 0.00041 2427.13 

Caso 3 0.035 3207200 0.00099 1002.25 

Caso 4 0.024 0 - 0.00 
Tabela 21 - Resultados do ensaio de fadiga de amplitude constante usando teoria de Gerber 

 

Casos  𝑹  𝑵𝒓𝒖𝒑𝒕𝒖𝒓𝒆[ciclos] 𝑫 𝑺𝑭𝒏 

Caso 1 0.047 8502300 0.00038 2656.97 

Caso 2 0.040 1262200 0.00253 394.44 

Caso 3 0.035 140940 0.02270 44.04 

Caso 4 0.024 0 - 0.00 
Tabela 22 - Resultados do ensaio de fadiga de amplitude constante usando teoria de Goodman 
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 Casos 1,2 e 3: 

 Verifica-se que para estes casos de estudo a teoria de Goodman prevê em relação à teoria de 

Gerber: 

 

 ↓  𝑁𝑟𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟𝑒 

 ↑ 𝐷 

 ↓ 𝑆𝐹𝑛 

 

 Pela teoria de Goodman os resultados são então mais conservadores, ou seja, por esta teoria 

a bulkhead aguenta um menor número de ensaios de fadiga. Contudo, quando se está perante duas 

teorias amplamente utilizadas e válidas em Engenharia, ter-se à de optar por seguir os resultados 

daquela que é a mais conservadora.  

Será então possível efetuar 3200 aterragens de forma segura para qualquer um dos três 

primeiros casos. Para estes três primeiros casos, os 𝑆𝐹𝑛 são elevados e os 𝐷 pouco significativos 

indicando igualmente que o novo material aguenta um número de aterragens muito superior às 3200 

aterragens exigidas pelo programa MLU. 

 

Caso 4: 

 Verifica-se que efetuar as 3200 aterragens com uma das rodas a embater primeiro no solo que 

a outra se torna extremamente danoso para a bulkhead. O componente vai então entrar em rotura antes 

deste número de aterragens.  

Ao contrário do que foi retirado do Workbench o 𝑁𝑟𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟𝑒 não é zero, poderá ser outro valor, 

certamente inferior a 𝑁𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛. O software apresenta o zero por defeito pois mal existe rotura assume 

que o componente não cumpriu a sua missão não revelando o verdadeiro 𝑁𝑟𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟𝑒.O 𝐷 calculado pela 

equação (25) irá ser infinito, o que não é realista, tratando-se apenas de um resultado típico do problema 

numérico da divisão de um número por zero.  

 

 7.4.2.  Cargas de amplitude variável 

 

Para a análise de fadiga com cargas de amplitude variável desprezou-se o caso 4, visto que na 

análise de cargas de amplitude constante a bulkhead entra em rotura por fadiga. Na ausência de 

referências para consulta, considerou-se que das 3200 aterragens/ciclos efetuadas: 

 

 92% Caso 1  →  𝑛1 = 2944 ciclos  

 2% Caso 2  →  𝑛2 = 64 ciclos  

 6% Caso 3  →  𝑛3 = 192 ciclos  

 

 Como foi utilizada a lógica dos blocos de Miner, as análises de cada um dos casos foram feitas 

em separado. Para o caso i, 𝑁𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛 = 𝑛𝑖 , restando assim determinar 𝑁𝑟𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟𝑒 = 𝑁𝑖 .  
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Nas Tabelas 23 e 24 encontram-se os resultados para ensaio de fadiga de amplitude variável 

usando as teorias de tensão média de Gerber e Goodman. 

 

 

Casos  𝒏𝒊 [ciclos] 𝑵𝒊 [ciclos] 𝑫𝒊 𝑫𝒊/𝑫 [%] 

Caso 1 2944 10000000 0.000294 81.21 

Caso 2 64 7766800 0.000008 2.21 

Caso 3 192 3207200 0.000060 16.57 

 
 

 

 

∑ 𝒏𝒊 = 3200 
  

𝑫 = ∑ 𝑫𝒊 = 0.000362 
 

Tabela 23 - Resultados do ensaio de fadiga de amplitude variável usando teoria de Gerber 

 

Casos  𝒏𝒊 [ciclos] 𝑵𝒊 [ciclos] 𝑫𝒊 𝑫𝒊/𝑫 [%] 

Caso 1 2944 8502300 0.000346 19.67 

Caso 2 64 1262200 0.000051 2.90 

Caso 3 192 140940 0.001362 77.43 

  

∑ 𝒏𝒊 = 3200 
  

𝑫 = ∑ 𝑫𝒊 = 0.001759 
 
 

Tabela 24 - Resultados do ensaio de fadiga de amplitude variável usando teoria de Goodman 

                           

 Através da equação (29), por Gerber chegou-se a 𝑅𝑒𝑝 =  
1

0.000362
= 2762 , enquanto por 

Goodman obteve-se 𝑅𝑒𝑝 =
1

0.001759
= 568. Mais uma vez se volta a constar que a teoria de Goodman é 

mais conservadora, visto que admite aproximadamente um quinto das repetições de blocos de Miner 

em consideração com a teoria de Gerber. 

 Deste modo o caso de amplitudes variáveis apresentado é plausível e seguro em termos de 

rotura do material da nova bulkhead. No entanto, na vida real será preferencial efetuar o máximo de 

aterragens no caso 1, de modo ao componente aguentar um maior número de aterragens possível e 

consequentemente maior número de repetições de blocos. 
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8. Análise de propagação de fenda por fadiga 

 

 A presença de uma fenda pode reduzir de forma considerável o tempo de vida de um 

componente estrutural de qualquer aeronave. Torna-se importante estudar, em caso de existência de 

uma pré-fenda de determinadas dimensões no componente, se está se propagará e se a sua 

propagação pode ser de tal modo considerável que acabará por levar o componente à rotura. 

 Durante o estudo da propagação de fenda por fadiga serão invocados todos os conhecimentos 

aprendidos da Mecânica de Fratura, ramo este que tem sido importante em Engenharia Aeroespacial 

para prevenir a fratura/rotura nas estruturas das aeronaves. Foi também assumido que se está a 

trabalhar sempre no domínio Linear-Elástico do material, caso contrário nem todas as equações 

presentes neste Capítulo seriam válidas. Como esta análise é consideravelmente mais complexa que 

as anteriores, quer pelos conceitos teóricos, quer pelos tempos computacionais envolvidos, apenas foi 

considerado o caso de estudo 1, por ser aquele que está mais próximo da realidade. 

 

 

 8.1.  Propagação de fenda por fadiga 

 

 O mecanismo de propagação de fenda por fadiga, como se pode observar num exemplo de um 

provete fraturado representado na Figura 44, tem dois períodos com fases distintas [47]: 

 

 Período de iniciação da fenda: 

   1) Nucleação da fenda de fadiga  

   2) Crescimento microscópico da fenda 

 Período de crescimento da fenda 

   3) Propagação da fenda iniciada 

   4) Rotura final (ou instável) 

 

 

Figura 44 - Fases da propagação de fenda por fadiga [53]  

 

 As fendas originam-se sobretudo a partir imperfeições ou descontinuidades do material, e são 

favoráveis em zonas onde ocorre tração, sendo a compressão adversa à propagação de fendas.

 Existem vários fatores que influenciam a velocidade de propagação da fenda tais como as 
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propriedades do material e o seu tratamento, o meio ambiente envolvente, a tensão média aplicada, a 

concentração de tensões, a espessura do material, valor do limiar da não propagação (abordado mais 

à frente neste Capítulo), o histórico de carga e a tendência para deformação plástica [47]. 

 Por vezes para melhorar a resistência do material à fadiga e consequentemente dificultar a 

propagação de fendas são efetuados, por exemplo, revestimentos que conferem maior dureza ao 

material ou então criação de tensões residuais de compressão na superfície do material [47]. 

 

 

 8.2. Inspeções de fenda da bulkhead 

 

 A bulkhead inferior do trem de aterragem principal é inspecionada na OGMA de 300 em 300 

horas de voo, em média. Estas inspeções pretendem acima de mais detetar o aparecimento de fendas 

que poderão originar rotura deste componente. 

 A inspeção é visual na globalidade da componente mas nos furos, regiões problemáticas a nível 

das tensões, a inspeção é efetuada por correntes induzidas. Em situações especiais pode-se também 

recorrer a líquidos penetrantes. Em seguida será explicado em que consiste cada um destes três tipos 

de inspeções [54] : 

 

 Visual (método direto) - assistida com luzes, espelhos e lentes amplificadoras (lupas). 

Só é possível em locais do componente de acesso fácil. 

 Líquidos penetrantes (método direto) - líquidos com coloração são passados no 

componente e penetram nas fendas. Procede-se à passagem do componente por uma 

substância revelante, tipicamente usa-se pó de giz, que permite revelar o formato e a 

localização da fenda. Só é possível em locais do componente de acesso fácil. Na Figura 

45 encontra-se um esquema simples deste método de inspeção. 

 

    

Figura 45 - Método de inspeção de líquidos penetrantes [55] 
 

 

 Correntes induzidas (método indireto) - é usada uma bobine que induz correntes no 

componente, tendo o componente de ser de um material metálico. Caso haja uma fenda 



53 
 

esta irá alterar a indução produzida pela bobina no metal sendo então detetada. 

Praticamente todos os locais do componente podem ser examinados pois a bobina 

apresenta o tamanho que se pretender. Contudo este método tem o inconveniente de 

não conseguir fornecer qualquer informação sobre a origem e o tamanho da fenda, 

apenas permite saber que ela existe num determinado local. 

 

 Todas estas inspeções são efetuados por técnicos com vasta experiência na deteção de 

fendas, e no geral são métodos relativamente baratos. 

 Na OGMA, e na indústria Aeronáutica no geral, não é pretendido o aparecimento de fendas. 

Não havendo um comprimento de fenda definido a partir do qual se procede à reparação do 

componente, opta-se por efetuar operações de reparação até para fendas de dimensões muito 

pequenas pensando sempre na segurança do componente em relação à rotura. 

Em casos onde a fenda já apresenta dimensão considerável (quando se diz considerável 

podem ser apenas poucos milímetros) terá de se proceder a outras técnicas mais complexas de 

reparação de fenda ou em caso extremo substituir o componente por um novo.  

 

 

 8.3. Métodos de prevenção de propagação de fenda por fadiga 

 

 Antes de passar ao estudo de propagação de fenda por fadiga propriamente dito, importa referir 

os dois métodos preventivos de fendas mais comuns em Aeronáutica: o Safe Life Design (SLD) e o 

Damage Tolerance Design (DTD) [56].  

 No SLD o componente é substituído por um novo quando chega a um determinado número de 

ciclos de carga. Este método não têm em consideração a existência de pré-fendas, o comprimento de 

fenda e o seu crescimento. A desvantagem do método é que apresentava despesas maiores para as 

empresas, visto que muitos componentes eram substituídos muitos ciclos do que efetivamente o 

material aguenta antes da rotura, tendo deixado de ser muito praticado nos dias atuais. [56]. 

 O DTD é definido como a capacidade de uma estrutura suportar defeitos gerados por cargas 

cíclicas até estes mesmos defeitos terem de ser reparados antes de conduzirem à rotura do material. 

Estes defeitos são detetados através de várias inspeções e parte-se do pressuposto que qualquer 

componente mesmo novo apresenta defeitos e pode mesmo conter pré-fendas. Nessas regiões irá 

existir maior acumulação de dano [56].  

 Desta forma, constata-se que o DTD, é mais conservador e também mais económico que o 

SLD, sendo desta forma o método mais utilizado pelas empresas do sector Aeronáutico [56]. 

 Dentro do DTD existem dois grupos de estudo [56]: 

 

1. Slow Crack Growth: define tensões limite a impor ao componente para que a pré-fenda 

existente não cresça de tal forma que origine rotura durante o ensaio de fadiga. Esta é 

a melhor aproximação para casos onde as cargas aplicadas tem o mesmo sentido. 
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Ainda assim, é aconselhado que a fenda seja inspecionada e reparada se necessário 

em metade do tempo que demorar a crescer até à rotura. 

2. Fail Safe Design: é a melhor aproximação para casos onde as cargas aplicadas estão 

em múltiplos sentidos e assume que a falha de rotura num componente não vai originar 

a perda imediata de toda a estrutura. Assim a carga suportada pelo componente que 

sofreu rotura é transferida para os componentes adjacentes. No entanto convém que 

esta falha seja detetada e reparada o mais rapidamente possível de modo a não afetar 

os componentes adjacentes. 

 

O método utilizado na OGMA é o DTD, estando mais próximo da filosofia Slow Crack Growth. 

Este é também o método preventivo que melhor se adequa ao caso de estudo da bulkhead no momento 

da aterragem. 

  

 

 8.4.  Parâmetros a analisar 

 

Para o estudo da propagação de fenda utilizando as aproximações assumidas pela Mecânica 

de Fratura foram precisos estimar os seguintes parâmetros [47] [56] [57]: 

 

 Gama de intensidade de tensão, ∆𝐾 

 Tenacidade à fratura do material, 𝐾𝐼𝐶 

 Comprimentos de fenda inicial, 𝑎𝑖, e final, 𝑎𝑓 

 Taxa de crescimento de fenda, 𝑑𝑎/𝑑𝑁 

  

 8.4.1. Gama de intensidade de tensão 

  

 Em Mecânica de Fratura são considerados três modos distintos de propagação de fenda, tal 

como se constata na Figura 46. O modo I é o mais severo, havendo tensões normais ao plano da fenda, 

enquanto no modo II existem tensões de corte no plano da fenda e no modo III existem tensões de 

corte longitudinais do modo III [47] [57].  

 

 

Figura 46 - Modos de propagação de fenda [57] 
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O modo I é o modo de propagação mais estudado em Engenharia, visto em fadiga as fendas 

tenderem a propagar-se nas regiões do material onde as tensões de tração são máximas, isto é no 

plano da tensão principal/normal máxima. Neste caso de estudo será então considerado apenas este 

modo [47] [57]. 

Como a espessura da bulkhead é muito inferior às suas outras duas dimensões, comprimento 

e largura, estamos perante um estado plano de tensões. Caso uma das dimensões fosse muito superior 

as outras duas estaríamos num estado plano de deformações [47].  

Na Figura 47 está representado o referencial escolhido para a ponta da fenda (crack tip) a 

implementar no Workbench. 

 

   

Figura 47 - Referencial de ponta de fenda para modo I [57] 

 

 Neste caso de estado plano de tensão o campo de tensões na ponta da fenda apresenta as 

seguintes tensões em função do ponto pretendido em relação à posição da ponta da fenda [57]: 

 

𝜎𝑥 =
𝐾𝐼

√2𝜋𝑟
𝑐𝑜𝑠

𝜃

2
[1 − 𝑠𝑖𝑛

𝜃

2
𝑠𝑖𝑛

3𝜃

2
]                                                    (30) 

 

𝜎𝑦 =
𝐾𝐼

√2𝜋𝑟
𝑐𝑜𝑠

𝜃

2
[1 + 𝑠𝑖𝑛

𝜃

2
𝑠𝑖𝑛

3𝜃

2
]                                                    (31) 

 

𝜏𝑥𝑦 =
𝐾𝐼

√2𝜋𝑟
𝑐𝑜𝑠

𝜃

2
𝑠𝑖𝑛

𝜃

2
𝑐𝑜𝑠

3𝜃

2
                                                         (32) 

 

𝜎𝑧 = 𝜏𝑦𝑧 = 𝜏𝑧𝑥 = 0                                                                               (33) 

 

 O 𝐾𝐼  presente nas equações anteriores é o fator de intensidade de tensões de modo I na ponta 

da fenda, e é definido da seguinte maneira [47] [57]:  

 

𝐾𝐼 = 𝑌𝜎√𝜋𝑎                                                                                    (34) 

 

 Na equação (34) 𝑌 representa o fator geométrico, adimensional, que depende somente da 

geometria componente, 𝜎 a tensão aplicada num caso estático, e 𝑎 é o comprimento total da fenda. 

Valores típicos para o 𝑌 são de 1.0 a 1.2 [47]. 
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Para ensaios de propagação de fenda por fadiga, interessa ter o ∆𝐾, que representa a gama 

de intensidade de tensões na ponta da fenda, obtido através de [47] [57]: 

 

∆𝐾 = 𝐾𝑚𝑎𝑥 − 𝐾𝑚𝑖𝑛                                                                           (35) 

 

 Na equação (35) 𝐾𝑚𝑎𝑥  e 𝐾𝑚𝑖𝑛  representam respetivamente os fatores de intensidade de tensões 

máximo e mínimo de modo I, existentes na região da ponta de fenda.  

Neste tipo de ensaios interessa a gama de tensões, ∆𝜎, aplicada. Então o ∆𝐾 pode também ser 

definido por [47] [57]: 

 

∆𝐾 = 𝑌 ∆𝜎√𝜋𝑎                                                                              (36) 

 

 Será através do MEF no Workbench que serão retirados os valores de ∆𝐾 para diferentes 𝑎.  

 

 8.4.2. Tenacidade à fratura 

 

 O 𝐾𝐼  apresenta um valor limite 𝐾𝐼𝐶 designado por tenacidade à fratura, também conhecido como 

fator de intensidade de tensões crítico, e que é característico do material. Significa que atingindo este 

valor a fenda apresenta o seu comprimento crítico, 𝑎𝑐, ou seja chegou fase de rotura final o que pode 

significar destruição do componente onde está presente. Assim, quanto maior 𝐾𝐼𝐶 mais dificilmente a 

fenda se propagará por fadiga nesse material [47] [57]. 

                                                                 

 8.4.3. Comprimentos de fenda inicial e final 

 

 Nos componentes de aeronaves não é suposto haver fendas de dimensões consideráveis sem 

serem corrigidas. Como tal são apenas consideradas fendas pequenas na bulkhead. A fenda designa-

se por pequena quando o seu comprimento cumpre as condições seguintes: 0.1 𝑚𝑚 ≤ 𝑎 ≤ 2 𝑚𝑚 [57]. 

 Como tal, para o estudo admite-se que o 𝑎 admissível, isto é, cuja fenda não necessita de 

intervenção, será de até 2 mm. Assim sendo foram assumidos 𝑎𝑖 = 0.1 mm e 𝑎𝑓 = 2 mm. 

 

 8.4.4. Taxa de crescimento de fenda 

  

 Durante este estudo surge um parâmetro muito importante, a taxa de crescimento de fenda, 

𝑑𝑎/𝑑𝑁, que tende a aumentar com o aumento do 𝑎. Como se pode constatar pela Figura 48, para 

fendas que se encontrem exatamente na mesma região do material, aplicando diferentes ∆𝜎 as curvas 

correspondentes serão diferentes, mas existe uma região onde estas se sobrepõem [47] [57].  
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Figura 48 - Crescimento do comprimento de fenda com o nº de ciclos [57] 

 

 Nesta região de sobreposição, Paris auferiu que ∆𝐾 varia da mesma forma com 𝑑𝑎/𝑑𝑁 

independentemente da ∆𝜎 presente.  

Visualizando num gráfico log-log é fácil a identificação de três regiões delimitadas por 

assimptotas verticais como se pode ver na Figura 49. 

 

                          

Figura 49 - Taxa de crescimento de fenda em função da gama de intensidade de tensões [57]  

 

 A região 1, conhecida como região limiar, treshold, onde se dá a iniciação da fenda, sendo as 

𝑑𝑎/𝑑𝑁 reduzidas. O fator de intensidade de tensão limiar de não propagação, ∆𝐾𝑡ℎ, é o valor minimo a 

partir do qual se dá propagação da fenda por fadiga, ou seja, só há propagação se ∆𝐾>∆𝐾𝑡ℎ. É definido 

da mesma forma que o ∆𝐾 [47] [57]: 

 

∆𝐾𝑡ℎ = 𝑌 ∆𝜎√𝜋𝑎                                                                               (37) 
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 Este parâmetro depende da razão de tensões, 𝑅. Logicamente quanto maior for este valor maior 

terá de ser o ∆𝜎 a aplicar ao ensaio de fadiga para se iniciar a propagação da fenda. O ∆𝐾𝑡ℎ da liga Al 

2124-T851 para 𝑅 = 0.05 é de 2.967 MPa.m1/2 [24].                       

 A região 2, conhecida como região de Paris, é onde ocorre o crescimento da fenda. Nesta 

região existe uma relação linear no gráfico logaritmo entre ∆𝐾 e 𝑑𝑎/𝑑𝑁. Esta relação é definida por 

equações, sendo a primeira conhecida por lei de Paris e Erdogan, ou simplesmente de Paris [47] [57]: 

 

𝑑𝑎

𝑑𝑁
= 𝐶∆𝐾𝑚                                                                (38) 

 

 Na equação (38) 𝐶 representa a constante de Paris e 𝑚 o expoente de Paris parâmetros estes 

que dependem apenas do material. Existem outras equações como as de Forman ou de Erdogan e 

Ratwani, que têm em conta explicitamente o 𝑅. Porém apenas será invocada esta equação por 

simplicidade de cálculos e por ser uma aproximação razoável. A lei de Paris permite ainda prever com 

base em vários parâmetros o número de ciclos efetuados, 𝑁, entre os comprimentos de fenda 𝑎𝑖 e 𝑎𝑓 

para diferentes 𝑚 [47]: 

 

𝑁 =
𝑎𝑓

1−𝑚/2−𝑎𝑖
1−𝑚/2

(1−
𝑚

2
)𝐶𝑌𝑚(∆𝜎)𝑚𝜋𝑚/2

    ;       𝑚 ≠ 2                                                             (39) 

 

𝑁 =
1

𝐶𝑌2(∆𝜎)2𝜋
𝑙𝑛

𝑎𝑓

𝑎𝑖
    ;      𝑚 = 2                                                                (40) 

 

 Por fim a região 3, conhecida como região de rotura, onde ocorre a última fase do crescimento 

de fenda. Neste região as 𝑑𝑎/𝑑𝑁 são elevadas, dando-se a rotura do material para valores críticos do 

fator de intensidade de tensão, ∆𝐾 = 𝐾𝐼𝐶 [47] [57]. 

O valor de 𝐾𝐼𝐶 da liga Al 2124-T851 para 𝑅 = 0.05 é de 63.733 MPa.m1/2 [24]. 

 O gráfico log-log de 𝑑𝑎/𝑑𝑁 em função do ∆𝐾 para a liga de Alumínio 2124-T851 da bulkhead 

pode ser observada na Figura 50. Como para o caso de estudo o 𝑅 = 0.047, trabalhou-se sempre com 

𝑅 = 0.05 do gráfico, pois são valores de 𝑅 muito próximos e o erro introduzido será mínimo [24]. 

Para obter as constantes de Paris do material verificou-se primeiro a ordenada na origem do 

gráfico para obter 𝐶. Em seguida, para a zona linear do gráfico (região de Paris) retiraram-se vários 

pontos da reta para a obtenção de um 𝑚 médio, que mais não é do que o declive dessa mesma reta.  

Deste modo, os valores retirados foram 𝐶 = 2 × 10−9 e 𝑚 = 3.466, estando o 𝑚 dentro da gama 

de valores típicos das ligas de Alumínio (2 ≤ 𝑚 ≤ 6). Como o 𝑚 ≠ 2 a equação (40) deixa-se de ser 

válida daqui em diante [47]. 
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Figura 50 - Propagação de fenda por fadiga para a liga de Al 2124-T851 para diferentes R´s [24] 
 

 

 

 8.5.  Furo escolhido 

  

 Como já foi referido, o aparecimento de fendas por fadiga tem muito a ver com a existência de 

imperfeições ou descontinuidades no material onde a concentração de tensões é superior. Ora, como 

o caso de estudo tem por base um modelo CAD, não é suposto haverem imperfeições na bulkhead 

virtual. Contudo os inúmeros furos existentes são considerados como as descontinuidades de material 

e é aqui que recai o estudo deste Capítulo [42] [43]. 

 Na indústria Aeronáutica existe então especial cuidado com os furos, e muitas vezes recorre-

se a tratamentos específicos nos mesmos de modo a dificultar a propagação da fenda por fadiga (ver 

Capítulo 9 – Cold Work). Na Figura 51 pode-se ver um exemplo de rotura completa do material devido 

à propagação de fenda originada no contorno de um dos furos, fenda esta que na sua fase de rotura 

instável, se propagou até ao furo vizinho [58]. 

 

 

Figura 51 - Rotura do material por propagação de fenda na região dos furos [59] 
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 Na análise estática e fadiga constatou-se que 𝜎𝑒𝑞, 𝜎3 e 𝜏𝑚𝑎𝑥 eram máximas precisamente numa 

das regiões da bulkhead com mais furos, ainda para mais porque perto dessa região estão aplicada as 

forças provenientes da Shock Strut, força essas de natureza compressiva.  

 Por simplicidade, para a análise escolheu-se apenas um dos furos cuja tensão equivalente, 𝜎𝑒𝑞, 

em seu torno é superior em relação a outros furos, sendo esse caso mais crítico para a análise. Esse 

furo está destacado com um círculo vermelho na Figura 52, onde também se pode ver uma seta azul 

representativa da direção da força aplicada. 

 

 

Figura 52 - Campo de tensões equivalentes na região dos furos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 8.5.1.   Localização da pré-fenda 

  

 O módulo de fratura do Workbench é ligeiramente mais complexo em relação aos outros 

módulos deste software até então utilizados. Para se proceder à análise de propagação de fenda é 

necessário primeiro que seja modelada uma pré-fenda de modo a serem obtidos os valores de ∆𝐾 em 

seu torno. A designação pré-fenda mais não é do que uma fenda que é introduzida no material antes 

de este ser ensaiado à fadiga, de modo a se perceber que com determinado comprimento dessa pré-

fenda existe ou não propagação da mesma [60]. 

 Tipicamente, num ensaio de tração de um provete com um furo na sua superfície, a fenda 

começa-se a propagar na direção perpendicular à da aplicação da força, como se pode ver na Figura 

53. Essas regiões estão predominantemente com tensões de tração, que favorecem a propagação da 

fenda [47] [57]. 

 

 

Figura 53 - Ensaio de tração para placa com furo [61] 
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 Como se pode constatar existem ligeiras diferenças no caso de estudo comparativamente com 

o caso da Figura 53, pois está a ser aplicada uma força de compressão, o que não favorece a 

propagação de fendas. Admitindo que, ainda assim, a fenda se propaga nos locais de direção 

perpendicular à da força, ou seja pontos mais à esquerda e à direita do furo, verificou-se que os ∆𝐾 

obtidos eram negativos. Estes valores só demonstram que se está a lidar com uma fenda originada 

num local de tensões de compressão, o que fisicamente não tem significado [62]. 

 Foi necessário verificar as regiões à volta do furo do ensaio estático com maiores tensões 

principais máximas, 𝜎1 (tração), ou seja, onde há maior risco de fendas se propagarem. Descobriu-se 

que se encontram são na direção paralela à da força, isto é, nas regiões superior e inferior do furo, 

como se pode ver assinalados na Figura 54, com os círculos a vermelho 1 e 2. Como se irá verificar 

acabam-se por obter ∆𝐾 positivos. Assim sendo será nestas regiões onde se procederá à modelação 

da pré-fenda. 

 

 

Figura 54 - Campo de tensões principais máximas na região dos furos 

 

 8.5.2.  Modelação da pré-fenda 

 

 Existem vários formatos de fenda na sua direção da propagação em Mecânica de Fratura 

destacando-se as fendas de formato elíptico, nomeadamente semielíptica superficial, quarto de elipse 

de canto e elíptica interior, como se pode ver na Figura 55. Numa elipse o 𝑏 representa o semieixo 

menor e o 𝑐 o semieixo maior. Se 𝑏 e 𝑐 forem iguais isto quer dizer que em vez de elíptica a fenda é de 

formato circular [57].  

 

 

Figura 55 - a) Fenda semielíptica superficial b) Quarto de elipse de canto c) Elíptica interior 

1 

2 
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 Infelizmente, o módulo de fratura do ANSYS Workbench apenas permite criar pré-fendas de 

formato semielíptico junto de uma das superfícies do sólido. Nem sequer permite quarto de elipse pois 

obriga a que todo o 𝑐 esteja dentro das dimensões de determinada superfície do próprio sólido. Deste 

modo, apenas foi considerar este tipo de fendas semielípticas para a análise de propagação de fenda 

por fadiga por limitações de software utilizado [60]. 

 Além da restrição anterior, e como o caso de estudo assume estado de tensão plana, 

considerou-se que fenda se propaga ao longo da espessura do furo, que é também o caso mais 

destrutivo. As pré-fendas terão então dimensão de 𝑐 próximo da espessura do furo, como se pode ver 

na Figura 56. A dimensão do 𝑐 não pode ser exatamente igual à espessura do furo, pois a pré-fenda só 

funciona se estiver numa face do sólido. Caso 𝑐 fosse igual à espessura do furo a pré-fenda estaria em 

contacto com três faces do sólido e assim o Workbench não correria o módulo de fratura como seria de 

esperar [60] . 

 

 

Figura 56 - Pré-fenda colocada na espessura do furo no ANSYS Workbench 

 

 O semieixo menor, 𝑏, passa então a ser o mesmo parâmetro que comprimento de fenda, 𝑎, que 

se quer analisar e que será constantemente alterado.  

Chama-se a atenção que é preciso criar um novo referencial centrado na pré-fenda, em que o 

eixo dos x corresponde à direção de propagação da fenda [60]. 

 A região da pré-fenda apresenta dimensões muito inferiores comparadas às dimensões 

principais do componente. Torna-se necessário refinar a região em relação à malha previamente 

gerada. Utilizou-se a uma opção do Workbench chamada de Esfera de Influência, como se pode ver 

na Figura 57, centrada no referencial da pré-fenda e com um raio suficiente que a envolva, permitindo 

refinar os EF apenas nessa região. Esta ferramenta é fundamental visto que introduzir um refinamento 

superior à malhas geral da bulkhead tornaria o esforço computacional mais elevado. 

 

 

Figura 57 - Esfera de Influência centrada na pré-fenda 
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Como referido durante este Capítulo, as fendas podem aparecer nas regiões de tração à volta 

do furo, mas podem, porventura aparecer em mais que um local ao mesmo tempo. Desta feita, o caso 

estudo passa por colocar a pré-fenda nas regiões 1 e 2 (ver Figura 54), tratando primeiro cada caso em 

separado, e depois em simultâneo. No caso em que a pré-fenda foi colocada nas duas regiões 

considera-se que o meu 𝑎 permitido é de 1 mm para cada região, que corresponde a metade dos 2 mm 

quando considerando regiões em separado. 

 

 8.5.3.  Metodologia a aplicar 

 

 Para chegar a resultados finais na análise de propagação de fenda seguiu-se uma metodologia 

definida com base em todos os conhecimentos da teoria já mencionada ao longo deste Capítulo. Esta 

metodologia encontra-se a seguir descrita: 

 

1) Com o módulo de fratura do Workbench inserir a pré-fenda na região 1 do furo 

escolhido; 

 

2) Atribuindo um determinado 𝑎 à pré-fenda proceder à geração e solução da nova 

malha. Do pós-processamento retirar ∆𝐾. Começar com 𝑎 =  𝑎𝑖 = 0.1 mm e com 

incrementos da ordem das décimas de milímetro ir até 𝑎 = 𝑎𝑓= 2 mm. (0.1 mm; 

0.25 mm; 0.50 mm; 0.75 mm; 1.00 mm; 1.50 mm; 2.00 mm). Por curiosidade testar 

sempre primeiro com 𝑎 = 2 mm para analisar de pronto os casos limite: 

 

 Para 𝑎 = 2 mm, se ∆𝐾 < ∆𝐾𝑡ℎ não existe propagação de fenda na região 1. 

Não faz sentido continuar o estudo nesta região; 

 Para 𝑎 = 2 mm, se  ∆𝐾 > 𝐾𝐼𝐶 existe rotura do material na região 1 do furo.  

Faz sentido continuar o estudo da propagação de fenda e ver a partir de 

que 𝑎 começa a rotura do material e propor uma solução para esse 

problema; 

 

3) Com os vários ∆𝐾 obtidos e dentro da zona de propagação de fenda ir à equação 

(38) e retirar 𝑑𝑎/𝑑𝑁, esboçando um gráfico do tipo da Figura 49. 

 

4) Com 𝑎𝑖 = 0.1 mm e 𝑎𝑓 = 𝑎 para vários pontos, ir à a equação (39) e tirar 𝑁, 

esboçando um gráfico do tipo da Figura 48; 

 

5) Desativar a pré-fenda da região 1 e inserir pré-fenda na região 2 e repetir as etapas 

2 a 4; 
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6) Voltar a ativar a pré-fenda da região 1 e manter a da região 2. Com ambas as pré-

fendas ativas repetir as etapas 2 a 4. 

 

 A malha geral de EF utilizada foi uma vez mais a malha nº6. Neste estudo não é preciso ter 

tanta preocupação quanto à convergência das malhas, porque o que importa são os resultados dentro 

da Esfera de Influência e para esta o próprio Workbench faz convergência do ∆𝐾 em redor da ponta da 

pré-fenda. Basicamente o programa gera a solução o número de vezes pretendidas pelo utilizador, 

sendo que cada solução, chamada de contorno, é cada vez mais refinada.  

No caso de estudo optou-se por começar com 6 contornos, por defeito. Como é obvio quanto 

mais contornos melhor será a convergência do ∆𝐾, mas a passagem de 6 para, por exemplo, 8 ou 10 

contornos aumenta bastante tempo computacional do Solve.  

 Na Figura 58 pode-se observar a convergência do ∆𝐾 com o número de contornos gerados 

para a fenda na região 1 e na região 2, tratando-se os casos em separado. Na Tabela 25 encontram-

se esses mesmos valores de ∆𝐾 e respetivos erros relativos. Repara-se que para ambas as regiões o 

erro do último contorno está na ordem dos 0.11%, valor muito inferior aos 1% estipulados para a 

definição de uma convergência pretendida. Assim pode-se afirmar que este número de 6 contornos foi 

o suficiente para este caso.  

 

 

Figura 58 - Convergência do ΔK efetuada pelo Workbench na ponta de fenda 

 

 

Nº de 
contornos 

ΔK [MPa m1/2] 
região 1 

𝒆  𝜟𝑲 região 1 
[%] 

ΔK [MPa m1/2] 
região 2 

𝒆  𝜟𝑲 região 2 
[%] 

1 4.533  2.892  

2 7.797 72.00 4.964 71.61 

3 8.247 5.77 5.245 5.67 

4 8.853 7.34 5.620 7.16 

5 8.797 0.63 5.587 0.60 

6 8.802 0.06 5.593 0.11 
Tabela 25 - ΔK com o nº de contornos gerados pelo Workbench na ponta da fenda 
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8.6. Resultados finais e conclusões 

 

Nas Tabelas 26, 27 e 28 encontram-se os valores de ΔK obtidos para vários 𝑎 quando a pré-

fenda é localizada na região 1, na região 2 e em ambas as regiões em simultâneo, respetivamente. 

Note-se que nas Tabelas 26 e 27 são também apresentados os valores cálculados de 𝑑𝑎/𝑑𝑁 e de 𝑁, 

parâmetros estes que serão necessários para a construção dos gráficos anteriormente propostos. 

 

𝒂 [mm] ΔK [MPa m1/2] 𝒅𝒂/𝒅𝑵 [m/ciclo] 𝑵 [ciclos] 

0.10 2.799 7.09E-08 0 

0.25 4.283 3.10E-07 1634938 

0.50 5.590 7.79E-07 2315158 

0.75 6.295 1.18E-06 2579307 

1.00 6.718 1.47E-06 2724414 

1.50 7.501 2.16E-06 2883339 

2.00 8.802 3.75E-06 2970643 
Tabela 26 - Estudo de propagação de fenda por fadiga para pré-fenda na região 1 

 

𝒂 [mm] ΔK [MPa m1/2] 𝒅𝒂/𝒅𝑵 [m/ciclo] 𝑵 [ciclos] 

0.10 1.901 - - 

0.25 2.877 7.79E-08 0 

0.50 3.736 1.93E-07 4318607 

0.75 4.192 2.87E-07 5995644 

1.00 4.429 3.48E-07 6916903 

1.50 5.034 5.42E-07 7925895 

2.00 5.853 9.14E-07 8480172 
Tabela 27 - Estudo de propagação de fenda por fadiga para pré-fenda na região 2 

 

𝒂 [mm] ΔK [MPa m1/2] região 1 ΔK [MPa m1/2] região 2 

0.10 2.801 1.877 

0.25 4.276 2.881 

0.50 5.589 3.755 

0.75 6.324 4.195 

1.00 6.740 4.461 
Tabela 28 - Estudo de propagação de fenda por fadiga para pré-fenda nas regiões 1 e 2 

 

 Região 1: 

Existe propagação de fenda para 𝑎 = 0.25 mm, pois 𝛥𝐾 > ∆𝐾𝑡ℎ. Porém para fendas com 𝑎 = 

2.00 mm não existe risco de rotura do material visto que 𝛥𝐾 < 𝐾𝐼𝐶. Aliás, os valores de 𝛥𝐾 estão bem 

longe do valor crítico, revelando que esta região apesar de estar suscetível à propagação de fendas, 

não apresenta possibilidade de rotura para fendas curtas. No entanto é sempre importante prevenir 

pois o ideal é a fenda nem sequer se propagar, ou seja todos os valores de 𝛥𝐾 para quaisquer 𝑎 serem 

inferiores a ∆𝐾𝑡ℎ. 

 

Região 2: 

 Existe propagação de fenda para 𝑎 = 0.50 mm. Quando a fenda atinge 𝑎 = 2.00 mm o 𝛥𝐾 ainda 

está mais longe do valor crítico comparativamente com o caso da região 1, não havendo hípotese de 
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rotura do material. Assim sendo, esta região é menos propícia à propagação de fendas e à rotura devido 

à existência das mesmas comparativamente com a região 1. 

 

 Região 1 e 2 em simultâneo: 

Como se pode constatar os 𝛥𝐾 não são totalmente iguais aos casos das regiões isoladas. Isto 

tem a ver com o facto da colocação de uma outra pré-fenda alterar ligeiramente os campos de tensões 

e por conseguinte os valores das tensões nessas mesmas regiões.  

Para 𝑎 = 0.25 mm existe propagação de fenda apenas na região 1, enquanto para 𝑎 = 0.50 mm 

a propagação de fenda dá-se em simultâneo nas duas regiões. Quando as fendas alcançarem 𝑎 = 1.00 

mm verifica-se que o ∆𝐾 está mais uma vez muito longe do valor crítico, e a rotura em duas regiões do 

furo escolhido ao mesmo tempo está também longe de acontecer. 

 

𝑑𝑎/𝑑𝑁 em função do 𝛥𝐾: 

Para a região 1 e região 2, em separado, foi esboçado o gráfico 𝑑𝑎/𝑑𝑁 em função do 𝛥𝐾 que 

se encontra na Figura 59. Note-se que este gráfico está em escala logarítmica de base 10, tal como os 

gráficos teóricos. Importa também referir que os pontos do gráfico para obedecerem à Lei de Paris 

estão todos na região de propagação da fenda, isto é ∆𝐾𝑡ℎ < 𝛥𝐾 < 𝐾𝐼𝐶.  

Assim os pontos 𝑎 = 0.10 mm deviam ser excluídos em todos os casos, e para a região 2 

também o ponto 𝑎 = 0.25 mm, por serem pontos antes da região de propagação de fenda. No entanto 

para a região 1, 𝑎 = 0.10 mm, e para a região 2, 𝑎 = 0.25 mm, fornecem valores de 𝛥𝐾 muito próximos 

do limiar da propagação de fenda, e como tal, para reduzir a introdução de erros nos cálculos foram 

considerados esses pontos para a construção do gráfico. 

 

               

Figura 59 - Taxa de crescimento de fenda em função do ΔK 
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Constata-se que as retas das fendas da região 1 e 2 se sobrepõe, o que faz sentido, visto que 

da equação (38) quer o 𝐶 quer o 𝑚 são iguais em ambos os casos, e os 𝛥𝐾 retirados estão dentro da 

mesma ordem de grandeza. Confirma-se ainda a linearidade da região de Paris e que a taxa de 

crescimento de fenda é superior na região 1. 

 

𝑎 em função do 𝑁 : 

Por fim procedeu-se à representação gráfica do 𝑁 em função do 𝑎 para a região 1 e 2 em 

separado, que se encontra na Figura 60, sendo que desta feita a escala é normal. Para tal foi calculado 

o 𝑁 com os pontos dentro da região de propagação de fenda. As fendas atingem 𝑎 = 2.00 mm na região 

1 para 𝑁 ≅ 2970643 ciclos e na região 2 para 𝑁 ≅ 8480172 ciclos. Assim pode-se constatar que para 

as 3200 ciclos/aterragens as fendas vão ser sempre pequenas, garantido as condições de segurança 

impostas à bulkhead.  

 

 

Figura 60 - Comprimento de fenda em função do número de ciclos do ensaio de fadiga 

 

Mais uma vez fica comprovado a menor tendência à propagação de fenda na região 2, levando 

quase o triplo dos ciclos que a região 1 para atingir o mesmo 𝑎. A região 1 é assim a mais crítica em 

torno do furo selecionado e será também esta a região a ter mais em conta em processos de prevenção 

de propagação de fenda por fadiga que serão abordados no Capítulo seguinte. 

Como se pode ver ainda na Figura 60 foram obtidos tipos de curvas esperados pela teoria. 

Além do mais importa acrescentar que a origem das curvas é em 𝑎 = 0.10 mm para a região 1 e 𝑎 = 

0.25 mm para a região 2, por se ter considerado estes pontos nos cálculos da Lei de Paris. Geralmente, 

na teoria estas curvas têm origem em 𝑎 = 0.00 mm, contudo no Workbench é impossível efetuar a 

modelação de uma pré-fenda com tal comprimento.  

Importa ainda referir que se porventura alguma das pré-fenda colocada nas regiões 

mencionadas do furo atingisse os 𝑎 = 2.00 mm seria reparada imediatamente, deixando de poder 

aumentar o comprimento e mantendo assim a lógica que só serão toleradas fendas pequenas. 
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9. Cold Work 

 

  A prevenção da rotura de materiais por fadiga é um objetivo comum a toda a Engenharia, 

sendo deveras importante em Aeronáutica. Importa aumentar a resistência à fadiga de determinado 

componente caso esse componente seja suscetível ao aparecimento de fendas que se possam 

propagar e levar a sua rotura. 

 No Capítulo 8 verificou-se que a região de furos da bulkhead é a mais crítica na propagação de 

fendas, sendo os furos os elementos que necessitam de maiores preocupações pois são onde as 

tensões são superiores em relação a todas as outras regiões do componente. Em torno do furo 

destacam-se as regiões com maior concentração de tensões de tração, visto serem locais favoráveis à 

propagação de fenda. 

Existem vários fatores que poderiam atenuar este efeito efeito de propagação, nomeadamente, 

aumentar a espessura da região do furo, alterar o material para um com maior resistência à fadiga, ou 

ainda alterar a geometria dessa região. Contudo, como outro dos objetivos da indústria Aeronáutica é 

de poupar o máximo e ter o máximo dos ganhos, aplica-se um processo chamado de Cold Work que 

visa colmatar este problema de concentração de tensões de tração à volta de furos aumentando a 

resistência à fadiga do componente [58]. 

 

 

9.1. Processo 

 

O Cold Work, também designado por Expansão a Frio, Cold Expansion (CX), é um processo 

adequado sobretudo a materiais metálicos e caracterizado por uma expansão radial de furos que 

introduz tensões residuais de compressão que se traduzem num aumento da resistência do furo à 

fadiga. Na OGMA recorre-se a este processo nos furos de bulkheads de diferentes aeronaves e de 

outros componentes de diferentes aeronaves, podendo se ver na Figura 61 um exemplo do processo a 

ser aplicado num componente. [58] [63]. 

  

 

Figura 61 - Cold Work na OGMA [58] 

 

 A técnica de CX mais comum na empresa é o Split Sleeve CX. Como se pode ver na Figura 

62, envolve o seguinte conjunto de instrumentos [58] [63] [64]: 

 

 Unidade de extração hidráulica (Hydraulic puller unit) 
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 Mandril (Mandrel) 

 Split Sleeve 

 Nosecap  

 

 

Figura 62 - Instrumentos envolvidos no Cold Work [65] 

 

O Split Sleeve CX encontra-se dividido em três etapas, como se pode observar na Figura 63, 

sendo cada uma das fases descritas em seguida [58] [63] [64]: 

 

1. Registo do tamanho inicial do furo, seguido da escolha do mandril e sleeve adequados. 

O sleeve é lubrificado em relação ao mandril que está ligado à unidade de extração 

hidráulica. 

2. O mandril e o sleeve são introduzidos no furo, sendo o nosecap da unidade de extração 

mantido firme em contacto com o componente furado. 

3. A unidade de extração é ligada fazendo com que o mandril seja puxado através do 

sleeve e do furo. Esta combinação do mandril e do sleeve faz com que o furo seja 

expandido radialmente. Como o sleeve foi lubrificado haverá uma redução da força de 

extração requerida, o que confere maior proteção ao furo (redução da deformação 

transversal) e que possibilita o mandril de exercer forças radiais ao longo da espessura 

do furo. Por fim retira-se o sleeve e regista-se o diâmetro do furo expandido, e verifica-

se se esse valor está dentro da gama de valores permitidos. 

 

 

Figura 63 - Fases do proceso de Split Sleeve CX [58] 

1 

2 

3 
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 O diâmetro do mandril mais a pequena espessura do sleeve são ligeiramente superiores ao 

diâmetro inicial de modo a causar deformação plástica à volta do furo no momento em que o mandril é 

extraído [58] [63]. 

Em seguida, o material que ainda se encontra no domínio elástico à volta da nova região 

deformada plasticamente tenta retomar a sua forma inicial. Dá-se a compressão dessa região formando 

assim um anel plástico no perímetro do furo. Esta força efetuada sobre o anel plástico produz um campo 

de tensões residuais de compressão nessa mesma região, tal como se pode constatar na Figura 64 

[58] [63]. 

 

                                       

Figura 64 - Tensões residuais de compressão num furo com CX [58] 

 

As tensões residuais de compressão ficam em equilíbrio com as tensões residuais de tração 

do material elástico que envolve o anel plástico. Se não houvesse material elástico as tensões residuais 

de compressão não eram geradas, e se houver pouco material elástico essas tensões terão uma 

magnitude muito pequena. Estas tensões reduzem as tensões locais de tração à volta do furo devidas 

a esforços, aumentando assim a sua resistência à fadiga dificultado assim a propagação de fendas em 

torno do furo [58] [63]. 

 

 

 9.2. Furo escolhido 

  

De forma a simular e compreender os ganhos com o processo CX na resistência à propagação 

de fendas por fadiga na região em torno dos furos, voltou-se a recorrer ao MEF no Workbench. 

Com a introdução das tensões residuais de compressão à volta do furo o efeito de propagação 

de fenda é atenuado e existe uma maior tolerância ao dano por parte do componente. Espera-se então 

que este processo seja capaz de originar os seguintes resultados [58] [64]: 

 

 ↓  𝑑𝑎/𝑑𝑁 

 ↓  ∆𝐾 

 

 Como a bulkhead apresenta vários furos, sendo que alguns deles na realidade passam mesmo 

por este processo, decidiu-se escolher apenas um, e logicamente será o mesmo do Capítulo 8, que se 

pode observar na Figura 52. Neste furo, onde foi modela a pré-fenda, refizeram-se as análises de 

propagação de fenda para obter os novos valores de ∆𝐾. Assim, é possível averiguar se este processo 
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introduz melhorias consideráveis fase aos resultados obtidos sem recurso ao CX. Note-se que aqui não 

é necessário o estudo do 𝑁 pois quer-se anular por completo a propagação de fendas e além disso, 

com valores fora da zona de propagação não se pode aplicar a Lei de Paris e a equação (39) utilizada 

no Capítulo 8 deixa de ser válida. 

 Tal como na análise de propagação de fenda por fadiga também nesta análise apenas será 

tido em conta o caso de estudo 1 da aterragem típica. 

  

 

 9.3. Tensões a aplicar 

  

 Para efeitos de simulação, a aproximação de Cold Work com Workbench resume-se a aplicar 

uma tensão radial à compressão em toda a superfície interior do furo escolhido, tal como se pode 

constatar na Figura 65. 

 

 

Figura 65 - Aplicação de tensões radiais à compressão no furo escolhido 

 

 Sendo o local a aplicar a tensão radial obvio, da magnitude dessa tensão não se pode dizer o 

mesmo. Não foi possível obter na OGMA valores de tensões típicas de CX em furos para ligas de 

Alumínio. Assim, e após pesquisa na literatura chegou-se a valores típicos para este processo neste 

tipo de ligas. Para a liga de Alumínio 2124-T851 são usados valores de tensões radiais no furo na 

ordem dos 10 a 15 Ksi que correspondem a 68.95 MPa e 103.42 MPa, respetivamente [66].  

Por questões de simplicidade ao longo do Capítulo as tensões serão tratadas em unidades Ksi 

e não em MPa ao contrário do que tem sido verificado até este ponto da tese. 

 Com as magnitudes para as tensões radiais descobertas já estão reunidas todas as condições 

para aplicar essas mesmas tensões em torno da superfície interior do furo e verificar proceder à geração 

e solução de malhas, e consequente obtenção dos ∆𝐾 para diferentes 𝑎 no pós-processamento de 

resultados. 
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9.4. Resultados finais e conclusões 

 

Para verificar se a pré-fenda não se propaga com aplicação de CX, optou-se por começar com 

o valor de 10 Ksi a aplicar radialmente no furo. Com esta tensão obtiveram-se os 𝛥𝐾 em função do 𝑎 

para a região 1, região 2 e ambas em simultâneo. Estes dados, juntamente com a percentagem de 

redução de 𝛥𝐾 face às análises sem CX do Capítulo 8, encontram-se nas Tabelas 29, 30 e 31. 

. 

𝒂 [mm] ΔK [MPa m1/2] Redução ΔK [%]  

0.10 1.670 40.34 

0.25 2.525 41.05 

0.50 3.172 43.26 

0.75 3.266 48.12 

1.00 3.400 49.39 

1.50 3.966 47.13 

2.00 4.565 48.14 

  Média: 45.34 
Tabela 29 - Propagação de fenda na região 1 com CX de 10 Ksi 

 

𝒂 [mm] ΔK [MPa m1/2] Redução ΔK [%] 

0.10 0.834 56.13 

0.25 1.273 55.75 

0.50 1.581 57.68 

0.75 1.154 72.47 

1.00 1.723 61.10 

1.50 2.129 57.71 

2.00 2.384 59.27 

  Média: 60.02 
Tabela 30 - Propagação de fenda na região 2 com CX de 10 Ksi 

 

𝒂 [mm] ΔK [MPa m1/2] região 1 Redução ΔK [%] ΔK [MPa m1/2] região 2 Redução ΔK [%] 

0.10 1.510 46.09 0.835 55.51 

0.25 2.312 45.93 1.265 56.09 

0.50 2.927 47.63 1.581 57.90 

0.75 3.267 48.34 1.691 59.69 

1.00 3.401 49.54 1.737 61.06 

  Média: 47.51  Média: 58.05 
Tabela 31 - Propagação de fenda nas regiões 1 e 2 com CX de 10 Ksi 

 

Na região 1 verifica-se que ainda existe propagação de fenda para 𝑎 ≥ 0.50 mm → 𝛥𝐾 > ∆𝐾𝑡ℎ. 

Apesar da redução de 45.34 % de 𝛥𝐾 é preciso aplicar uma tensão superior aos 10 Ksi, ou seja a 

compressão introduzida em torno do furo tem ainda de ser superior para que seja garantida a não haja 

propagação de fenda na região 1.  

Já na região 2 para 𝑎 ≤ 2 → 𝛥𝐾 < ∆𝐾𝑡ℎ, o que significa que os 10 Ksi, provocando uma redução 

de 60.02 % no 𝛥𝐾, foram suficientes para evitar a propagação de fenda. Assim sendo, mesmo 

aumentando a tensão para a região 1 torna-se desnecessário verificar os 𝛥𝐾 da região 2 daqui em 

diante, pois como tensão residual de compressão será ainda maior então a propagação também não 

ocorrerá certamente. 
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Para as duas regiões em simultâneo, com uma redução de 𝛥𝐾 de 47.51% para a região 1 e de 

58.05% para a região 2, apenas existe propagação de fenda para 𝑎 ≥ 0.75 mm na primeira região, e a 

propagação é completamente anulada na segunda região.  

Assim, torna-se necessário aumentar a magnitude da tensão a aplicar no Workbench para que 

a propagação da fenda na região 1 seja anulada quer para o caso isolado, quer para o caso de fendas 

a ocorrerem em simultâneo. 

 Nas Tabelas 32 e 33 encontram-se o mesmo tipo de resultados obtidos acima mas para valores 

de tensão de CX de 15 Ksi. 

 

𝒂 [mm] ΔK [MPa m1/2] Redução ΔK [%]  

0.10 1.021 63.52 

0.25 1.534 64.18 

0.50 1.848 66.94 

0.75 1.953 68.98 

1.00 1.956 70.88 

1.50 2.349 68.68 

2.00 2.446 72.11 

  Média: 67.92 
Tabela 32 - Propagação de fenda na região 1 com CX de 15 Ksi 

 

𝒂 [mm] ΔK [MPa m1/2] região 1 Redução ΔK [%] ΔK [MPa m1/2] região 2 Redução ΔK [%] 

0.10  0.869 68.98 0.314 83.27 

0.25 1.320 69.13 0.500 82.64 

0.50 1.612 71.16 0.519 86.18 

0.75 1.734 72.58 0.510 87.84 

1.00 1.750 74.04 0.617 86.17 

  Média: 71.18   Média: 85.22 
Tabela 33 - Propagação de fenda nas regiões 1 e 2 com CX de 15 Ksi 

 

Na região 1 constato que para 𝑎 ≤ 2 → 𝛥𝐾 < ∆𝐾𝑡ℎ. Sendo assim, a nova tensão de 15 Ksi 

provoca uma redução de 67.92 % no 𝛥𝐾, que é suficiente para garantir a não propagação de fenda.  

No caso de ambas as regiões, com uma redução de 𝛥𝐾 de 71.18% para a região 1 e de 

85.22%para a região 2, constata-se que esta tensão garante também a não propagação de fenda 

simultaneamente nas duas regiões do furo escolhido. 

Deste modo, para o processo de CX ser efetuado de forma correta na bulkhead, isto é, de forma 

a não haver propagação de fendas em torno do furo mais crítico, a tensão residual de compressão 

mínima a aplicar terá de ser obrigatoriamente de 15 Ksi. Tensões inferiores a esta não garantem 

completamente a não propagação e tensões acima são desnecessárias provocando apenas um maior 

gasto de energia por parte da unidade de extração hidráulica com nenhum ganho a acrescentar. 

 Da presente análise efetuada ficou explicita a importância de Cold Work em componentes 

sujeites a inúmeros ciclos de fadiga. Através deste processo a propagação de fendas, resultantes de 

pequenas pré-fendas, é reduzida ou mesmo anulada, tal como pretendido para o caso de estudo. 
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10. Conclusões e trabalhos futuros 

10.1. Conclusões 

 

 Ao longo deste trabalho de tese de mestrado foi possível entender a importância da bulkhead 

inferior do trem de aterragem principal enquanto componente estrutural dos F-16. Algumas das análises 

efetuadas permitiram explicar o porquê deste componente ter sido substituído por um novo no programa 

MLU enquanto outras análises comprovam que a nova bulkhead não entrará em rotura no momento da 

aterragem. Em breve resumo das análises efetuadas pode-se dizer que: 

 

Análise estática 

 

1. Nas regiões com furos existe quase sempre plastificação do material em locais 

próximos dos furos; 

2. Os resultados finais nas regiões sem furos comprovam que não há 

plastificação do componente novo para todos os casos de estudo; 

3. A substituição do componente por um com características mecânicas 

superiores foi em todos os casos de estudo favorável para adiar/evitar a 

plastificação. 

 

Análise de fadiga 

 

1. Para cargas de amplitude constante é possível efetuar as 3200 aterragens de 

forma segura para qualquer um dos casos 1,2 e 3 visto que não existirá rotura 

do componente novo. No caso 4 existe rotura, tornando-se um caso 

impraticável para atingir as 3200 aterragens; 

2. Para cargas de amplitude variável é possível efetuar 568 repetições de blocos 

de Miner antes da rotura, sendo preferível efetuar a maioria das aterragens no 

caso 1, menos destrutivo. 

 

Análise de propagação de fenda por fadiga 

 

1. Existe propagação de fenda no furo escolhido para pré-fendas de 𝑎 = 0.25 mm 

na região 1 e de 𝑎 = 0.50 na região 2. Porém, não existirá risco de rotura para 

fendas pequenas (𝑎 ≤ 2.00 mm); 

2. A pré-fenda na região 1 atinge 𝑎 = 2.00 mm em 2970643 aterragens e na região 

2 em 8480172 aterragens, comprovando que a região 1 é o local mais propício 

à propagação de uma fenda não só no furo mas em todo o componente novo. 

As 3200 aterragens são cumpridas em segurança sem que seja atingido o 

limite máximo de comprimento para fendas pequenas (𝑎 ≤ 2.00 mm). 
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Cold Work 

 

1. O processo de Cold Work é extremamente importante para aumento da 

resistência à fadiga do componente novo. A aplicação de tensões residuais de 

compressão na ordem dos 15 Ksi garante a não propagação de qualquer fenda 

por fadiga em regiões em torno de furo escolhido mas em todo o componente.  

 

 Para além do conhecimento científico adquirido nas áreas de Estruturas e Materiais aprendi 

ainda outras linguagens de programação e softwares com as quais não tinha, até então, qualquer 

contacto, como Visual Basic, o ANSYS Workbench e o CATIA. Aprendi igualmente também como 

funcionam algumas áreas de uma empresa de Engenharia e percebi toda a complexidade envolvida na 

organização e gestão de pessoas e materiais. Todas estas experiências vão-me certamente ser úteis 

um dia, quem sabe, num futuro breve nalgum cargo a exercer numa empresa do ramo Aeronáutico. 

 

 

10.2. Trabalhos futuros 

 

Para trabalhos futuros, seria interessante considerar os seguintes pontos para estudo da 

bulkhead em questão: 

 

 Haver um histórico oficial de todas as análises estruturais realizadas para possível 

comparação dos resultados obtidos; 

 Efetuar as análises anteriores com diferentes materiais para o componente de modo a 

verificar se existe algum mais rentável e mecanicamente superior à liga de Alumínio 

2124-T851; 

 Realizar a análise de fadiga nas diferentes fases de voo e não só na fase mais crítica, 

a aterragem; 

 Descobrir um programa comercial de EF que consiga simular mais pré-fendas que não 

sejam só do tipo semielíptica superficial pois tal limita o estudo de propagação de fenda. 

 

  Em relação à Macro desenvolvida para auxílio da MCP, poderá ser uma ferramenta ainda mais 

poderosa com um conhecimento mais aprofundado da linguagem Visual Basic ou mesmo a de outras 

linguagens de programação conhecidas. 
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Anexos 

A. Código da Macro para Gestão Visual 

 

 

Sub GANTT() 

'

' GANTT Macro 

 

'SELECIONAR FOLHA 1 

    Sheets("Sheet1").Select 

     

'IMPORTAR FASE ENGENHARIA E NOMENCLATURA 

    Workbooks.Open ("C:\Users\Luis Filipe\Desktop\Diretorio 

2007\Tarefas e percentagem.xls") 

    Windows("Tarefas e percentagem.xls").Activate 

    Columns("A:A").Select 

    Selection.Copy 

    Windows("IMPORTAR DADOS.xlsm").Activate 

    Columns("A:A").Select 

    ActiveSheet.Paste 

    Columns("A:A").Select 

    Selection.ColumnWidth = 15 

    Windows("Tarefas e percentagem.xls").Activate 

    Columns("C:C").Select 

    Selection.Copy 

    Windows("IMPORTAR DADOS.xlsm").Activate 

    Columns("B:B").Select 

    ActiveSheet.Paste 

    Columns("B:B").Select 

    Selection.ColumnWidth = 30 

     

' CONCATENAR FASE ENGENHARIA E 

NOMENCLATURA 

    Range("C1").Select 

    ActiveCell.FormulaR1C1 = "FASE - NOMENCLATURA" 

    Range("C2").Select 

    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-2]&"" ""&RC[-1]" 

    Range("C2").Select 

    Selection.AutoFill Destination:=Range("C2:C50"), 

Type:=xlFillDefault 

    Range("C2:C50").Select 

    Columns("C:C").ColumnWidth = 41.71 

     

'IMPORTAR START E END DATE DE CADA TAREFA 

    Workbooks.Open ("C:\Users\Luis Filipe\Desktop\Diretorio 

2007\Inicio e fim tarefa.xls") 

    Windows("Inicio e fim tarefa.xls").Activate 

    Columns("D:D").Select 

    Selection.Copy 

    Windows("IMPORTAR DADOS.xlsm").Activate 

    Columns("D:D").Select 

    ActiveSheet.Paste 

    Windows("Inicio e fim tarefa.xls").Activate 

    Columns("E:E").Select 

    Selection.Copy 

    Windows("IMPORTAR DADOS.xlsm").Activate 

    Columns("E:E").Select 

    ActiveSheet.Paste 

    Columns("D:E").ColumnWidth = 13.5 

    Selection.ColumnWidth = 13.5 

        

'CALCULO DE DURAÇAO DE DIAS DE CADA TAREFA 

    Range("F1").Select 

    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Duração" 

    Range("F2").Select 

    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[-1]-RC[-2]>0,RC[-1]-

RC[-2],"""")" 

    Range("F2").Select 

    Selection.AutoFill Destination:=Range("F2:F50"), 

Type:=xlFillDefault 

    Range("F2:F50").Select 

       

'IMPORTAR PERCENTAGENS DE TRABALHO DE CADA 

TAREFA 

    Windows("Tarefas e percentagem.xls").Activate 

    Columns("F:F").Select 

    Selection.Copy 

    Windows("IMPORTAR DADOS.xlsm").Activate 

    Columns("G:G").Select 

    ActiveSheet.Paste 

    Columns("G:G").ColumnWidth = 10.71 

       

'CALCULO DO Nº DIAS COMPLETOS DE CADA TAREFA 

    Range("H1").Select 

    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Completos" 

    Range("H2").Select 

    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[-3]-RC[-4]>0,RC[-

1]*RC[-2],"""")" 

    Range("H2").Select 
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    Selection.AutoFill Destination:=Range("H2:H50"), 

Type:=xlFillDefault 

    Range("H2:H50").Select 

     

'CALCULO DO Nº DIAS RESTANTES DE CADA TAREFA 

    Range("I1").Select 

    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Restantes" 

    Range("I2").Select 

    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[-4]-RC[-5]>0,RC[-3]-

RC[-1],"""")" 

    Range("I2").Select 

    Selection.AutoFill Destination:=Range("I2:I50"), 

Type:=xlFillDefault 

    Range("I2:I50").Select 

 

'INFORMACAO AVIAO 

    Workbooks.Open ("C:\Users\Luis Filipe\Desktop\Diretorio 

2007\Identificacao projeto.xls") 

    Windows("Identificacao projeto.xls").Activate 

    Range("A1:A2").Select 

    Selection.Copy 

    Windows("IMPORTAR DADOS.xlsm").Activate 

    Range("K1:K2").Select 

    ActiveSheet.Paste 

    Workbooks.Open ("C:\Users\Luis Filipe\Desktop\Diretorio 

2007\Identificacao projeto.xls") 

    Windows("Identificacao projeto.xls").Activate 

    Range("A2:D2").Select 

    Selection.Copy 

    Windows("IMPORTAR DADOS.xlsm").Activate 

    Range("L2:O2").Select 

    ActiveSheet.Paste 

     

    With Selection.Font 

        .ThemeColor = xlThemeColorDark1 

        .TintAndShade = 0 

    End With 

     

    Range("K2").Select 

    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[1]&"" -  ""&RC[2]&"" - 

""&RC[3]&"" - ""&RC[4]" 

    Windows("Identificacao projeto.xls").Activate 

    Range("E1:E2").Select 

    Selection.Copy 

    Windows("IMPORTAR DADOS.xlsm").Activate 

    Range("K3:K4").Select 

    ActiveSheet.Paste 

    Windows("Identificacao projeto.xls").Activate 

    Range("F1:F2").Select 

    Selection.Copy 

    Windows("IMPORTAR DADOS.xlsm").Activate 

    Range("K5:K6").Select 

    ActiveSheet.Paste 

    Columns("K:K").ColumnWidth = 40 

     

' CONVERTER DATA INICIO E FIM PROJETO PARA 

VALORES NUMERICOS 

    Range("L4").Select 

    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-1]" 

    Range("L6").Select 

    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-1]" 

    Range("L4,L6").Select 

    Range("L6").Activate 

    Selection.NumberFormat = "General" 

     

    Range("L6,L4").Select 

    Range("L4").Activate 

    With Selection.Font 

        .ThemeColor = xlThemeColorDark1 

        .TintAndShade = 0 

    End With 

     

' DATA DE HOJE 

    Range("K7").Select 

    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Data de Hoje" 

    Range("K8").Select 

    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=TODAY()" 

     With Selection.Interior 

        .Pattern = xlSolid 

        .PatternColorIndex = xlAutomatic 

        .ThemeColor = xlThemeColorAccent6 

        .TintAndShade = 0 

        .PatternTintAndShade = 0 

    End With 

       

'ADICONAR TIPO DE GRAFICO 

    ActiveSheet.Shapes.AddChart.Select 

    ActiveChart.ChartType = xlBarStacked 

     

' ADICIONAR TITULO 

    ActiveChart.ChartArea.Select 

    With ActiveChart 

    .HasTitle = True 

    .ChartTitle.Characters.Text = Cells(2, 11) 

    End With 

 

    ActiveChart.ChartTitle.Select 

    Selection.Format.TextFrame2.TextRange.Font.Bold = 

msoTrue 

    With Selection.Format.TextFrame2.TextRange.Font.Fill 

        .Visible = msoTrue 
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        .ForeColor.ObjectThemeColor = 

msoThemeColorAccent1 

        .ForeColor.TintAndShade = 0 

        .Transparency = 0 

        .Solid 

    End With 

      

' POR TAREFAS NO EIXO DO GRAFICO 

    ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues = 

"='Sheet1'!$C$2:$C$50" 

     

' POR ORDEM CORRECTA DAS TAREFAS 

    ActiveSheet.ChartObjects("Chart 1").Activate 

    ActiveChart.Axes(xlCategory).Select 

    ActiveChart.Axes(xlCategory).ReversePlotOrder = True 

    ActiveChart.Axes(xlCategory).Select 

    Selection.TickLabelPosition = xlHigh 

      

'ATRIBUIR TITULOS AS SERIES DATA DE INICIO, DIAS 

COMPLETOS E DIAS RESTANTES 

    ActiveChart.SeriesCollection.NewSeries 

    ActiveChart.SeriesCollection(1).Name = "=""Data inicio""" 

    ActiveChart.SeriesCollection(1).Values = 

"=Sheet1!$D$2:$D$50" 

    'NOTA MUITO IMPORTANTE: OS VALORES TEM DE 

SER BUSCADOS A SHEET 1! SE NAO O GRAFICO NAO 

FICA PREENCHIDO DE FORMA CORRETA 

    ActiveChart.SeriesCollection(1).Select 

    Selection.Format.Fill.Visible = msoFalse 

    ActiveChart.SeriesCollection.NewSeries 

    ActiveChart.SeriesCollection(2).Name = "=""Completo""" 

    ActiveChart.SeriesCollection(2).Values = 

"=Sheet1!$H$2:$H$50" 

    ActiveChart.SeriesCollection.NewSeries 

    ActiveChart.SeriesCollection(3).Name = "=""Restante""" 

    ActiveChart.SeriesCollection(3).Values = 

"=Sheet1!$I$2:$I$50" 

        

'POR PERCENTAGEM DE TRABALHO REALIZADO 

    ActiveChart.SeriesCollection.NewSeries 

    ActiveChart.SeriesCollection(4).Name = "=""per""" 

    ActiveChart.SeriesCollection(4).Values = 

"=Sheet1!$G$2:$G$50" 

    ActiveChart.SeriesCollection(4).Select 

    Selection.Format.Fill.Visible = msoFalse 

    ActiveChart.SeriesCollection(4).ApplyDataLabels 

    ActiveChart.SeriesCollection(4).DataLabels.Select 

    Selection.NumberFormat = "0.00%" 

    Selection.NumberFormat = "0%" 

    ActiveChart.SeriesCollection(4).DataLabels.Select 

    Selection.Position = xlLabelPositionInsideBase 

     

' POR BEM EIXO DA DATA, COM DATA INICIAL E FINAL 

CORRETAS 

    ActiveChart.Axes(xlValue).Select 

    With ActiveChart.Axes(xlValue, xlPrimary) 

    .MinimumScale = ActiveSheet.Range("L4").Value 

    .MaximumScale = ActiveSheet.Range("L6").Value 

    End With 

    ActiveChart.Axes(xlValue).MajorUnit = 7 

    ActiveChart.Axes(xlValue).MinorUnit = 1 

    Selection.TickLabels.NumberFormat = "[$-

816]d/mmm;@" 

    ActiveChart.ChartArea.Select 

    ActiveChart.Axes(xlValue).Select 

    ActiveChart.Axes(xlValue).HasMinorGridlines = True 

    ActiveChart.SeriesCollection(3).Select 

    ActiveChart.ChartGroups(1).GapWidth = 25 

    ActiveChart.Axes(xlValue).Select 

    Selection.TickLabels.Orientation = xlUpward 

     

' COR DAS BARRAS 

    ActiveChart.SeriesCollection(2).Select 

    With Selection.Format.Fill 

        .Visible = msoTrue 

        .ForeColor.RGB = RGB(146, 208, 80) 

        .Transparency = 0 

        .Solid 

    End With 

     

    ActiveChart.SeriesCollection(3).Select 

    With Selection.Format.Fill 

        .Visible = msoTrue 

        .ForeColor.RGB = RGB(164, 38, 38) 

        .Transparency = 0 

        .Solid 

    End With 

     

' COR DA LEGENDA TODAY 

    ActiveChart.SeriesCollection(5).Select 

    With Selection.Format.Line 

        .Visible = msoTrue 

        .ForeColor.RGB = RGB(247, 71, 209) 

        .Transparency = 0 

    End With 

    With Selection.Format.Line 

        .Visible = msoTrue 

        .Weight = 2 

        .DashStyle = msoLineSysDot 

    End With 

                

'GAP DAS BARRAS 



84 
 

    ActiveChart.ChartGroups(1).GapWidth = 150 

     

' ADICIONAR TODAY DATE AO GRAFICO 

    ActiveChart.SeriesCollection.NewSeries 

    ActiveChart.SeriesCollection(5).Name = "=""Hoje""" 

    ActiveChart.SeriesCollection(5).Values = "=Sheet1!$K$8" 

    ActiveChart.SeriesCollection(5).Select 

    ActiveChart.ChartArea.Select 

    ActiveChart.SeriesCollection(5).AxisGroup = 2 

    ActiveChart.SeriesCollection(5).ChartType = 

xlXYScatterSmoothNoMarkers 

    ActiveChart.SeriesCollection(5).Select 

    ActiveChart.SeriesCollection(5).XValues = 

"=Sheet1!$K$8" 

    ActiveChart.SeriesCollection(5).Values = "={1}" 

    ActiveChart.Axes(xlValue, xlSecondary).Select 

    ActiveChart.Axes(xlValue, xlSecondary).MaximumScale 

= 1 

    ActiveChart.Axes(xlValue).MinorGridlines.Select 

    ActiveChart.SeriesCollection(5).Select 

    ActiveChart.SeriesCollection(5).HasErrorBars = True 

    ActiveChart.SeriesCollection(5).ErrorBars.Select 

    ActiveChart.SeriesCollection(5).ErrorBars.EndStyle = 

xlNoCap 

    ActiveChart.SeriesCollection(5).ErrorBar Direction:=xlY, 

Include:= _ 

        xlPlusValues, Type:=xlFixedValue, Amount:=1 

    ActiveChart.SeriesCollection(5).ErrorBar Direction:=xlY, 

Include:= _ 

        xlMinusValues, Type:=xlFixedValue, Amount:=1 

    ActiveChart.SeriesCollection(5).ErrorBar Direction:=xlY, 

Include:= _ 

        xlBoth, Type:=xlFixedValue, Amount:=1 

                 

    ActiveChart.SeriesCollection(5).ErrorBars.Select 

    With Selection.Format.Line 

        .Visible = msoTrue 

        .ForeColor.RGB = RGB(247, 71, 209) 

        .Transparency = 0 

    End With 

    With Selection.Format.Line 

        .Visible = msoTrue 

        .Weight = 2 

        .DashStyle = msoLineSysDot 

    End With 

                

    ActiveChart.SeriesCollection(5).Select 

    ActiveChart.SeriesCollection(5).ErrorBars.Select 

    ActiveChart.SeriesCollection(5).ErrorBar Direction:=xlX, 

Include:= _ 

        xlBoth, Type:=xlFixedValue, Amount:=0 

           

    'NOTA: E PRECISO VOLTAR A POR A COR DE NOVO 

    ActiveChart.SeriesCollection(5).ErrorBars.Select 

    With Selection.Format.Line 

        .Visible = msoTrue 

        .ForeColor.RGB = RGB(247, 71, 209) 

        .Transparency = 0 

    End With 

  

'APAGAR EIXO SECUNDARIO 

    ActiveChart.Axes(xlValue, xlSecondary).Select 

    Selection.Delete 

         

'DELETAR ALGUMAS LEGENDAS 

    ActiveChart.Legend.Select 

    Selection.Delete 

    ActiveChart.SetElement (msoElementLegendBottom) 

    ActiveChart.Legend.Select 

    ActiveChart.Legend.LegendEntries(1).Select 

    Selection.Delete 

    ActiveChart.Legend.Select 

    ActiveChart.Legend.LegendEntries(3).Select 

    Selection.Delete 

     

'POR COR NO TODAY NA LEGENDA E PRECISO POR 

DE NOVO COR 

    ActiveChart.SeriesCollection(5).Select 

    With Selection.Format.Line 

        .Visible = msoTrue 

        .ForeColor.RGB = RGB(247, 71, 209) 

        .Transparency = 0 

    End With 

 

'POR EIXO DAS TAREFAS BEM 

    ActiveChart.Axes(xlCategory).Select 

    ActiveChart.Axes(xlCategory).TickLabelSpacing = 1 

    ActiveChart.Axes(xlCategory).Select 

    ActiveChart.Axes(xlCategory).HasMajorGridlines = True 

     

' ADICIONAR DATAS INICIAS A CADA BARRA E 

POSICIONAR CORRETAMENTE EIXO DAS TAREFAS 

    ActiveChart.SeriesCollection(1).Select 

    ActiveChart.SetElement 

(msoElementDataLabelInsideEnd) 

    ActiveChart.SeriesCollection(1).DataLabels.Select 

    Selection.NumberFormat = "dd/mm/aaaa" 

    Selection.NumberFormat = "[$-816]d/mmm;@" 

    ActiveChart.Axes(xlCategory).Select 

    ActiveChart.Axes(xlCategory).TickLabels.Offset = 1000 

     

'APAGAR MAIS SERIES QUE POSSAM SURGIR 
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    ActiveChart.SeriesCollection(6).Delete 

    ActiveChart.SeriesCollection(6).Delete 

    ActiveChart.SeriesCollection(6).Delete 

    ActiveChart.SeriesCollection(6).Delete 

     

'DIMENSIONAMENTO GRAFICO PODE NAO SER 

PRECISO POR CAUSA DO PREVIEW0 

    ActiveSheet.ChartObjects("Chart 1").Activate 

    ActiveChart.Axes(xlCategory).Select 

    ActiveChart.Axes(xlCategory).TickLabels.Offset = 10 

     

    ActiveSheet.Shapes("Chart 1").ScaleWidth 2, msoFalse, 

_ 

        msoScaleFromBottomRight 

    ActiveSheet.Shapes("Chart 1").ScaleHeight 2.5, 

msoFalse, _ 

        msoScaleFromTopLeft 

         

    ActiveSheet.ChartObjects("Chart 1").Activate 

    ActiveChart.PlotArea.Select 

    Selection.Height = 429.89 

    Selection.Top = 60.026 

     

'SIMBOLO OGMA NO GRAFICO 

    ActiveSheet.ChartObjects("Chart 1").Activate 

    ActiveChart.Pictures.Insert("C:\Users\Luis 

Filipe\Desktop\Diretorio 2007\logo4.jpg") _ 

        .Select 

    Selection.ShapeRange.IncrementLeft 575 

    Selection.ShapeRange.IncrementTop -50 

     

' PASSAR GRAFICO PARA SHEET 2 

    Sheets("Sheet2").Select 

    Sheets("Sheet1").Select 

    ActiveSheet.ChartObjects("Chart 1").Activate 

    ActiveChart.ChartArea.Select 

    ActiveSheet.ChartObjects("Chart 1").Activate 

    ActiveChart.Location Where:=xlLocationAsObject, 

Name:="Sheet2" 

    ActiveSheet.ChartObjects("Chart 1").Activate 

     

    ActiveSheet.ChartObjects("Chart 1").Activate 

    Selection.Cut 

    Range("D3").Select 

    ActiveSheet.Paste 

    'nota a partir de aqui passa-se a chamar Chart 2 pois foi 

cortado e colado 

     

    'VOLTAR A SELECIONAR O GRAFICO NO EXCEL 

    ActiveSheet.ChartObjects("Chart 2").Activate 

 

'----------------------------------------- 

'PASSAR P O POWERPOINT 

'Nota por PPT na biblioteca de extensoes do VB 

 

'Crear PPT de 1 slide e correr em slide show 

 

' DECLARACAO DE VARIAVEIS 

 Dim applPP As PowerPoint.Application 

Dim prsntPP As PowerPoint.Presentation 

Dim slidePP As PowerPoint.slide 

Dim lSlideCount As Long 

Dim strPpPath As String, strPpName As String 

Dim objTextBox As Shape 

 

' CRIAR NOVA PPT APPLICATIONSet applPP = New 

PowerPoint.Application 

 

'TORNAR JANELA PPT VISIVEL 

applPP.Visible = True 

 

'MAXIMIZAR JANELA PPT 

applPP.WindowState = ppWindowMaximized 

 

'CRIAR NOVA APRESENTACAO PPT 

Set prsntPP = applPP.Presentations.Add 

 

'DIRETORIA ONDE SERA GUARDADO O PTT 

strPpPath = "C:\Users\Luis Filipe\Desktop\Diretorio 2007" 

 

'NOME A ATRIBUIR AO PPT 

strPpName = strPpPath & "\" & "Gestão Visual.pptx" 

 

'IRA GRAVAR COM NOME ATRIBUIDO 

prsntPP.SaveAs Filename:=strPpName 

 

With prsntPP 

.PageSetup.SlideOrientation = msoOrientationHorizontal 

.PageSetup.SlideSize = ppSlideSizeA3Paper 

End With 

'------------------------- 

 

'ADICIONA O PRIMEIRO SLIDE 

Set slidePP = prsntPP.Slides.Add(Index:=1, 

Layout:=ppLayoutBlank) 

     

With slidePP.SlideShowTransition 

.Speed = ppTransitionSpeedSlow 

.EntryEffect = ppEffectBoxOut 

'.EntryEffect = ppEffectRandom 

.AdvanceOnTime = msoTrue 

.AdvanceTime = 3 
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End With 

 

copy_chart "Sheet2", 1  '  Nome da folha para copiar o 

grafico e o numero do slide onde o grafico sera copiado 

 

'------------------------------------ 

 

'GRAVA APRESENTAÇÃO E CORRE O SLIDESHOW 

 

'GRAVA PPT 

prsntPP.Save 

  

'MINIMIZA JANELA DO EXCEL JA ABERTA 

Application.WindowState = xlMinimized 

 

lSlideCount = prsntPP.Slides.Count 

 

 

'CORRE SLIDESHOW 

applPP.ActiveWindow.View.GotoSlide 1 

 

'MODO DE VISTA NORMAL 

applPP.ActiveWindow.ViewType = ppViewNormal 

 

'SLIDESHOWSETTING 

With prsntPP.SlideShowSettings 

'se quiser que a pessoa nao mexa nas setas e so no 

escape: 

'.ShowType = ppShowTypeKiosk 

.StartingSlide = 1 

.EndingSlide = lSlideCount 

.LoopUntilStopped = msoTrue 

'slides vao avancar por tempos definidos (ie. 

SlideShowTransition.AdvanceTime) set therein: 

.AdvanceMode = ppSlideShowUseSlideTimings 

.Run 

 

End With 

 

 

End Sub 

 

‘------------- 

 

' CRIAR FUNCAO QUE COPIA O GRAFICO GANTT PARA 

O PPT 

Public Function copy_chart(sheet, slide) 

 

Dim PPApp As Object 

Dim PPPres As Object 

Dim PPSlide As Object 

 

Set PPApp = CreateObject("Powerpoint.Application") 

 

Set PPApp = GetObject(, "Powerpoint.Application") 

Set PPPres = PPApp.ActivePresentation 

PPApp.ActiveWindow.ViewType = ppViewSlide 

PPApp.ActiveWindow.View.GotoSlide (slide) 

 

Windows("IMPORTAR DADOS.xlsm").Activate 

Sheets("Sheet2").Select 

ActiveSheet.ChartObjects("Chart 2").Chart.CopyPicture _ 

Appearance:=xlScreen, Size:=xlScreen, Format:=xlPicture 

 

'PPApp.ActiveWindow.View.GotoSlide PPSlide.SlideIndex 

Set PPSlide = 

PPPres.Slides(PPApp.ActiveWindow.Selection.SlideRange.

SlideIndex) 

With PPSlide 

' Copiar e selecionar o gráfico 

.Shapes.Paste.Select 

' Alinhar o gráfico 

PPApp.ActiveWindow.Selection.ShapeRange.Align 

msoAlignCenters, True 

PPApp.ActiveWindow.Selection.ShapeRange.Align 

msoAlignMiddles, True 

End With 

 

' Clean up 

Set PPSlide = Nothing 

Set PPPres = Nothing 

Set PPApp = Nothing 

 

End Function 

 

 

 

 


