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RESUMO 

Atualmente, a frota de aeronaves no Brasil e no mundo aumentou durante os últimos 

anos, com perspectivas de crescimento em pelo menos uma década. Diante desta situação, as 

empresas de aviação e fabricantes de trem de pouso necessitam de mais recursos para o estudo 

das estruturas de uma aeronave, com um enfoque nos conjuntos de trem de pouso, proporcio-

nando experiências de voo seguras.  

Uma opção para o estudo do trem de pouso nariz é utilizar o Método dos Elementos 

Finitos que gera resultados mediante simulações computacionais utilizando modelagem 

numérica em diversos problemas reais de engenharia como a utilização do Software Ansys. A 

proposta deste projeto é utilizar a técnica para analisar as tensões atuantes na geometria de um 

trem de pouso nariz submetido a três condições: momento da aterrissagem, frenagem e 

taxiamento.  

Para o caso do estudo do trem de pouso nariz, é possível concluir a necessidade de 

maior potencial computacional para análise do componente geométrico mais próximo da 

geometria real. Durante o desenvolvimento do projeto foram necessárias simplificações 

justamente pelo custo computacional e pela limitação do programa em relação ao cálculo de 

geometrias mais complexas. Contudo, ao selecionar e analisar os casos mais críticos do pouso 

foi possível garantir resultados esperados e validar a análise numérica. 
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ABSTRACT 

Currently, the fleet of aircrafts in Brazil and in the world has been growing over the 

past few years, and the trend is to continue this growth for at least a decade. In this situation, 

certainly that aviation companies and gear manufacturers require more resources for the study 

of the structures of an aircraft, with a focus on landing gear system, since flight safety is the 

main factor for the aviation sector.  

An option to study the nose gear is using the finite element method that generates 

results through computational simulations by numerical modeling in several real engineering 

problems through Ansys Software. The purpose of this final project is to use this technique to 

analyze the stresses acting on the geometry of a nose gear in three conditions: landing, 

braking and taxiway.  

For nose gear study, it is possible to concluded that is necessary a greater 

computational potential for analysis of the geometric component closest to the real geometry. 

During the development of this project were necessary simplifications in the project 

computational cost because of the cost and the limitation of the program in relation to the 

calculation of more complex geometries.However, when selecting and analyzing the most 

critical cases in the landing, it was possible to ensure great results and validate the numerical 

analysis. 

 

 

Key-Words: FEM; Finite Element; Landing Gear; Ansys 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A frota brasileira de aviação geral em 2014 totalizou 15.120 aeronaves, um aumento 

de 3,2% em relação a 2013. Ao longo de 10 anos, foram adicionadas quase cinco mil 

aeronaves, ou seja, um crescimento percentual de 45,5%. O crescimento de 2014 em relação 

ao ano anterior se deve à adição de 584 aeronaves na frota. (ABAG, 2015). Com dados 

estatísticos até novembro de 2015, percebe-se um crescimento em demanda no transporte 

aéreo de passageiros se comparado com o ano anterior. Isto mostra que o mercado da aviação 

continua aquecido se analisado de maneira geral. Segundo a IATA (2016), o crescimento da 

demanda aérea de passageiros em novembro foi deliberado pelos embarques nas rotas 

domésticas, que tiveram expansão de 6,4%. Nos voos internacionais, o avanço foi de 5,6%. 

Com o desempenho apurado em novembro, a aviação global acumula nos onze primeiros 

meses de 2015, expansão de 6,7% ante 2014. Apesar da queda na receita e rentabilidade 

devido aos mercados do Brasil e Argentina, o setor continua em crescimento devido aos 

mercados da China, Estados Unidos e Índia (IATA, 2016). De acordo com o site PlaneStats 

(2016), a tendência é que continue este aumento da frota de aeronaves por pelo menos uma 

década, com um crescimento médio de 3,2% ao ano até 2026. 

Diante deste notável crescimento, as empresas fabricantes de aviões começam a se 

preocupar para cumprir os prazos de entrega de suas aeronaves o mais rápido possível em 

menor custo sem a perda da qualidade do produto (PLANESTATS, 2016). Como exemplo, 

em apenas no ano de 2015, a Embraer conseguiu produzir e entregar 143 aeronaves comercial 

e executiva (EMBRAER, 2016). Assim, torna-se ainda mais preciso o avanço em tecnologias 

para este fim. Um método que pode servir como alternativa é o desenvolvimento de uma 

estrutura de uma aeronave utilizando o Método dos Elementos Finitos (REDDY J. N., 2005). 

Uma opção para o estudo desta técnica é a aplicação no projeto e desenvolvimento de um 

trem de pouso, que além de ser essencial no momento do impacto com o solo na aterrissagem 

e também no taxiamento da aeronave, é uma variável de extrema importância no quesito
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segurança no setor da aviação. Falhas envolvendo trem de pouso é uma alta preocupação nas 

indústrias de aviação. De acordo com a FAA, 55% das falhas em aeronaves ocorrem durante a 

decolagem e o pouso, enquanto outros 45% ocorrem durante o voo (FAA, 2012). 

Para auxílio neste estudo e desenvolvimento da segurança de um trem de pouso, existe 

a aplicação do Método dos Elementos Finitos (Finite Element Method), também abreviado 

para FEM, uma ferramenta de modelagem numérica que consiste basicamente na solução de 

equações diferenciais parciais em problemas de engenharia. Isto permite obter informações 

estruturais, térmicas, eletromagnéticas através de simulações numéricas (BHASKARAN R, 

2015).  

O Software a ser utilizado neste projeto se adequa para analisar a estrutura do trem de 

pouso solucionando problemas que podem vir a ocorrer durante o uso. Com as ferramentas do 

Método em Elementos Finitos, é possível controlar a simulação, e analisá-la em diferentes 

cenários e solicitações. O número de áreas de aplicação para o FEM cresceu de forma 

considerável recentemente. Dentre os inúmeros campos de aplicação possíveis, pode-se citar: 

indústria da construção civil, automobilística, naval, aeronáutica e aeroespacial, metalurgia, 

exploração de petróleo, telecomunicações, meio ambiente, recursos hídricos e saúde. As 

primeiras aplicações foram em problemas de engenharia estrutural, mais especificamente, 

sobre análise de tensões (SOUZA R., M., S., 2004). 

Este projeto inicialmente utilizou o SolidWorks para modificar  a geometria do trem 

de pouso, e posteriormente o Ansys para desenvolvimento e análise dos resultados por 

Elementos Finitos. A escolha de ambos é justificada pela facilidade em manusear os 

Softwares para estudo da estrutura, e assim chegar a resultados esperados e com uma margem 

de erro mínima dentro do permitido (NGUYEN, 2016). 

 

1.1 OBJETIVO 

O projeto tem como objetivo analisar carregamentos e as solicitações em toda a estru-

tura simplificada do conjunto do trem de pouso, dar ênfase nos locais com grande potencial de 

falhas, projetar, e aperfeiçoar o funcionamento do trem de pouso nariz com os materiais 

analisados para que seja possível garantir maior segurança no voo, principalmente na fase de 

aterrissagem, frenagem e taxiamento.  
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Com o Método em Elementos Finitos será possível reduzir tempo e custo para os 

fabricantes de trem de pouso, tornando possíveis análises com outros materiais, condições de 

contorno e carregamentos feitos por modelagem numérica através do Ansys.  

Assim, os testes físicos requeridos podem ser usados para verificação com maior 

precisão e eficiência pela análise numérica, ao invés de serem realizados experimentos com 

tentativa e erro. Este projeto auxiliará fabricantes de trem de pouso para obter respostas para 

muitas dúvidas relacionadas ao trem de pouso nariz durante os processos em questão, e estas 

respostas podem ser utilizadas em uma fase inicial de projeto.  

Isto faz com que seja possível obter melhores trens de pouso, melhor avanço nos 

estudos de materiais e geometrias destes, promover um avanço na segurança de voo e grande 

redução nos custos de fabricação, desenvolvimento do projeto e manutenção de diversas 

estruturas.  Além disto, pode ser utilizado como base para outros modelos de estudos futuros 

em setores da aviação.  

 

1.2 DEFINIÇÃO DA AERONAVE 

O modelo a ser utilizado no projeto é a aeronave Embraer EMB-711B Corisco, 

categoria aviação comercial do tipo leve, monomotor e grupo motopropulsor, equipada com 

trem de pouso retrátil, inteiramente metálico, dispondo de acomodações para máximo de 

quatro ocupantes, incluindo o piloto da aeronave. Este modelo está sob licença da fabricante 

americana Piper Aircraft Corporation, fabricante de aviões americana com sede no Aeroporto 

Municipal de Vero Beach na Flórida (EUA).  

No Brasil, este modelo foi montado a partir de 1974 quando a Embraer contratou a 

empresa Neiva para produzir as aeronaves EMB 710 Carioca (Cherokee 235 Pathfinder) e 

EMB 711B Corisco (Cherokee Arrow II), todos da Piper Arrow. Em 1984, toda produção da 

linha de aviões leves da Embraer foi transferida para a Neiva, em Botucatu, no estado de São 

Paulo (EMBRAER, 2016).  

O EMB-711B Corisco pode ser considerado o modelo de quatro lugares mais 

vantajoso sob ponto de vista técnico e econômico. Na Tabela 1 alguns dados do desempenho 

do modelo: 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Embraer
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Tabela 1: Desempenho EMB-711B Corisco 

DESEMPENHO 

Alcance 1222 km 

Velocidade Máxima de Cruzeiro 270 km/h 

Distância de Decolagem 300 m 

Distância de Pouso 240 m 

Grupo Motopropulsor 1 Motor Lycoming 200 HP 

     Fonte: Embraer (2016) 

Para os cálculos analíticos, os dados utilizados como base estão conforme as 

dimensões do modelo na Tabela 2: 

 

Tabela 2: Dimensões EMB-711B Corisco 

DIMENSÕES 

Comprimento 7,52 m 

Altura 2,39 m 

Envergadura 10,80 m 

Fonte: Embraer (2016) 

 Considerando o peso vazio básico, bagagens, e ocupantes, esta aeronave possui um 

limite de carga na decolagem e pouso de 1247 kg. O peso vazio básico é a soma do peso 

padrão do avião, combustível não utilizável, fluidos de operação e sistemas de óleo. O 

combustível não utilizável é a maior quantidade de combustível nos tanques, que representa 

aproximadamente 291,4 L, onde a massa específica do combustível equivale a 0,72 kg/Litro 

ou 0,72 g/cm³ (PUBTEC, 1994).  

A análise deste projeto foi feita considerando a carga máxima permitida de decolagem e 

pouso de 1247 kg, pois se pretende estudar uma situação crítica na qual o trem de pouso está 

submetido. 

 

1.3 DEFINIÇÃO DO TREM DE POUSO 

Apesar do desenvolvimento de softwares em simulação e modelagem numérica nos 

últimos anos, ainda é muito complexo e caro criar e testar modelos estruturais de aeronaves. 

Normalmente um modelo simples e menos preciso é utilizado para análises preliminares de 

aviões e estruturas de pequeno porte.  



16 

 

 

Para carregamentos mais extremos, uma análise mais detalhada é realizada. O trem de 

pouso de uma aeronave está sujeito a forças extremas durante o pouso, e a energia associada 

ao impacto deve ser propriamente dissipada para garantir uma aterrissagem segura 

(NIEZGODA, T. et al, 2002). 

A proposta inicial de um trem de pouso é absorver a energia de impacto da aeronave 

no procedimento de aterrissagem, pois esta é a etapa mais perigosa do voo. O modelo deve ser 

capaz de sustentar uma força aplicada para garantir a segurança no procedimento inteiro, e 

assegurar que o número de pouso e decolagem prescrito nas especificações técnicas esteja 

dentro da análise da vida útil no estudo da estrutura. 

Cada tipo de aeronave necessita de um trem de pouso com uma estrutura específica, 

no qual deve atender às características do projeto considerando a geometria, peso e objetivo.  

Há dois conjuntos de trem de pouso nas aeronaves: trem de pouso nariz e trem de pouso 

principal. 

 

1.3.1 Disposição do Trem de Pouso 

 

A disposição em triciclo é a mais usada e a mais usual para aeronaves de pequeno e 

grande porte, com exceção para modelos antigos de aeronaves. As partes que compõem um 

modelo de arranjo em triciclo são a estrutura presente na roda do nariz e duas para o trem de 

pouso principal.  

O arranjo em triciclo com uma roda do nariz apresenta algumas vantagens, pois 

permite maior aplicação de forças dos freios em altas velocidades de pouso sem elevação do 

nariz da aeronave, durante a aterrissagem e taxiamento permite melhor visibilidade para o 

piloto e evita o levantamento do nariz, pois desloca o centro de gravidade (CG) da aeronave 

para frente das rodas principais (FAA, 2012).  
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1.3.2 Modelo do Trem de Pouso Nariz 

 

O modelo do trem de pouso adequado para a aeronave EMB-711B Corisco, do tipo 

triciclo e pequeno porte com 1247 kg é o Half Fork da fabricante Piper Aircraft Corporation 

(EMBRAER, 2016).  

Geralmente um trem de pouso pode ser dividido em quatro categorias: tipo de 

carregamento, posicionamento do amortecedor e do garfo, posicionamento da roda em relação 

ao garfo, conexão do garfo com a roda. Cada unidade do trem de pouso nariz consiste em: 

eixo, garfo, pistão, cilindro, amortecedor e braço de torção. 

Assim, a presença do trem de pouso nariz é essencial na aeronave, já que tem como 

função auxiliar promover pouso seguro e conduzir a aeronave no taxiamento em solo. Sem o 

trem de pouso nariz, a aeronave não tem o terceiro ponto de apoio necessário para permanecer 

em equilíbrio quando parada ou prosseguir com pouso seguro na aterrissagem.  

 

1.3.3 Definição da Geometria 

 

Após o conhecimento da aeronave e do modelo do trem de pouso, a geometria da 

estrutura foi definida e pré-modelada por Chauvet (2011) através do SolidWorks. O modelo 

pré-selecionado é o Half Fork Piper Arrow para o modelo EMB- 711B Corisco, conforme a 

Figura 1: 

 

Figura 1: Geometria completa do modelo Half Fork Piper Arrow 

Fonte: Landing Gear Piper Arrow IV (Chauvet, 2011) 
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Devido à complexidade da geometria, as peças foram pré-desenhadas no SolidWorks 

(Chauvet, 2011) e montadas neste mesmo Software. Após a montagem das peças, a estrutura 

do trem de pouso foi importada para o Ansys para análise numérica do problema em questão. 

O SolidWorks é um Software de CAD (Computer-Aided Design) baseado em computação 

paramétrica, que cria formas tridimensionais a partir de formas geométricas elementares 

(SOLIDWORKS, 2016).  

É possível modelar uma geometria ou uma superfície em um esboço bidimensional 

(2D) ou tridimensional (3D). A partir da geometria definida, pode-se alterar o modelo a partir 

de ferramentas do próprio Software. 

Como a estrutura é muito complexa e apenas alguns componentes das estruturas são 

essenciais ao cálculo analítico e na análise numérica, foi possível simplificar o modelo 

resultando em quatro componentes da estrutura para verificação: eixo, garfo, pistão e cilindro. 

A estrutura simplificada pode ser analisada pela Figura 2: 

 

Figura 2: Geometria simplificada do Half Fork Piper Arrow 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Com a geometria definida, voltou-se a atenção para o desenvolvimento do modelo 

analítico dos fenômenos físicos para efeito de comparação com a técnica em Elementos 

Finitos. Primeiramente foram consideradas duas situações na análise estática para obter o 

modelo analítico: taxiamento e frenagem. Os cálculos desenvolvidos neste projeto são 

propostos por Mohammed Sadraey (2012), em um capítulo específico intitulado como 

“Chapter 9 – Landing Gear Design” publicado pelo Daniel Webster College em New 

Hampshire (EUA). Como material auxiliar nos cálculos e definições teóricas, inicialmente, foi 

utilizado o livro “Aircraft Design: A Conceptual Approach” publicado por Daniel Raymer 

(1992). A seguir, para definição das dimensões e dados técnicos específicos da aeronave, o 

trabalho baseou-se no Manual de Voo do EMB-711B Corisco divulgados pela Pubtec (1994) 

e autorizada pela fabricante Piper Aircraft e pela Indústria Aeronáutica Neiva Ltda 

(EMBRAER 2016).  

A geometria do modelo foi projetada por Chauvet (2011), e simplificada para análise 

através do SolidWorks, e posteriormente, realizou-se a simulação numérica em elementos 

finitos através do Software Ansys. 

 

2.1 SOLUÇÃO ANALÍTICA 

Na análise estática, será estudada a distribuição de peso entre o trem de pouso 

principal e nariz na disposição triciclo de uma aeronave estacionária. Na análise seguinte, será 

analisada a etapa de desaceleração da aeronave a partir do momento que esta encosta o trem 

de pouso principal em solo, imediatamente após o impacto, até a atingir a velocidade de 

taxiamento.  
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2.2 DIMENSIONAMENTO DA AERONAVE  

Os valores de dimensionamento da aeronave são obtidos pelo Manual de Voo EMB-

711B Corisco (PUBTEC, 1994), e utilizados para desenvolvimento dos cálculos da solução 

analítica.  

 

 

Figura 3: Vista lateral EMB-711 

Fonte: PUBTEC (1994) 

A partir da Figura 3 é possível encontrar os seguintes valores: 

DT = 7,52 m 

B’ = 2,39 m 

Hc = 2,39 m 

onde: 

DT = comprimento total do modelo EMB-711, [m]; 

B’ = distância entre o trem de pouso principal e o trem de pouso nariz, [m]; 

HC = altura da cauda, [m]; 

 

Segundo o Manual de Voo do EMB-711B Corisco (1994), obtém-se os seguintes 

valores para o peso da aeronave: 

WMÁX,D = 1247 kgf = 12.233,07 N = 12,23 kN 

WMÁX,P = 1247 kgf = 12.233,07 N = 12,23 kN  

WVAZIO = 753 kgf = 7,39 kN 

g = 9,81 m/s² 
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onde: 

WMÁX,D  = peso total máximo na decolagem, [N]; 

WMÁX,P = peso total máximo no pouso, [N]; 

WVAZIO = peso vazio básico (peso do avião padrão, incluindo combustível não 

utilizável, fluidos de operação e óleos completos), [N]. 

g = aceleração gravitacional, [m/s²]. 

Os valores das distâncias do trem de pouso nariz e principal, do braço do centro de 

gravidade (CG) em relação a um plano de referência são mostrados através da Figura 4. 

 

 

Figura 4: Dimensões do EMB-711 

Fonte: Manual de Voo EMB-711B Corisco (1994) 

 

A Figura 5 mostra a distribuição de forças da aeronave, considerando as distâncias B’, 

Bm, Bn, sendo as duas últimas definidas a partir do conhecimento da posição do centro de 

gravidade.  
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Figura 5: Desenho da distribuição de forças de uma aeronave. 

Fonte: Sadraey (2012) 

 

 

A distância ente as duas estruturas de trem de pouso é dada pela Equação 2.1: 

B’= Bm + Bn = 2,39 m                                                                                              (2.1) 

onde: 

B’ = distância entre trem de pouso nariz (NG) e trem de pouso principal (MG), [m]; 

Bm  =  distância entre a posição do CG e o trem de pouso principal, [m]; 

Bn  =  distância entre a posição do CG e o trem de pouso nariz, [m]; 

W   =  peso da aeronave, [N]; 

Fn  =  força no trem de pouso nariz, [N]; 

Fm  =  força no trem de pouso principal, [N]. 

 

2.3 LIMITES DE VARIAÇÃO DO CENTRO DE GRAVIDADE 

O centro de gravidade pode variar entre 2,258 m a 2,324 m em relação ao plano de 

referência da aeronave, definidos como valores de distância dianteira (ou mínima) e distância 

traseira (ou máxima), respectivamente. Essa faixa é considerada para aeronaves em condições 

de peso máximo permitido de 1247 kgf para a operação de pouso e decolagem.  O plano de 

referência corresponde a um plano vertical imaginário localizado no nariz da aeronave a partir 

do qual são medidas as distâncias horizontais para fins de balanceamento do avião (ver Figura 

3). Para uma aeronave com peso de 1077 kgf e abaixo, os limites dianteiros (mínimo) e 

limites traseiros (máximo) podem variar entre 2,082 m a 2,324 m, respectivamente, conforme 

a Tabela 3: 
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Tabela 3: Limites para o centro de gravidade 

Peso 

(kgf) 

Limite dianteiro 

(m) 

Limite traseiro 

(m) 

1247 2,258 2,324 

1077 2,082 2,324 

Fonte: Manual de voo EMB711B Corisco (1994) 

É convencional nomear o limite dianteiro em relação do plano de referência como 

XPR,DIANT, e o limite traseiro como XPR,TRAS. Para estes limites, dianteiros (mínimo) e traseiros 

(máximo), a variação do centro de gravidade é linear. Assim, é possível calcular um valor 

médio da faixa mínima e máxima do centro de gravidade para peso da aeronave igual a 1247 

kgf, segundo a Equação 2.2: 

 XCG,médio=
2,258+2,324

2
= 2,291 m                                                                             (2.2) 

Assim, pode-se considerar que a posição do centro de gravidade em relação do plano 

de referência (PR), XCG,PR,  será considerado como XCG,médio na solução analítica, ou seja: 

 XCG,PR = XCG,médio = 2,291 m. 

 

2.4 ANÁLISE ESTÁTICA 

Esta análise tem como objetivo calcular a força atuante sobre os conjuntos de trem de 

pouso modelo triciclo seguindo as condições de taxiamento da aeronave, ou seja, o 

deslocamento da aeronave em solo sem a presença da desaceleração e do impacto da aeronave 

com o solo no momento do pouso. Neste último caso, considera-se que todas as forças de 

impacto já foram absorvidas e dissipadas pelo amortecedor. 

A partir do somatório de forças nas direções do sistema de coordenadas adotado pela 

Equação 2.3 conforme a Figura 5 torna-se possível obter as expressões para a força atuante do 

trem de pouso nariz, obtidas pelas Equações 2.4 e 2.5. 

Pelo somatório de forças na direção y: 

ΣFy = 0                               (2.3) 

Fn + Fm = W                                                                                                             (2.4) 

Calculando o momento em relação ao ponto O: 
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ΣMo = 0                                                   

W*Bm – Fn*B’ = 0 

Fm = W (1 −
Bm

B′
)         

Fn =W(
Bm

B′
)                                                                                                               (2.5)                                                                          

Analisando as dimensões da aeronave em relação aos limites do centro de gravidade 

pela Figura 5 e pelos dados na Tabela 1 para uma aeronave de 1247 kg, calcula-se Bm pela 

Equação 2.6: 

Bm = B – XCG,médio                                                                                                 (2.6) 

onde:  

XCG,médio = distância do valor médio do CG em relação ao plano de referência, [m]. 

Os valores determinados para B e I através da análise pelo procedimento de pesagem 

sobre rodas são:  

I = 0,40 m 

B = 2,79 m 

onde:  

 I = distância entre o plano de referência e o trem de pouso nariz, [m]; 

 B = distância entre o plano de referência e o trem de pouso principal, [m]. 

Substituindo em (2.5): 

Bm = 2,79 – 2,291  

Bm = 0,499 m 

Substituindo Bm em (2.4): 

Fn = 12,23(
0,499

2,39
)  

Assim são calculados os valores de Fn e Fm: 

Fn = Pn = 2,55 kN 
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onde: 

Fn = força aplicada pelo trem de pouso nariz, [kN]; 

Pn = peso aplicado pelo trem de pouso nariz, [kN]. 

Substituindo em (2.3): 

Fm = 9,68 kN  

Fm = Pm = 9,68 kN 

então: 

PD = PE = 4,84 kN 

onde: 

PD = peso aplicado pelo trem de pouso principal direito, [kN]; 

PD = peso aplicado pelo trem de pouso principal esquerdo, [kN]. 

O nariz suporta uma força menor de aproximadamente 3,80 vezes a força aplicada 

pelo conjunto do trem de pouso principal.  Cada uma das duas estruturas do trem principal, 

tanto PD quanto PE, carrega 4,84 kN ou 493,4 kgf na condição estacionária. 

A relação entre a força aplicada pelo trem de pouso nariz e o peso total da aeronave é 

expressa pela relação 
𝐹𝑛

𝑤
.                                                                                                                                     

Para o XCG,médio = 2,291 m: 

𝐹𝑛

𝑤
 = 

2,55

12,23
 = 0,21 

O resultado indica que a força de reação no trem de pouso nariz é aproximadamente 

cinco vezes menor que a força aplicada pelo peso total da aeronave. 
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2.4.1 Método da Pesagem Sobre Rodas 

 

A pesagem da aeronave sobre rodas consiste em suspender a aeronave e travar os 

amortecedores do trem de pouso principal, quando os mesmos estiverem totalmente 

distendidos. Com o avião sobre balanças, sendo uma para cada estrutura do trem de pouso 

(um nariz e dois principais), travam-se as rodas do trem de pouso principal aplicando calço 

nas rodas. O peso das travas dos amortecedores e o peso dos calços das rodas utilizados 

devem ser deduzidos dos valores indicados nas respectivas balanças. Assim, nivela-se o avião 

esvaziando o pneu da roda de nariz, para centrar a bolha do nível. (LÔBO, 1999) 

 

2.4.2 Determinação do Centro de Gravidade com Peso Máximo 

 

Com o avião nivelado, aplica-se a geometria da Figura 5. O braço do centro de 

gravidade correspondente ao peso máximo (obtido da pesagem e incluindo equipamento 

opcional, capacidade total de óleo, combustível não reutilizável, passageiros e tripulação) 

pode ser determinado pela Equação 2.7: 

Braço do CG = XCG =  
(Pn∗I)+(Pm∗B′)

Pn+Pm
                                                                       (2.7) 

Aplicando os valores conhecidos de Pn, Pm, B’, I em (2.7): 

Braço do CG = XCG = 2,291 m 

Assim, pode-se afirmar que o centro de gravidade está localizado a 2,291 m do plano de 

referência da aeronave, confirmando o resultado já encontrado pelos cálculos considerando a 

posição do centro de gravidade médio em relação aos limites mínimos e máximos com peso 

máximo da aeronave de 1247 kgf conferidos pela Tabela 3. 

 

2.4.3 Análise das Forças na Frenagem 

 

Para análise das forças na frenagem é preciso considerar duas situações: o 

deslocamento do centro de gravidade no momento da desaceleração causado pelo princípio da 

inércia e pela própria desaceleração da aeronave na frenagem, além da energia proveniente do 

impacto absorvida e dissipada pelo sistema, para que seja possível analisar o problema em 

condição estática. 
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Existem dois mecanismos de frenagem de uma aeronave pelo trem de pouso: tambor e 

freio a disco. Estes são responsáveis por mais da metade da redução de velocidade no pouso 

de uma aeronave. O restante é responsável por dois sistemas auxiliares que atuam na 

frenagem da aeronave: reversor e freios aerodinâmicos. (RAYMER, 1992). 

Durante uma frenagem em uma pista, o peso do trem de pouso principal é transferido 

dinamicamente para o trem de pouso nariz, através do eixo longitudinal que passa pelo centro 

de gravidade da aeronave.  Através da análise dinâmica é possível saber o quanto de peso é 

transferido do trem de pouso principal para o trem de pouso nariz.  

À medida que a desaceleração aumenta, a tendência é diminuir o peso sobre as rodas 

principais e aumentar o peso sobre a roda nariz. Para tal análise, é necessário o conhecimento 

dos dados de carregamento, altura do centro de gravidade e a distância entre os dois conjuntos 

de trem de pouso da aeronave.  

Um fator crítico para analisar é o posicionamento do tanque de combustível. Durante o 

voo ocorre o esvaziamento do tanque, já que o combustível é um insumo consumível durante 

o percurso. Assim, o esvaziamento pode deslocar o centro de gravidade desestabilizando a 

aeronave e prejudicando a aterrissagem. Isto explica porque todo projeto de aeronave deve 

evitar tanques de combustível instalados longe do centro de gravidade. Além disto, o centro 

de gravidade apresenta dois limites de deslocamento: dianteiro e traseiro. 

 

2.4.4 Forças Devido ao Deslocamento do Centro de Gravidade 

 

Considerando duas posições diferentes para o centro de gravidade, é possível obter a 

força atuante sobre o trem de nariz para o limite mínimo e máximo do posicionamento dos 

possíveis valores do CG em relação ao plano de referência após o deslocamento dianteiro e 

traseiro respectivamente. Para melhor compreensão dos cálculos, analisa-se a posição do 

deslocamento do centro de gravidade em relação aos seus limites através da Figura 6: 
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Figura 6:  Geometria das posições limites do centro de gravidade 

Fonte: Sadraey (2012) 

 

O posicionamento do centro de gravidade no limite dianteiro em relação ao nariz é 

dado pela Equação 2.8: 

XNG,DIANT  = XPR,DIANT – I                                                                              (2.8) 

sendo: 

HCG = altura do CG em relação ao solo, [m]; 

XNG,DIANT  = posição do CG no limite dianteiro, [m]; 

XNG,TRAS = posição do CG no limite traseiro, [m]. 

Agora considerando os limites mínimo e máximo da localização do centro de gravidade: 

Bn, mín = distância mínima entre o CG e o trem de pouso nariz, [m]; 

Bn,máx = distância máxima entre o CG e o trem de pouso nariz, [m]; 

Bm, mín = distância mínima entre o CG e o trem de pouso principal, [m]; 

Bm,máx = distância máxima entre o CG e o trem de pouso principal, [m]; 
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2.4.5 Centro de Gravidade Posicionado no Limite Dianteiro 

 

Analisando a Figura 6, e realizando o somatório do momento em relação ao trem de 

pouso principal na Equação 2.9: 

ΣMo = 0                                                                                                                     

WxBm,máx − Fn,máxxB′ = 0                                                                                      (2.9) 

 Pela Equação 2.10, realiza-se o somatório de momento em relação ao trem de pouso 

nariz (ponto A):                                                              

ΣMA = 0                                                                                                           

Fm,mínxB′ − WxBn,mín = 0                                                                                     (2.10)                                                                  

As Equações 2.11 e 2.12 governam os carregamentos estáticos máximos e mínimos 

em cada trem de pouso para o centro de gravidade posicionado no limite dianteiro. 

Para o trem de pouso nariz: 

Fn,máx = W (
Bm,máx

B′
)                                                                                               (2.11) 

 

Para o trem de pouso principal: 

Fm,mín = W (
Bn,mín

B′
)                                                              (2.12) 

sendo: 

Fn,máx = força máxima aplicada ao trem de pouso nariz devido ao deslocamento 

dianteiro do CG, [N]; 

Fm,mín = força mínima aplicada ao trem de pouso principal devido ao deslocamento 

dianteiro do CG, [N]; 

Calculando as distâncias para o centro de gravidade deslocado para 1247 kg: 

Bn,min = XNG,DIANT  

Pela Equação 2.8: 

XNG,DIANT  = XPR,DIANT – I 
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Bn,min = XPR,DIANT – I                                                                                               (2.13) 

Bm,máx = B’ – Bn,mín                                                                                                                  (2.14) 

Pelos valores da Tabela 1, e aplicando em (2.13) e (2.14): 

Bn,mín = 2,258 – 0,40  = 0,532 m 

Bm,máx = 2,39 – 0,532 = 1,858 m 

Substituindo os valores de Bm,máx e Bn,mín em (2.11) e (2.12), respectivamente: 

Fn,max = 2,72 kN 

Fm,mín = 9,50 kN 

 

2.4.6 Centro de Gravidade Posicionado no Limite Traseiro 

 

Analisando a Figura 5, e realizando somatório de momento em relação ao trem de 

pouso principal na Equação 2.15: 

Em relação ao ponto O: 

ΣMo = 0                                                                                                           

WxBm,mín − Fn,mínxB′ = 0                                                                                     (2.15) 

Pela Equação 2.16, realiza-se o somatório de momento em relação ao trem de pouso 

nariz (ponto A): 

ΣMA = 0                                                                                                           

Fm,máxxB′ − WxBn,máx = 0                                                 (2.16) 

As Equações 2.17 e 2.18 governam os carregamentos estáticos máximos e mínimos 

em cada trem de pouso para o centro de gravidade posicionado no limite traseiro. 

Para o trem de pouso nariz: 

Fn,mín = W (
Bm,mín

B′
)                                                                                                (2.17) 

Para o trem de pouso principal: 
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Fm,máx = W (
Bn,máx

B′
)                                                   (2.18) 

sendo: 

Fn,mín = força mínima aplicada ao trem de pouso nariz devido ao deslocamento 

traseiro do CG, [N]; 

Fm,máx = força máxima aplicada ao trem de pouso principal devido ao deslocamento 

traseiro do CG, [N]; 

Calculando as distâncias para o centro de gravidade deslocado para 1247 kg: 

Bm,mín = B’ – Bn,máx 

Bn,máx = XNG,TRAS = XPR,TRAS – I 

Pelos valores da Tabela 1: 

Bn,máx = 2,324 – 0,40 = 1,924 m 

Bm,mín = 2,39 – 1,924 = 0,466 m 

Substituindo os valores de Bn,máx e Bm,mín em (2.12) e (2.13), respectivamente: 

Fm,máx = 9,84 kN 

Fn,mín= 2,38 kN 

 

2.4.7 Análise Durante o Procedimento de Desaceleração 

 

Em todo processo de decolagem e pouso, o trem de pouso está sujeito a forças que 

aparecem devido a aceleração e desaceleração da aeronave em solo devido a um carregamento 

dinâmico que ocorre nesta situação. O trem de pouso nariz deve suportar o carregamento 

durante o processo de aterrissagem, após o impacto com o solo, quando a aeronave está 

frenando (NIEZGODA, T. et al, 2002). A análise da frenangem nesta situação implica que 

apareça a componente de desaceleração no momento da frenagem. Para tal análise será 

considerado que as energias absorvidas pelo amortecedor durante o momento da 

desaceleração são dissipadas pelo sistema, podendo ser analisado em condição estática. 

Assim, a Equação 2.19 representa o somatório do momento em relação do ponto O (ver 

Figuras 5 e 6): 
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ΣMo=0 

- Fn*B’+W*Bm,máx + 
𝑊

𝑔
*|aL|*HCG = 0                                                                  (2.19) 

Fn = W*
𝐵𝑚,𝑚á𝑥

𝐵′
+

𝑊∗|𝑎𝐿|∗𝐻𝐶𝐺

𝑔∗𝐵′
   

onde: 

Fn = força de reação total no trem de pouso nariz, [N]; 

Fn,máx = parcela máxima para o CG deslocado no limite dianteiro permitido no trem 

de pouso nariz, [N]; 

Fn,des = parcela causada devido à desaceleração da aeronave em solo, [N]; 

Para um peso na aterrissagem de 1247 kg (condição máxima), temperatura ambiente 

de 25ºC e condições de atmosfera-padrão ao nível do mar, a velocidade máxima de permitida 

para o pouso é de 72 nós. (PUBTEC, 1994) 

Para a solução analítica, segundo o Manual de Voo, a aeronave deve estar na condição 

limite de pouso a 72 nós e o comprimento de corrida de aterrissagem disponível para reduzir 

sua velocidade até atingir a velocidade de taxiamento de 20 nós em 240,0 m de pista. 

(PUBTEC, 1994). A Equação de Torricelli é dada por 2.20:  

V² = V0
2
+2|aL|ΔS                                                                                              (2.20) 

onde: 

Vmáx = Vo = velocidade de aproximação final, [m/s]; 

V = velocidade de taxiamento, [m/s]; 

ΔS = distância de pista necessária para o pouso, [m]; 

|aL| = desaceleração de frenagem, [m/s²]. 

assim, 

Vo = 72 nós = 37,04 m/s  

V = 20 nós = 10,29 m/s  
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ΔS = 240,0 m 

Substituindo em (2.20):  

|aL| = 2,64 m/s²  

sendo,  

            HCG = (
2,39

2
) = 1,195 m;  

            g = 9,81 m/s²;  

            W=12,23 kN; 

Calculando Fn,des: 

Fn,des = 
𝑊∗|𝑎𝐿|∗𝐻𝐶𝐺

𝑔∗𝐵′
  

Fn,des = 1,64 kN 

A Equação 2.20 representa o cálculo da força de reação total no trem de pouso nariz 

devido ao processo de frenagem em uma aeronave, assumindo o deslocamento máximo do 

CG no limite dianteiro e da força causada pela desaceleração. 

Fn = Fn, máx + Fn,des                                                                                                                   (2.21) 

Substituindo em (2.21): 

Fn = 2,72 + 1,64 = 4,36 kN 

Fn = 4,36 kN                                                                                                     

onde:  

Fn,total = a força total máxima no trem de pouso nariz para um CG no limite dianteiro 

máximo (XNG,DIANT) no momento da desaceleração, [N]; 

Portanto, a força total máxima considerando o momento da desaceleração e 

taxiamento da aeronave em solo é de 4,36 kN para um peso total de 1247 kg. A mesma ideia 

pode ser abordada para o cálculo na situação de aceleração da aeronave no procedimento de 

decolagem quando a posição do centro de gravidade se desloca para o limite máximo traseiro.  
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2.5 FORÇA DE IMPACTO  

A força de reação do solo no trem de pouso nariz é determinada imediatamente 

quando a aeronave faz o contato com a pista. A configuração do pouso para o trem de pouso 

nariz em situação inclinada no momento do pouso pode ser definida pela Figura 7. Para 

representar a força de reação no nariz, um modelo é sugerido pela Federal Aviation 

Administration Regulations (FAR) - entidade governamental responsável pelos regulamentos 

e todos os aspectos da aviação civil nos Estados Unidos – conforme a Equação 2.22: 

Fv = (𝑛 − 𝐿) ∗ 𝑊 ∗ 
𝑏′

𝑑′
                                                                     (2.22) 

O valor da força de impacto Fv é definido no exato momento em que o trem de pouso 

nariz atinge o solo no momento do pouso, os valores de b e d são obtidos a partir do Manual 

de Voo EMB-711B Corisco, e consequentemente torna-se viável encontrar os valores de b’ e 

d’ a partir do ângulo de inclinação no pouso, e os valores de n e L são valores de projeto e 

definidos pela FAR (2010).  

 

2.5.1 Definição do ângulo de inclinação 

 

De acordo com a FAR (2010), o ângulo de inclinação no pouso é definido a partir do 

parâmetro K que pode ser encontrado a partir da massa W da aeronave, conforme os 

intervalos abaixo: 

 

W ≤ 1361 kg  K=0,25 

W ≥ 2722 kg  K=0,33 

 

Para valores entre o intervalo de 0,25 e 0,33 pode-se fazer uma interpolação, já que a 

variação é linear entre os valores de W. Como se considera um peso máximo permitido de 

1247 kg utiliza-se então o valor do parâmetro K igual a 0,25. O centro de gravidade da 

aeronave é representado na Figura 7, e está sendo indicado por um movimento em 1g para 

baixo e 0.25g para frente, com certo ângulo de inclinação que pode ser obtido a partir do 

parâmetro K (FAR, 2010). 
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Figura 7: Pouso com reações inclinadas no trem de pouso nariz 

Fonte: FAA Regulations (2010) 

 

Então, pelo valor do parâmetro K, a aeronave realiza o contato com o solo no pouso 

em uma inclinação de 14,04
o
 em relação à pista, ou seja, α = 14,04

o
. 

 

2.5.2 Definição da Força de Impacto 

 

Para determinar o valor de Fv, primeiramente é preciso definir b’ e d’, cujos valores 

são dependentes do ângulo α = 14,04
o
.  Pela Figura 8: 

 

 

Figura 8: Esquema representativo das distâncias em relação do centro de gravidade 

Fonte: Pubtec (1994) 

 

Encontrando b’: 

 b = 0,5 m 

 x = tan(14,04º)*1,195 = 0,30 m                                                                          

b + x = 0,5 + 0,3 = 0,80 m                                                                                    

b’ = cos (14,04
o
) * (b + x) = 0,77 m                                                                    
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Encontrando d’: 

d= 1,9 + 0,5 = 2,4 m                                                                                            

d’ = cos (14,04
o
)*2,4 = 2,33 m                                                                             

 

Pode-se encontrar a relação das distâncias b’ e d’: 

 
𝑏′

𝑑′
=  

0,77

2,33
 = 0,33 

 

O parâmetro L representa a força de sustentação sobre o peso. Para representar o seu 

valor limite no momento do pouso foi consultado o código da FAR (2010), onde: L = 0,67. 

Já n é chamado de fator de carga limite de inércia e representa a razão das forças 

externas aplicadas na aeronave no pouso em relação o peso. O seu cálculo só é possível 

através dos testes experimentais de impacto do trem de pouso, no entanto este meio é inviável 

para o projeto, então para representar o seu valor limite no momento do pouso foi consultado 

o código da FAR (2010), onde: n = 2,67 para projeto. Este valor é sugerido para projeto, e que 

a recomendação para este tipo de aeronave é que a força de reação do fator de carga deve ser 

igual ao fator de carga limite de inércia (n) menos a razão da força de sustentação sobre o 

peso (L), sendo que esta diferença não seja menor que 2,00 para projeto (FAR, 2010).  

O valor de n também pode ser determinado a partir de testes experimentais de pouso, 

mas que neste trabalho não será realizado. Assim, substituindo os valores de n, L, b’, d’ e W 

em na Equação 2.22:  

Fv = 831,33 N                                                                                                                   

A força de impacto Fv no trem de pouso nariz equivale a 831,33 N no exato momento 

em que ocorre o contato da roda com o solo no pouso, conforme calculado na Equação 2.22. 
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3. MATERIAIS 

 

As ligas de aço e de alumínio são os materiais mais comuns utilizados nas estruturas 

de um trem de pouso nariz. O uso destes materiais é devido a propriedades físicas que 

aumentam a eficiência de uma aeronave, além de prolongar sua vida útil e o tempo médio 

entre falhas (MTBF ou “Mean Time Between Failures”). 

 

Figura 9: Materiais do conjunto do trem de pouso 

A Tabela 4 identifica cada material para sua respectiva estrutura do conjunto do trem 

de pouso conforme a Figura 9: 
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Tabela 4: Partes do conjunto do trem de pouso nariz 

Partes Material 

Cilindro Nariz (a) 7075-T6 Al 

Tubo Pistão (b) AISI 4340 

Garfo (c) 7075-T6 Al 

Eixo (d) AISI 4340 

Roda (e) AZ91C-T6 

Fonte: Nguyen (2010) 

A liga de alumínio fornece uma elevada resistência à corrosão, além de manter a 

integridade estrutural para suportar a aeronave durante o pouso e na desaceleração.   

Para a análise do cilindro e do garfo no conjunto do trem de pouso nariz, a liga de 

Alumínio 7075-T6 é mais recomendada que a Liga de Alumínio 2014, pois possui melhores 

propriedades mecânicas e resistência à corrosão, e também é comumente utilizado na 

indústria aeronáutica (ASM, 2001). 

A composição química do Al-7075-T6 pode ser consultada na Tabela 5. 

Tabela 5: Composição da liga de Al-7075-T6 

Composição % 

Si 0,40 

Mg 2,10 -2,90 

Fe 0,50 

Cu 1,20 - 2,00 

Mn 0,30 

Al 87,0 - 90,0 

Cr 0,18 - 0,28 

Zn 5,10 - 6,10 

Ti 0,20 

Fonte: ASM (2001) 

A classificação para Ligas de Alumínio tratadas termicamente variam de T1 até T10. 

A letra T significa que o material é termicamente tratado para produzir têmperas estáveis, e é 

sempre seguida por um ou mais dígitos para sua identificação.  

Números de 1 a 10 indicam sequências de tratamentos específicas: para seleção do 

material do pistão e do garfo, foi escolhida a classe T6 que representa um material 

solubilizado e envelhecido artificialmente (ou endurecido por precipitação). Aplica-se aos 

produtos que não sofrem deformação plástica, depois do tratamento térmico de solubilização, 
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ou nos quais o efeito do encruamento, pode ser desprezado ao serem fixados os limites para as 

propriedades mecânicas (NBR 6835, 2000).  

Esse tipo de material é muito usado nas indústrias de aviação, pois é leve, tem boa 

usinabilidade, boa resistência à corrosão e resistem a altas solicitações de carga. Os valores 

das propriedades mecânicas do material podem ser consultados na Tabela 6. 

O pistão e o eixo são aços da classe 4340 (normalizado), que possui como 

características uma elevada resistência mecânica, alta tenacidade e elevada resistência à 

fadiga.  O aço 4340 é classificado como um aço-níquel-cromo-molibdênio, com 1,80% de Ni, 

0,50% ou 0,80% de Cr e 0,25% de Mo (ASM, 2001). Este material é utilizado em conjuntos 

mecânicos, na maioria das vezes estruturais, onde é necessário uma homogeneidade de dureza 

ao longo da seção transversal.  

A roda passa pelo processo de fundição e seu material é a Liga de Magnésio da classe 

ASTM AZ91C, que possui resistência mecânica moderada e possui em sua composição uma 

faixa de 8,1% até 9,3% de alumínio (ASTM, 2012). A Tabela 4 a seguir mostra as 

propriedades mecânicas dos materiais utilizados no conjunto do trem de pouso (NORTON, 

2013): 

Tabela 6: Propriedades dos materiais analisados 

  

7075-T6 
Al 

AISI 4340 
AZ91C-

T6  

Módulo de Elasticidade (GPa) 72  205  45 

Tensão Limite de Resistência (MPa) 572 1220  275 

Tensão Limite de Escoamento (MPa) 495 860 145 

Coeficiente de Poisson 0,33 0,29 0,35 

Densidade (g/cm³) 2,81 7,85 1,81 

Fonte: Norton (2013) 

Para o modelo EMB-711B Corisco, a geometria do trem de pouso foi simplificada 

(ver Figura 9) para facilitar sua análise numérica, mantendo as propriedades mecânicas de 

cada material em cada parte do conjunto, conseguindo assim uma boa aproximação dos 

resultados numéricos da geometria completa (ver Figura1). 
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4. CÁLCULO NUMÉRICO 

 

O Método dos Elementos Finitos (FEM) pode ser definido como um modelo 

matemático para resolução de problemas de estruturas simples e complexas com geometrias 

irregulares a partir da discretização de um meio contínuo em pequenos elementos não 

alterando as propriedades do meio original. Esses elementos são representados por equações 

diferenciais em meios a condições de contorno do sistema e resolvidos por modelos 

matemáticos para que se obtenham resultados concretos (NAWANI, S. et al, 2015). 

 

4.1 CÁLCULO ANÁLISE ESTÁTICA 

Na aplicação do Método dos Elementos Finitos, primeiramente foi feito uma análise 

estática da estrutura, ou seja, quando o somatório das forças resultantes é nulo. Para descrever 

esta condição durante a aterrissagem da aeronave, considerou-se o momento imediatamente 

após a absorção do impacto pelo trem de pouso. Sob esta condição, o caso mais crítico na qual 

a estrutura está submetida ocorre durante a frenagem.  

Para verificar esta condição é preciso realizar a comparação entre a força Fn sobre o 

trem de pouso durante a frenagem, Fn= 4,36 kN obtida na Equação 2.21,  e a força atuante 

durante o taxiamento, Fn= 2, 72 kN. Logo se optou por usar a força no valor de 4360 N como 

uma das condições de contorno e análise de tensões na geometria.  

Além disto, foi necessário realizar o cálculo analítico com aproximação da geometria 

do garfo para uma barra vertical, a fim de verificar a tensão máxima na região. 
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4.1.1 Análise de Flambagem 

No estudo de flambagem, foram realizadas análises na região da barra do garfo. A 

Equação 4.1 descreve o cálculo do raio de giração r: 

              𝑟 = √
𝐼

𝐴
=  √

135492

1612,90
 = 9,16 𝑚𝑚                                                                              (4.1)                         

Segundo a norma NBR 8400 (1984), para as condições de engaste simples e 

extremidade livre, a Equação 4.2 determina o fator de esbeltez para o caso a barra do garfo 

analisado. 

𝜆 = 
𝐾∗𝐿

𝑟
                                                                                       (4.2) 

sendo, 

 𝐾 = fator de flambagem para o caso da barra com engaste e extremidade livre; 

 𝐿 = comprimento da barra, [mm]; 

 𝜆 = fator de esbeltez; 

onde, 

K= 2,1  

L = 136,7 mm  

r = 9,16 mm 

Substituindo os valores de r, K e L na Equação 4.2: 

𝜆 = 31,34  

Utilizando a Equação 4.3 é possível calcular a tensão crítica de flambagem (σcrit) da 

Liga de Alumínio, e assumindo que o módulo de elasticidade do Al 7075-T6 equivale a E= 72 

GPa: 

𝜎𝑐𝑟𝑖𝑡 =
𝜋2∗𝐸

𝜆2
= 723 𝑀𝑃𝑎                                                                                      (4.3) 

O valor de σcrit = 723 MPa representa a tensão necessária para haver flambagem no 

garfo do trem de pouso. 
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Para o cálculo de flexão na barra foram realizadas algumas operações como o cálculo 

do momento fletor e momento de inércia (NIU M. C. Y., 1999). 

 

4.1.2 Análise de Tensão  

 

Em seguida foi realizado o cálculo do momento dado pela Equação 4.4, quando se 

calculou o somatório do momento em relação ao centro da base do garfo (a), e levando em 

consideração a força de 4360 N aplicada segundo a Figura 10: 

 

Figura 10: Posição da força de reação no impacto 

∑ 𝑀𝑎 = 0 

MA = Fn * ( 
𝑎

2
 + b + c)                                                                                               (4.4) 

MA = 4360 * (127 + 63,5 + 15,875)  

MA = 900000 N.mm (reação de momento fletor sobre a barra) 

onde, 

 a = comprimento do pino do eixo, [mm]; 
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 b = comprimento do eixo, [mm]; 

 c = distância da linha neutra do garfo, [mm]; 

A Equação 4.5 representa o cálculo do momento de inércia I: 

I = 
𝑏∗ℎ³

12
                                                                                        (4.5)                                       

onde, 

 b = largura do garfo, [mm]; 

 h = base do garfo, [mm]; 

assim,  

I =
1

12 
∗ (50,8) ∗ (31,75)3 = 135492 𝑚𝑚4  

Substituindo os valores de MA e I encontrados nas Equações 4.4 e 4.5, 

respectivamente, calcula-se a tensão máxima na barra pela Equação 4.6: 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝑀𝐴∗𝐶

𝐼
                                                                                                           (4.6) 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
9000000∗15,875

135492
  

𝜎𝑚𝑎𝑥 = 105,45 Mpa                                                                                               

A Equação 4.7 representa o cálculo da tensão normal no garfo: 

σa = 
𝐹𝑛

𝐴
                                                                                        (4.7) 

onde, 

 Fn = força máxima no trem de pouso nariz, [N]; 

 A = área da seção transversal do garfo, [mm²]; 

Substituindo estes valores em (4.7):  

σa = 
4360

50,8∗31,75
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σa = 2,7 MPa                                                                                                              

Segundo a NBR 8400, deve-se corrigir o valor de σmax (=105,45 Mpa), utilizando o 

coeficiente de correção (ABNT, 1984), e do valor da tensão normal σa (= 2,7 Mpa). Assim, 

pela Equação 4.9 calcula-se a tensão equivalente de Von-Mises: 

 

σeq = (0,9 * σmax) + σa                                                                                        (4.8)                      

 σeq = (0,9 * 105,45) +2,7 

 σeq = 97.6 MPa                                                                                                       

Comparando o valor de σeq (= 97,6 Mpa) com a σcrit (ver Equação 4.3) conclui-se não 

haver flambagem. Considerando a tensão de escoamento da Liga de Alumínio (material da 

barra), é possível calcular analiticamente o coeficiente de segurança pela Equação 4.9: 

 𝐶𝑠 =  
𝜎𝑦

𝜎𝑒𝑞
                                                                                                                                                     (4.9) 

onde, 

 σy = tensão limite de escoamento do material 7075-T6, [MPa]; 

 σeq = tensão equivalente para Fn, [MPa]; 

Assim, calculando Cs: 

 𝐶𝑆 =
495

97,6
 = 5,07                                                                                                     

Após as devidas considerações do cálculo analítico, a geometria elaborada é 

introduzida no cálculo numérico. Como o estudo em questão está limitado à análise estática, 

foi possível simplificar a geometria demonstrada na Figura 11: 
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Figura 11: Estrutura utilizada na análise estática 

A estrutura é composta por uma peça principal, chamada de garfo, cujo material é a 

Liga de Alumínio 7075-T6 com o valor da tensão de escoamento para compressão alterado 

para 495 MPa no arquivo de propriedades dos materiais ou Engineering Data que são 

utilizados na simulação numérica no Ansys. Dando sequência ao trabalho, foi realizada a 

malha da estrutura, limitando o tamanho dos elementos (tetraédricos) em 5 mm. Foi gerado 

um total de 74191 elementos com 107895 nós. A Figura 12 apresenta a malha utilizada: 

 

Figura 12: Malha com a região interna do garfo refinada 
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Figura 13: Força de 4360 N aplicada 

 

 Figura 14: Momento Fletor de 900000N.mm  

Em seguida, estabeleceram-se as condições de contorno, onde a superfície circular 

superior do garfo foi fixada e a força de 4360 N foi aplicada no centro da superfície inferior 

para sobressalente do eixo horizontal (retângulo). Assim, a força Fn de reação obtida pelos 

estudos analíticos da aterrissagem do avião, e o momento fletor (Ma) também já calculado 

anteriormente, foram definidas como condição de contorno do modelo, conforme Figuras 13 e 

14, respectivamente.  
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Outra condição imposta ao problema foi de fixar a parte superior do garfo, com a 

ferramenta “Static Structural -> Fixed Support” utilizando os recursos do Ansys, conforme 

mostra a Figura 15, e implica que não há movimento em nenhuma das três direções dos eixos 

das coordenadas do sistema.  

Isso pode ser feito já que a análise do problema é estática, onde o somatório de forças 

no sistema seja igual a zero, ou seja, não é considerado a dissipação e perda de energia do 

amortecedor do conjunto.  

 

Figura 15: Superfície superior fixada 

Utilizando o Solve do programa foi possível obter os resultados para o coeficiente de 

segurança e para o cálculo das tensões equivalentes ou Equivalent Von-Mises, apresentadas na 

Figura 16: 
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Figura 16: Resultado da Tensão de Von-Mises 

 

Observando os valores da tensão selecionados na região de interesse localizados na 

barra antes da curvatura do garfo, obtém-se a tensão média (σmed) conforme a Equação 4.10: 

σmed = 
109,21 + 109,25 + 112,72 + 109,94 + 109,86 + 110,51 + 107,82 

7
                                  (4.10) 

σmed = 109.90 MPa                                                                                                                                     

Calculando o erro relativo com base na σmed obtida na Equação 4.10 em relação à tensão 

σeq calculada analiticamente pela Equação 4.8: 

Erro = 
109,90−97,60

97,60
 *100  

Erro = 12% 
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Figura 17: Resultado para o Coeficiente de Segurança 

 

O coeficiente de segurança médio, Cs,med,  pode ser calculado pela Equação 4.11 a 

partir de uma média de valores analisados na mesma região do garfo, conforme a Figura 17. 

Sendo assim calcula-se Cs,med: 

Cs,med = 
4,3671 + 4,3552 + 4,2865 + 4,3754 + 4,4372 + 4,2634 + 4,3765 

7
                                (4.11) 

Cs,med = 4,35                                                                                                            

Calculando o erro relativo do Cs,med obtido na Equação 4.11 com relação ao valor obtido no 

cálculo analítico na Equação 4.9, temos: 

Erro = 
5,07−4,35

5,07
 * 100  

Erro = 14% 
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4.1.3 Análise de Tensão no Impacto 

 

Sabendo que a força no impacto é aproximadamente 5,2 vezes menor que a força no 

trem de pouso nariz no momento da frenagem, então a tensão equivalente é em torno de    

18,6 MPa, e seu coeficiente de segurança maior que 25. Para esta situação não é necessário 

analisar numericamente o modelo, pois a situação mais crítica já foi estudada. 

 

4.2 ANÁLISE MODAL 

Em seguida foi realizada a análise modal, com objetivo de descobrir as frequências 

naturais dos materiais envolvidos baseando-se no modelo de trem de pouso demonstrado na 

Figura 18 (MORGAN K., 2015). O modelo foi modificado devido às condições do problema 

relativas ao momento da aterrissagem, diferentemente no caso anterior onde o momento 

estava relacionado à tensão crítica de frenagem. Essa geometria é uma aproximação do 

modelo real do trem de pouso considerando o diâmetro da roda aproximado e as peças 

principais no sistema de amortecimento. A construção das peças foi realizada utilizando o 

Software SolidWorks. 

 

Figura 18: Modelo aproximado para análise modal 

 

Os materiais presentes na geometria são: 

a) Liga de Magnésio: roda 
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b) Liga de Alumínio: garfo e cilindro 

c) Liga de Aço: eixo horizontal e pistão de amortecimento 

Utilizando o modelo de um sistema composto por massa-mola-amortecedor, pode-se 

calcular o valor do coeficiente de rigidez da mola representado por K [N/m] que depende da 

força atuante e do deslocamento do sistema. Uma força de impacto Fv igual a 831,33 N (ver 

Equação 2.22) é aplicada ao sistema no momento em que o trem de pouso toca o solo, 

gerando assim um deslocamento de 181,12 mm, calculado pela Equação 4.13, que é aplicado 

ao sistema inteiro do trem de pouso. Segundo a Lei de Hooke (CALLISTER, 2007), o 

coeficiente de rigidez é calculado pela Equação 4.12:  

K = 
𝐹𝑣

𝑆
                                                                                                                      (4.12) 

onde, 

Fv = força aplicada ao trem de pouso no impacto, [N]; 

S = deslocamento, [mm]; 

O termo S na Equação 4.12 representa o deslocamento do pistão ao longo do cilindro 

durante o amortecimento, os cálculos e a teoria acerca do assunto foram descritos por Chai e 

Mason (1997). Segundo estes dois autores, um amortecedor tem como função básica absorver 

e dissipar a energia no impacto do trem de pouso com a pista para que o sistema possa se 

estabilizar rapidamente.  Os amortecedores existentes podem ser divididos em três classes: 

por uma mola de metal ou borracha, um sistema de fluido (gás ou óleo), ou uma mistura 

destes dois últimos tipos, sendo chamado de óleo pneumático. O amortecedor do tipo óleo 

pneumático é o mais utilizado normalmente para aviação comercial. Este modelo será 

considerado para o cálculo de projeto do deslocamento S do pistão no cilindro.  

Segundo Raymer (1992) e Chai e Mason (1997), o cálculo do deslocamento S pode ser 

descrito conforme a Equação 4.13, onde Vv é a velocidade vertical instantânea de impacto no 

pouso que varia entre 7ft/s e 10 ft/s, ou seja, de 2,13 m/s até 3,0m/s para aeronaves pequenas 

(FAR, 2010),  g é a aceleração da gravidade, ηs é a eficiência do amortecedor óleo-

pneumático que varia entre 0,75 e 0,90, ηt é a eficiência do pneu em contato com o solo, 

Ngear é o fator de carga no conjunto do trem de pouso para uma aeronave comercial leve. 

(RAYMER, 1992). 
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𝑆 =
𝑉𝑣²

2∗𝑔∗𝜂∗𝑁𝑔𝑒𝑎𝑟
−

𝜂𝑡

𝜂𝑠
𝑆𝑡                                                                                           (4.13) 

Para o cálculo de S, a abordagem foi feita sob uma situação crítica com a maior 

velocidade vertical de impacto Vv permitida para este modelo e menor valor da eficiência ηs, 

considerando uma aeronave com peso máximo de 1247 kg (RAYMER, 1992). O 

comprimento do contato do pneu com o solo St é representado pela Equação 4.14, em que D é 

o diâmetro do pneu, r é o raio de rolamento.  

St = 
𝐷

2
− 𝑟                                                                                                                 (4.14) 

onde: 

 D = 336,55 mm 

 r = 132,08 mm 

substituindo em 4.14:  

 St = 36,20 mm 

e sabendo que: 

Vv ≅ 3,0 m/s 

ηs = 0,75 

ηt = 0,47 

Ngear = 3,0  

Substituindo os valores na Equação 4.13: 

 S = 181,12 mm 

Assim, o pistão irá se deslocar verticalmente dentro do cilindro por 181,12 mm, ou 

seja, St = 181,12 mm. A partir deste valor do deslocamento, pode-se calcular a constante 

elástica da mola k (ou rigidez da mola), representada no SI em N/m, pela equação da força 

elástica, já que este valor de S representa o conjunto massa-mola-amortecedor do trem de 

pouso. 

A partir do valor da força de impacto (ver Equação 2.22) calcula-se o valor do            

K equivalente de amortecimento (ou longitudinal stiffness para condição de contorno no 
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Ansys), considerando a absorção da energia de impacto igual a 4600 N/m ou 4,6N/mm. O 

valor do coeficiente de impulso (ou longitudinal damping para condição de contorno) foi 

aproximado para 0 N.s/mm devido a instantaneidade do impacto. 

Uma análise modal numérica pode ser feita para o conjunto em questão (MALONEY 

B. et. al, 2015). Feito este modelo foi possível encontrar as seguintes frequências naturais que 

podem ser demonstradas na Tabela 7 a partir da análise numérica, sendo no caso do modo 3 a 

frequência associada a vibração no eixo Y= 3,93 Hz, sentido do amortecimento, utilizando o 

software Ansys. 

Tabela 7: Frequências naturais do sistema (10 modos) 

Modos Frequência (Hz) 

1 0 

2 3,385e-003 ≅ 0 

3 3,9258 

4 7,3094 

5 13,83 

6 27,81 

7 204,07 

8 317,42 

9 523,48 

10 543,66 
 

Os valores das frequências naturais do sistema gerados pela análise numérica podem 

ser utilizados como dados para análises experimentais no trem de pouso, considerando todo o 

sistema apresentado para o amortecedor. 
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5. CONCLUSÃO 

 

O principal objetivo do trabalho foi avaliar, considerando as condições de aterrissagem 

nas quais o trem de pouso de uma aeronave está submetido, um modelo seguro para 

aplicações práticas na indústria. Deste modo, foram projetadas através do SolidWorks 

geometrias simplificadas do modelo original  Landing Gear Piper Arrow IV (Chauvet,2011) 

compondo as peças mais relevantes  para análise estrutural (o garfo para a análise estática; a 

roda, o eixo horizontal, o pistão, o cilindro e o garfo para o caso da análise modal).  

Para compreender melhor os fenômenos físicos envolvidos no pouso de uma aeronave 

foi necessária a realização de pesquisas em referencial bibliográfico a fim de desenvolver os 

modelos matemáticos necessários para o cálculo da força de reação sobre o trem de pouso 

nariz em três condições: momento da aterrissagem, momento da frenagem e o momento do 

taxiamento. Em seguida, foram utilizadas as ferramentas do Ansys para determinar o campo 

de tensões na análise estática, pela técnica de elementos finitos. Nesta análise consideraram-se 

as condições de contorno relativas ao momento da frenagem, pois os estudos demostraram ser 

o caso mais crítico para a estrutura.  

Os valores obtidos na região do garfo foram comparados com os resultados do cálculo 

analítico, fundamentado em normas da ABNT. Na análise do erro relativo ficou demonstrado 

percentual de 12% com relação ao valor numérico. Esse percentual pode ser explicado pelas 

aproximações realizadas tanto no cálculo analítico no que se refere à geometria, quanto ao 

método utilizado para o cálculo das tensões na geometria do garfo, onde a escolha da malha 

foi fator limitador do Software. O mesmo critério de avaliação pode ser interpretado no que se 

refere ao coeficiente de segurança também calculado, uma vez que seus valores dependem 

diretamente das tensões. 
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Prosseguindo com as análises, foi montada nova geometria para análise modal (no 

momento do impacto) do trem de pouso, compondo: garfo; cilindro; pistão; eixo horizontal; 

roda. Para o contexto da análise modal, houve a preocupação com a distinção dos materiais de 

cada componente do trem de pouso simplificado, uma vez que os módulos de elasticidade 

interferem diretamente no resultado. O trem de pouso montado foi composto por peças com 

três tipos de materiais diferentes: liga de alumínio; liga de magnésio; aço estrutural. Em 

seguida montou-se o modelo de amortecedor, utilizando os recursos do Software Ansys.    

Para isso foi necessário realizar o cálculo equivalente da constante K, proveniente da Equação 

4.12 da força elástica (F=K.x,) e do termo S (equivalente ao termo x), indicador do 

deslocamento do amortecedor. Construído o modelo foi possível realizar a analise modal 

gerando frequências naturais em diferentes graus de liberdade e informações úteis a serem 

utilizadas em experimentos futuros para aperfeiçoamento do projeto de trem de pouso em 

estudo. 

Neste trabalho foi possível comprovar a eficácia do Método dos Elementos Finitos no 

que se refere à praticidade dos cálculos necessários para a descrição dos fenômenos físicos de 

determinado campo de estudo. Para o caso do estudo do trem de pouso nariz, é possível 

concluir ainda ser necessário maior potencial computacional para análise do componente 

geométrico mais próximo da geometria real. Foram necessárias simplificações no projeto 

justamente pelo custo computacional e pela limitação do programa e dos usuários com relação 

ao cálculo de geometrias mais complexas. Contudo, ao selecionar os casos mais críticos foi 

possível garantir confiabilidade nos resultados ainda que sejam dados aproximados do modelo 

real. 
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