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RESUMO 
 

 O trabalho tem como objetivo a utilização do método dos elementos finitos 

para o cálculo da durabilidade de componentes mecânicos. Para isso, foi 

desenvolvido um estudo de caso que contempla, passo a passo, a metodologia 

utilizada. Um conjunto knuckle assembly dianteiro de um veículo off-road, fornecido 

por uma montadora nacional foi utilizado no estudo de caso. A geometria foi 

discretizada e modelada em software de pré-processamento em elementos finitos, o 

MSC.Patran®. Em seguida, foi submetida à análise estática no solver 

MSC.Nastran® para enfim obter-se o cálculo de durabilidade através do solver 

Fatigue®. Uma extensa revisão teórica foi realizada a fim de que o estudo tivesse 

embasamento teórico. 

 

Palavras chaves: elementos finitos, durabilidade, fadiga. 
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ABSTRACT 
 

The work has as objective the use of the finite elements method for the 

calculation of the components durability. A case study using the proposal 

methodology was developed. A front set knuckle assembly of an off-road vehicle, 

supplied by a national assembly company was used in the case study. Geometry was 

discretized and shaped in software of pre-processing in finite elements, the 

MSC.Patran®. After that, it was submitted to the static analysis using the solver 

MSC.Nastran®, and the durability calculation using the solver Fatigue®. An 

extensive theoretical revision was carried through so that the study had theoretical 

basement. 

 

 

Key words: finite elements, durability, fatigue. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

 No atual mercado competitivo, as companhias precisam desenvolver produtos 

de alta qualidade, inclusive com elevada complexidade, performance e durabilidade 

em um curto espaço de tempo. Para atender a essa demanda de mercado, as 

companhias passaram a utilizar as ferramentas de análise computacional de 

engenharia, a fim de otimizar o projeto e ganhar competitividade. 

 O uso de ferramentas computacionais de análise durante o projeto diminui os 

custos e o tempo de desenvolvimento do produto, permitindo inclusive que os 

projetistas avaliem os efeitos de diversos parâmetros, como mudança de geometria, 

escolha de material etc; sem a necessidade da construção de protótipos físicos. 

 O objetivo é que a indústria tenha a capacidade de fornecer produtos que 

realizem a sua tarefa em uma determinada expectativa, estando sujeitos às 

condições de operação que vão de acordo ou mesmo excedam as expectativas do 

consumidor. Daí tem-se o conceito de qualidade que é um diferencial importante 

dos produtos no mercado competitivo. Um produto de qualidade é aquele que está 

dentro ou excede as necessidade do consumidor e as suas expectativas de vida útil. 

 Na indústria automotiva, a verificação da durabilidade de um veículo é feita 

por meio da pista de teste, que simula o dano causado pelas cargas dinâmicas às 

quais o veículo está sujeito em serviço. Atualmente, o uso de métodos 

computacionais para verificação da durabilidade está em expansão, porém, a 

utilização de pistas de teste para determinação das cargas dinâmicas continua muito 

importante para o processo. O processo de verificação da durabilidade virtual, ou 

estimativa de vida do produto, é feito por meio de três estágios: 

1. Determinação dos carregamentos atuantes; 

2. Cálculo estrutural (verificação da tensão e deformação atuantes) 

3. Estimativa da vida em fadiga. 

A etapa mais complexa para determinação da durabilidade de componentes é 

a determinação dos carregamentos atuantes. A utilização de ferramentas de 

multicorpos tem como uma de suas aplicações a obtenção dos carregamentos ao 
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qual a estrutura está sujeita durante funcionamento. Posteriormente, esses 

carregamentos podem ser utilizados para o cálculo de durabilidade. 

Basicamente, quando um sistema de multicorpos está sujeito a forças 

externas, essas forças são transferidas de um componente para outro. As cargas, às 

quais os componentes estão sujeitos, serão utilizadas para determinação da vida em 

fadiga destes. Assim, na fase de obtenção dos carregamentos, utilizando 

ferramentas de dinâmica de multicorpos, uma transferência de cargas é feita para 

determinar as cargas atuantes em cada elemento. Entretanto, as cargas externas 

devem vir de algum lugar, ou seja, alguma estimativa ou medição deve ser feita para 

servir de dados de entrada para o processo de transferência de cargas. 

Na indústria automotiva é muito comum a medição desses carregamentos em 

pistas de prova. Neste caso, pontos estratégicos do veículo são instrumentados com 

acelerômetros e estes valores são posteriormente utilizados em softwares de 

multicorpos para obtenção das cargas em cada ponto de entrada da mesma (fixação 

da mola, amortecedor, barra estabilizadora dentre outros), conhecido como 

hardpoints. 

Também existem normatizações próprias de cada montadora no sentido do 

cálculo de durabilidade, utilizando cargas em condições extremas de uso 

(aceleração, frenagem, curva e batente). Neste caso, esta condição é simulada no 

software de multicorpos para posterior transferência de cargas. 

Com os carregamentos necessários, pode-se prosseguir com o cálculo de 

durabilidade utilizando o método dos elementos finitos (MEF) e as teorias de fadiga. 

Além do carregamento, são necessários, como dados de entrada, a geometria do 

componente e a curva de fadiga do material. 

 

 

1.1 Objetivos 
 

 

O objetivo do trabalho é utilizar o MEF para o cálculo da durabilidade de 

componentes. A principal razão de estudar a falha por fadiga é entender o porque a 

falha ocorre e a partir daí estudar o melhor método a ser empregado para melhorar a 
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tensão de fadiga. Como ilustração, será realizado um estudo de caso, no qual o 

cálculo dos componentes de um conjunto knuckle assembly dianteiro de um veículo 

off-road será desenvolvido. 

O conjunto knuckle assembly de um veículo é onde se acoplam o sistema de 

direção, o eixo, a suspensão, a roda e o freio. Os principais componentes do 

conjunto e os quais serão estudados neste trabalho são a manga de eixo, o hub e a 

ponta de eixo. O hub é onde a roda é parafusada e, portanto, o componente que 

recebe diretamente a carga de reação do solo. Ele é ligado à ponta de eixo por meio 

de mancais de rolamentos. A manga de eixo é onde a mola, o amortecedor e o 

sistema de direção são acoplados. Ela é ligada à ponta de eixo por meio de 

parafusos. 

Como ferramentas para o trabalho são utilizados softwares comerciais 

baseados no MEF, dentre eles, o MSC.Patran®, como pré e pós processador de 

resultados, o MSC.Nastran®, como solver das análises estáticas e o Fatigue®, como 

solver das análises de durabilidade. 

 Este trabalho está dividido da seguinte maneira: 

1. Introdução. 

2. Revisão Bibliográfica: são apresentados alguns trabalhos já realizados sobre o 

tema fadiga de componentes. 

3. Revisão Teórica: fornece ao leitor uma base teórica do tema. 

4. Estudo de Caso: são discutidas as diversas modelagens do knuckle assembly 

analisado no trabalho, os materiais e propriedades dos componentes, condições 

de contorno adotadas. 

5. Resultados: são apresentadas as análises realizadas (estática e de fadiga) e os 

resultados obtidos, verificando o componente com relação ao critério adotado 

para projeto. Neste mesmo item, em Aproximação Analítica, é realizado o cálculo 

de vida à fadiga dos componentes utilizando dados teóricos apresentados no 

item 3 Revisão Teórica. O objetivo deste estudo é mostrar que em alguns casos 

é possível realizar uma aproximação analítica utilizando dados da bibliografia e 

quel forneça bons resultados. 

6. Conclusões: são apresentados os benefícios que o trabalho traz para a 

comunidade científica e também às indústrias. 
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7. Trabalhos Futuros: são apontados estudos que podem ser desenvolvidos nesta 

área. 

8. Apêndices: trazem informações teóricas adicionais de itens citados no texto. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

 

O método dos elementos finitos é uma ferramenta muito utilizada para a 

determinação do comportamento estrutural de componentes quando submetidos a 

carregamentos estáticos e/ou dinâmicos. 

Melo et al (2005) fez um estudo para utilização das técnicas de elementos 

finitos na detecção e eliminação de problemas crônicos estruturais em equipamentos 

sujeitos a cargas cíclicas. No trabalho, pode-se ter uma visão global do 

equipamento, possibilitando a simulação do carregamento dinâmico à qual estava 

submetido. Com a calibração do modelo, foi possível realizar uma análise completa 

à fadiga nas regiões críticas, permitindo a verificação da melhor solução para os 

problemas estruturais do equipamento. 

No estudo de dinâmica veicular também é comum utilizar o método de 

elementos finitos. Schweder (2007), em seu trabalho, fez uma modelagem em 

elementos finitos da carroceria de um ônibus. Neste trabalho foi realizada uma 

análise estática da carroceria pelo método dos elementos finitos que seguem a rigor 

as limitações de projeto de uma carroceria de ônibus impostas por normas de 

trânsito, manuais de encarroçamento e demandas de mercado. O intuito foi verificar 

a influência da flexibilidade da carroceria no estudo do comportamento da 

suspensão. O resultado é uma diferença encontrada na amplitude e no tempo de 

amortecimento das respostas do modelo com e sem flexibilidade da carroceria, já 

que a transmissibilidade entre as suspensões traseira e dianteira é menor no caso 

do modelo com flexibilidade devido ao movimento relativo entre as partes, o que 

mostrou a importância da modelagem em elementos finitos da carroceria nos 

projetos de suspensões de veículo de grande porte pois esta tem influência 

significativa nos resultados. 

Os metais apresentam comportamento peculiar quando submetidos à carga 

oscilatória. Mesmo submetido a cargas baixas de tensão, a estrutura pode romper-

se por meio da propagação de trincas. Ocorre assim, o que chama-se de falha por 

fadiga de alto ciclo, quando é necessário um grande número de ciclos para que a 

estrutura se rompa.  Como exemplo, o aço carbono possui resistência à fadiga cerca 

de três vezes menor do que sua tensão de escoamento. 
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 A fadiga de baixo ciclo ocorre quando a estrutura é submetida à tensão cíclica 

próxima a tensão de escoamento do material, o que provoca rompimento após 

poucos ciclos. Dessa forma, a fadiga de alto ciclo é a principal preocupação na 

análise de durabilidade na indústria automotiva, devendo ser estudada desde a fase 

inicial de projeto. 

 A análise de vida em fadiga apresenta incertezas em níveis como a 

determinação da carga atuante, geralmente aleatórias, a determinação das 

características de fadiga do material e também da fidelidade do modelo utilizado. Por 

esse motivo, são utilizados muitas vezes, estudos probabilísticos para determinação 

dos resultados. 

 Hougaz (2005), em seu trabalho de doutorado, faz uma análise probabilística 

da durabilidade de veículos de carga rodoviária. Neste trabalho, Hougaz relaciona os 

principais aspectos para o cálculo de vida em fadiga, fazendo um tratamento 

probabilístico para cada um dos aspectos. Ao final, é proposta a utilização do 

método em programa computacional pós-processador de MEF. O programa então 

transforma automaticamente os desvios padrão das tensões em probabilidades de 

falha. 

 Pontalti e Casas (2005) fizeram uma avaliação de vida residual de fadiga do 

garfo de engate automático entre veículo trator e reboque. Foi realizada uma análise 

estática do engate por meio do método de elementos finitos com todas as condições 

de contorno que caracterizam o teste experimental necessário para homologação do 

produto. Com os resultados da análise estática, realizou-se a análise de fadiga pelo 

método S-N, tendo como resultado a vida em fadiga das regiões críticas do 

componente, o que proporcionou a visualização de alternativas para aumentar a vida 

do produto. 

 Carpinteri, Spagnoli e Vantadori (2009), identificando que os critérios 

convencionais (von Mises e Tresca) para determinação da vida em fadiga de 

junções soldadas, sujeitas a carga cíclica não proporcional são pouco confiáveis, 

propôs o estudo para estimativa da vida em fadiga de junções soldadas utilizando o 

critério de fadiga multiaxial baseado no plano crítico, proposto por Carpinteri e 

Spagnoli. O critério é utilizado em componentes com superfícies lisas ou entalhadas 

e, neste trabalho, é estendido para superfícies soldadas sujeitas a cargas 
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proporcionais e não proporcionais. A aplicação do critério foi também investigada por 

meio de dados experimentais disponíveis na literatura. 

 Susmel (2009) também estudou estruturas soldadas submetidas a cargas de 

fadiga uniaxiais e multiaxiais. No seu trabalho, aplicou uma nova técnica para 

estimativa de vida em componentes de alumínio soldados. A técnica é baseada no 

método da curva modificada de Wöhler, uma aproximação para o plano crítico 

aplicado em conjunto com a teoria da distância crítica. O método foi validado por 

meio de diversos resultados experimentais obtidos da literatura e também testes 

realizados com estruturas de alumínio soldadas sujeitas a cargas uniaxiais e 

multiaxiais. 

 Zhang e Maddox (2009) estudaram os efeitos de um espectro de 

carregamento com diferentes tensões médias em concordância com a regra de 

Miner e o efeito da tensão abaixo do limite constante de fadiga na performance de 

fadiga de dois tipos de junções soldadas. Para entender o mecanismo da regra de 

Miner, análises de fraturas mecânicas foram realizadas para medição e estimativa 

do crescimento de trinca em corpos de prova testados com cargas de amplitude 

constantes e variáveis. Os resultados experimentais mostraram que embora, 

segundo a regra de Miner, os corpos de prova testados sobre um mesmo espectro 

de carregamento teriam a mesma vida em fadiga, a falha por fadiga depende da 

seqüência adotada nos eventos. Zhang e Maddox (2009) atribuíram à deficiência na 

regra de Miner ao fato do efeito da interação da tensão resultar do tipo de seqüência 

utilizada. Os resultados experimentais também mostraram que em alguns casos, 

taxa de tensão abaixo da tensão limite de fadiga é mais danosa do que a curva SN 

prediz. 

 Lassen e Recho (2009) propõem em seu trabalho, uma curva SN mais exata 

para regime de fadiga de alta ciclagem em junções soldadas sujeitas a 

carregamento de amplitude constante. A curva SN proposta no trabalho é construída 

a partir de um modelo físico submetido a toda evolução de dano à fadiga.  Para eles, 

o tempo de iniciação de trinca é preponderante na vida em fadiga com tensões 

baixas, o que resulta em uma curva SN não linear em escala log versus log e a 

inexistência de um limite de fadiga, que prediz uma vida em fadiga 

consideravelmente maior em baixas tensões do que o valor encontrado na curva 

comum. 
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 Hobbacher (2009) mostra em seu trabalho a nova recomendação do 

International Institute of Welding (IIW) na fadiga de soldas de componentes e 

estruturas. As principais mudanças na nova recomendação são a tensão em soldas 

ponto e o efeito de tensões em entalhes. O objetivo é que as recomendações 

ajudem os projetistas em projeto de estruturas complexas e com soldas. 

 Taylor e Hoey (2009) apresentam em seu trabalho dois métodos para 

estimativa da falha por fadiga em alta ciclagem de junções soldadas. O 

desenvolvimento dos dois métodos (Método do modelo de falha e Teoria das 

distâncias críticas) é descrito e testado em corpos de prova de aço e de ligas de 

alumínio. Os métodos tiveram bons resultados, com erro menor que 20%. 

 Atzori et al (2009) estudaram o projeto de uma estrutura complexa soldada 

submetida a cargas de fadiga. Para isso, aplicam o método no fator de intensidade 

de tensão devido à presença de entalhe que usa uma abordagem analítica 

combinada com dados de tensão obtidos de análises de elementos finitos. O 

objetivo do trabalho foi ajudar no projeto de estruturas mais resistentes e viáveis. 

 Sonsino (2009) estudou a influência dos diversos parâmetros (carregamento, 

tensão residual, geometria da solda) na durabilidade estrutural de componentes 

soldados e como esses parâmetros se inter-relacionam no efeito de acréscimo ou 

decréscimo da vida em fadiga. 

 Casavola e Pappalettere (2009) mostraram em seu trabalho a importância de 

observações experimentais e procedimentos práticos para determinação do valor de 

tensão e deformação que podem levar componentes a trabalharem sem segurança. 

Aproximações experimentais podem proporcionar aos projetistas informações das 

regiões em que se deve ter cuidado. Segundo Casavola e Pappalettere é difícil obter 

uma aproximação teórica e/ou analítica de junções soldadas devido à complexidade 

do fenômeno de fadiga envolvido no comportamento da estrutura real. 

 Cristofori, Livieri e Tovo (2009) trabalharam com o problema da determinação 

da tensão atuante em junções soldadas quando esta é submetida a carregamento 

multiaxial. Para investigação, um modelo geométrico tri-dimensional e uma análise 

linear elástica utilizando método numérico foram desenvolvidos. Ao final, para 

validação das aproximações numéricas, seus dados foram comparados com dados 

experimentais. 
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3 REVISÃO TEÓRICA 
 

 

Fadiga é o dano estrutural de um componente causado pela iniciação e 

gradual propagação de uma trinca ou diversas devido à aplicação repetida de carga. 

Em termos práticos, é um processo em que a repetição contínua de carga 

causa falha no componente mesmo quando a tensão nominal está abaixo da tensão 

de escoamento do material. 

A falha por fadiga geralmente inicia-se na superfície do componente e com 

uma trinca microscópica que é sensível a cada instante de carga aplicada. No 

primeiro estágio, a trinca ocorre a aproximadamente 45º da superfície até atingir um 

estágio 2 em que a trinca cresce perpendicularmente à superfície, conforme é 

ilustrado na Figura 1. 

Existem muitas maneiras de se iniciar uma trinca: riscos naturais ou marcas 

devido à usinagem na superfície do componente; pontos de corrosão ou ataque 

químico; porosidade; falhas superficiais devido a forjamento ou conformação do 

material; camada superficial frágil etc. 

 

 
 

Figura 1: Iniciação e propagação de trinca. 
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Para se determinar analiticamente a vida em fadiga de um componente deve-

se ter os dados de tensão, o histórico de carga cíclica a qual o componente está 

submetido e também as propriedades dos materiais à fadiga. As cargas e o material 

são geralmente obtidos por meio de medições e testes físicos, respectivamente. 

As tensões são os resultados obtidos de uma análise preliminar em 

elementos finitos. Essa análise de elementos finitos é uma etapa inicial para as 

análises de durabilidade. O requisito essencial é que se tenha uma boa informação 

da tensão nas regiões críticas. 

As cargas utilizadas para a determinação das tensões podem ser assumidas 

(idealizadas), adquiridas experimentalmente ou computadas analiticamente. De 

forma simplificada, o processo de verificação da vida em fadiga ocorre de acordo 

com o fluxograma representado na Figura 2. 

 

 
 

Figura 2: Processo de verificação da vida em fadiga. 

 

No Fatigue®, o fluxo ocorre de acordo com o representado na Figura 3. 

1) Importação do modelo com os resultados das análises de elementos finitos 

(tensão e/ou deformação); 

2) Definição do histórico de carga; 

3) Definição das propriedades de fadiga do material; 

4) Determinação dos parâmetros da análise de fadiga; 

5) Processamento do cálculo; 

6) Pós-processamento dos resultados: verificação do valor de dano e/ou vida. 

As etapas 1, 2 e 3 são as entradas para a análise, as etapas 4 e 5 são o 

desenvolvimento da análise e a etapa 6 é o processo de verificação dos resultados. 
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Figura 3: Fluxo do processo de verificação de vida em fadiga utilizando o Fatigue®. 

 

Em condições de carga estática, a curva tensão versus deformação do 

material é obtida por meio de um ensaio em que o corpo de prova é submetido à 

carga que é aplicada gradualmente, até que este se rompa. Em muitas condições, 

entretanto, tem-se o caso em que a carga flutua entre valores, por exemplo, nos 

eixos girantes de uma máquina, sujeito a ação de uma carga de torção, fazendo com 

que cada fibra na superfície experimente tanto a carga de tração como a de 

compressão para cada revolução do eixo. 

 O eixo dessa máquina está sujeito a falha devido à ação cíclica das tensões. 

Neste caso, embora a tensão atuante seja menor que a tensão de ruptura do 

material e muitas vezes até menor que a tensão de escoamento, a falha está sujeita 

a ocorrer devido ao grande número de repetições ao carregamento a qual a peça 

está sujeita. É a chamada falha por fadiga. 

 A falha por fadiga inicia-se com uma pequena trinca, não perceptível a olho 

nu, que se desenvolve em pontos de descontinuidade da estrutura, como a mudança 

de seção, um furo ou um rasgo. Também pode ocorrer em lugares menos comum, 

mas nesse caso se deve a marcas de usinagem ou estampagem ou mesmo devido 

à presença de uma trinca interna. 
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 Uma vez iniciada, o efeito de concentração de tensão se torna maior e a 

trinca se propaga mais rapidamente. Enquanto a área de resistência diminui, a 

tensão aumenta, até que a falha ocorra subitamente. 

 A falha provocada por carregamento estático ocorre quando a tensão atuante 

excede a tensão de escoamento do material. Esta falha muitas vezes é visível, 

indicando o seu avanço. Já a falha por fadiga ocorre abruptamente, podendo ser 

perigosa. 

 É bem conhecido e relativamente simples desenvolver um projeto em que a 

falha estática não ocorra. Porém, o fenômeno da fadiga não está totalmente 

conhecido e para garantir a integridade da estrutura se requer o máximo de 

conhecimento possível. Dobrar ou mesmo triplicar o fator de segurança não é um 

método competitivo nem desejado no mercado atual. 

 Para se determinar o comportamento do material sob a ação de cargas de 

fadiga, os corpos de prova são submetidos a repetidas ou variadas forças de 

determinada magnitude enquanto os ciclos até a ruptura são contados. Para 

determinação da tensão de fadiga do material, um determinado número de testes 

deve ser realizado devido à natureza estatística da fadiga. Para isso, no primeiro 

teste, o corpo de prova está submetido a uma tensão próxima à tensão de ruptura 

do material. No segundo, a tensão é um pouco menor do que a primeira e assim por 

diante, até que se tenha a curva SN do material, geralmente plotada em um sistema 

log versus log. 

 Na maioria dos materiais metálicos, após um determinado número de ciclos, a 

curva se torna uma reta horizontal, demonstrando que o material passa a ter vida 

infinita quando sujeito àquela tensão equivalente, que é chamada de limite de 

resistência à fadiga. 

 O teste de fadiga que apresenta falha entre 1 e 1000 ciclos é classificado 

como fadiga de baixa ciclagem e o que tem falha com mais de 1000 ciclos é a fadiga 

de alta ciclagem. Também pode-se distinguir a curva SN em duas regiões: de vida 

finita e de vida infinita. O limite entre essas regiões não é muito bem definido, porém 

para o aço está entre 106 e 107 ciclos. 

 A determinação do limite de resistência à fadiga dos materiais é muito 

demorada e também cara. Na literatura, encontra-se uma grande quantidade de 
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dados de resultados de testes. A Figura 4 mostra um gráfico da tensão limite de 

resistência à fadiga versus tensão de ruptura para aço carbono, aço liga e ferro. 

 

 
Figura 4: Tensão limite de resistência à fadiga versus tensão de ruptura para aço carbono, aço liga e 

ferro.1 

 

 Verifica-se do gráfico que, para um grande número de aços e ferros, a razão 

entre a tensão de resistência à fadiga e a tensão de ruptura está entre 0,35 e 0,60. 

Verifica-se também que a dispersão da tensão de resistência não é devido à 

variação da tensão de ruptura do material. Pode-se ter um material com a mesma 

tensão de ruptura e tensões de resistência à fadiga diferentes. Diante disso, 

segundo Shigley, pode-se estimar o limite de resistência de acordo com a Equação 

1 e Equação 2. 

 

��� � 0,5 � ��               ��  200 �!"# $1400 '(�) Equação 1 

 

��� � 100 �!"# $700 '(�)             ��  + 200 �!"# $1400 '(�) Equação 2 

                                                 
1
 Shigley, Joseph E. e Mitchell, Larry D.. Mechanical Engineering Design. 
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Se o custo do projeto justificar, pode-se fazer o procedimento experimental 

para se determinar o limite de resistência à fadiga do material e o seu desvio padrão. 

Este é o melhor procedimento a ser adotado e deve ser realizado sempre que 

possível. Caso contrário, pode-se utilizar os valores estimados nas Equação 1 e 

Equação 2, porém com um valor de desvio padrão por volta de 15%. Uma outra 

aproximação é usar a reta ��� �� � 0,35⁄  do gráfico mostrado na Figura 4 e adotar 

��� � 80 �!"# quando ��  + 200 �!"#. 
 É possível ter um gráfico como o da Figura 4 para o ferro fundido e o aço 

ferrítico. Nestes casos, pode-se aproximar conforme Equação 3 e Equação 4. 

 

��� � 0,45 � ��               ��  88 �!"# $600 '(�) Equação 3 

 

��� � 40 �!"# $275 '(�)             ��  + 88 �!"# $600 '(�) Equação 4 

 

Os fabricantes de ligas de alumínio e magnésio costumam publicar tabelas 

com dados completos dos materiais, inclusive com tensão de fadiga, que geralmente 

está entre 30 e 40% da tensão de escoamento do material. Estes materiais não têm 

um limite de resistência à fadiga e a tensão de fadiga é definida geralmente para 108 

e 5*108 ciclos de reversão da carga. 

 Já nos materiais plásticos, a curva SN apresenta tensão de fadiga 

decrescente com a vida N, como nos alumínios. Por causa disso e também devido à 

grande diversidade de composições dos polímeros e de suas composições 

estruturais, é necessário desenvolver o teste físico para aquisição da curva SN ou 

obter os dados com o fabricante. A razão ��� ��⁄  para vida igual ou acima a 107 varia 

de 0,18 a 0,43 para os vários plásticos e estruturas compósitas. 

 Após determinação da tensão de fadiga do material, é necessário determinar 

o seu desvio padrão. A Tabela 1 mostra o limite de resistência à fadiga com 

confiabilidade de 50%. 
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Tabela 1: Limite de resistência à fadiga2 

 
 

 

 Fadiga de Baixa Ciclagem 

 

 A fadiga de baixa ciclagem existe quando o componente é submetido à 

tensão de reversão abaixo de 103 ciclos. A tensão de resistência à fadiga em baixo 

ciclo é desejada para projeto de baixa vida, como mísseis, ou outras máquinas em 

que há possibilidade de uma sobrecarga durante seu tempo de vida. 

 A falha em fadiga quase sempre inicia-se em uma descontinuidade como um 

entalhe, rachadura ou outra área com concentração de tensão. Quando a tensão na 

descontinuidade excede o limite elástico, ocorre deformação plástica. Portanto, no 

estudo de baixa ciclagem, é necessário investigar o comportamento do material 

quando submetido à deformação cíclica. 

 De acordo com a teoria de Bauschinger o limite elástico do ferro e do aço 

pode ser alterado, para mais ou para menos, devido à variação da tensão. Devido à 

dificuldade em se medir a deformação plástica de corpos de prova submetidos à 

torção, muitas pesquisas são feitas utilizando corpos de prova para tração. Através 

de transdutores elétricos, é possível gerar sinais que são proporcionais à tensão e 

deformação. Os sinais são impressos em um sistema XY num osciloscópio. A Figura 

5 mostra a aparência geral desses sinais nos primeiros ciclos de uma deformação 

cíclica controlada. 

                                                 
2
 Shigley, Joseph E. e Mitchell, Larry D.. Mechanical Engineering Design. 
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Figura 5: Tensão verdadeira versus Deformação verdadeira nas primeiras cinco reversões de tensão 
de um loop de histerese para um material softening.3 

 

Neste caso, para um material softening, a força decresce com a repetição da 

tensão, como evidenciado pelo fato que as reversões ocorrem a níveis sempre 

menores de esforço. Como já mencionado, outro material (hardening) pode ser 

endurecido com as reversões da tensão. Pode-se obter resultados diferentes se a 

primeira reversão ocorrer na região de compressão. 

 Devido à dificuldade em predizer a tensão limite de fadiga de um material 

através do conhecimento das tensões limites de escoamento e de ruptura na região 

de baixa ciclagem, a SAE elaborou um relatório no qual a vida em reversão até a 

                                                 
3
 Shigley, Joseph E. e Mitchell, Larry D.. Mechanical Engineering Design 
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falha é relacionada com a amplitude da deformação. A Figura 6 mostra um gráfico 

que contém a relação de um aço 1020 laminado a quente. 

 

 
 

Figura 6: Gráfico log versus log relacionando a vida em fadiga com a amplitude de deformação 
verdadeira de um aço SAE 1020 laminado a quente.4 

 

	��  = deformação verdadeira correspondente a fratura em uma reversão; 


�� = tensão verdadeira correspondente a fratura em uma reversão; 

c = inclinação da linha de deformação plástica; 

b = inclinação da linha de deformação elástica. 

 A deformação total é a soma das componentes de deformação elástica e 

plástica. A deformação total é mostrada na Equação 5. 

 

∆0
2 �  

∆	�
2 1 ∆	�2  Equação 5 

 

 A Equação 6 representa a linha de deformação plástica. 

 

∆	�
2 �  	��$2)� Equação 6 
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 A Equação 7 representa a linha de deformação elástica. 

 

∆	�
2 � 
�

�

� $2)
� Equação 7 

 

 Portanto, a amplitude de deformação total é representada pela Equação 8. 

 

∆	
2 �


��
� $2)

� 1 	��$2)� Equação 8 

 

 A deformação total corresponde à relação de Manson-Coffin entre a vida em 

fadiga e a deformação total. 

 Para correção das tensões e deformações puramente elásticas em tensões e 

deformações elasto-plásticas é comum utilizar o método de Neuber. Essa 

deformação elasto-plástica é então utilizada para o cálculo do dano do componente 

na curva de dano deformação versus vida. 

 

 

Fadiga de Alta Ciclagem 

 

 A fadiga de alta ciclagem corresponde à região com número de ciclos maior 

que 103. Em muitos casos, no limite inferior da região de alta ciclagem, a 

possibilidade de falha estrutural devido ao escoamento do material é mais 

fundamental que a falha por fadiga. Porém, deve-se verificar sempre a possibilidade 

de falha por fadiga. 

 O desafio é desenvolver um método de aproximação da curva SN do material 

com o conhecimento somente dos dados de tensão em condições estáticas. Sabe-

se que uma boa estimativa para o limite de resistência à fadiga dos aços é metade 

da tensão de ruptura ou 700 MPa em 106 ciclos. Também é necessário de uma 

estimativa da tensão de fadiga em 103 ciclos para desenvolver um diagrama SN. 

                                                                                                                                                         
4
 Shigley, Joseph E. e Mitchell, Larry D.. Mechanical Engineering Design 
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 De acordo com um teste descrito em Shigley (1983), uma extrapolação de 

uma reta mostra que a tensão limite de fadiga pode ser aproximada como sendo 

80% da tensão limite de ruptura do material em 103 ciclos. 

 Essa aproximação deve ser utilizada com muito cuidado quando não há 

disponibilidade de se realizar testes. Neste caso, é prudente utilizar um desvio 

padrão de 15%, o que significa ter uma curva SN com os pontos: tensão de fadiga 

igual a 65% da tensão de ruptura com 103 ciclos e tensão de fadiga igual a 35% da 

tensão de ruptura com 106 ciclos. 

 Utilizando esses dados, pode-se propor uma curva SN da qual é possível 

obter a tensão correspondente a um dado número de ciclos. Utilizando a escala 

logarítmica, os valores são de fácil visualização. A equação da linha SN nessa 

escala é representada pela Equação 9. 

 

234��� � 5 � 234 1 6 Equação 9 

 

 

Fatores que modificam o limite de resistência à fadiga 

 

 Os corpos de prova preparados em laboratório para os testes estão sujeitos a 

condições controladas, o que não ocorre em uma estrutura mecânica real. Portanto, 

a resistência à fadiga obtida em testes não representa corretamente a estrutura real. 

É necessário aplicar a esses valores, fatores de interferência, como: 

�� = fator de superfície; 

�� = fator de tamanho; 

�� = fator de confiabilidade; 

�� = fator de temperatura; 

�� = fator de concentração de tensão; 

�� = fator devido a efeitos variados. 

 Esses fatores são aplicados à tensão limite de resistência à fadiga obtida 

experimentalmente para se encontrar um valor mais confiável. 
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Fator de superfície 

 

 A superfície de um corpo de prova é altamente polida, com o polimento final 

na direção axial, para remover qualquer risco circunferencial existente. Obviamente 

que a maioria os elementos de máquinas não têm essa qualidade de acabamento. 

 O fator de superfície depende da qualidade de acabamento da estrutura, o 

que enfatiza a importância de se ter um bom acabamento superficial quando há 

possibilidade de falha por fadiga. 

 Estudos recentes relacionam o acabamento da superfície com a medida de 

aspereza da mesma (em micrometros - µm), caso este fator não seja relacionado 

com nenhum entalhe existente na superfície. O Figura 7 mostra um gráfico com essa 

relação. 

 

 
Figura 7: Relação da aspereza da superfície e do fator de superfície. 

 

 Esses dados não podem ser utilizados em peças laminadas a quente ou 

forjadas devido ao fato desses processos modificarem a superfície do material, 

alterando o acabamento. 

 

 

Fator de tamanho 

 

 O corpo de prova utilizado nos testes tem, geralmente, 7,5, 10 ou 12,5 mm de 

diâmetro. Elementos de máquinas que tenham tamanho, formas ou seções 
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transversais diferentes irão apresentar tensão de fadiga diferente do encontrado em 

testes. Como a aplicação de testes físicos em vários corpos de prova é inviável 

economicamente, a utilização de um fator para adequação do resultado é uma 

solução encontrada. 

 Os resultados para flexão e torção são mostrados por meio da 

Equação 10 em que d = diâmetro do corpo de prova. 

 

�� � 7$8|7,62)
:;,�;< � 1,248:;,�;<      2,79  8  51 >>
1,518:;,�?<       51 @ 8  254 >> A Equação 10 

 

 Para carregamento axial não há efeito de tamanho e portanto �� � 1. 

 Quando uma barra redonda em flexão não está rodando ou quando a seção 

transversal não é circular, emprega-se uma dimensão efetiva de obtida igualando-se 

o volume de material tensionado a 95% da tensão máxima ao mesmo volume em 

um corpo de prova de viga rotativa. Quando esses dois volumes são igualados, os 

comprimentos se cancelam e considera-se apenas a área. Assim, a área de tensão 

de 95% da seção em questão é relacionada com uma dimensão de diâmetro. A 

relação correspondente é a Equação 11. 

 

B;,C?D � E4 F8
G H $0,958)GI �  0,07668G Equação 11 

 

 A partir daí pode-se verificar o valor de �� por meio do valor do diâmetro 

encontrado. 

 

 

Fator de confiabilidade 

 

 De acordo com a Figura 4, o limite de resistência à fadiga médio é �� ��⁄ � 0,5 

e o desvio padrão da resistência é menos de 8%. Dessa forma, o fator de 

confiabilidade pode ser descrito conforme Equação 12. 
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�� � 1 H 0,08 � J� Equação 12 

 

Nesta equação, J� corresponde a uma variável padronizada correspondente 

às várias porcentagens de confiabilidade requerida. 

 A Tabela 2 mostra os fatores de confiabilidade correspondente a 8% de 

desvio padrão do limite de resistência à fadiga para algumas confiabilidades-padrão 

especificadas. 

 

Tabela 2: Fatores de confiabilidade correspondente a 8% de desvio padrão do limite de resistência 
para algumas confiabilidades-padrão.5 

 
 

 

Fator de temperatura 

 

 Os efeitos de temperatura devem ser considerados no cálculo de fadiga 

devido à mudança que esta causa nas propriedades do material. 

 Embora muitos testes já tenham sido realizados, o valor do fator kd ainda não 

é descritivo. Altas temperaturas proporcionam deslocamentos e reduzem a 

resistência à fadiga de muitos materiais. Esses deslocamentos convertem o 

processo de falha por fadiga de um processo independente do tempo para um 

processo dependente do tempo, o que indica que não há tensão limite de fadiga 

para materiais operando a altas temperaturas. 

Quando as temperaturas operacionais estão abaixo da temperatura ambiente, 

a fratura frágil é uma forte possibilidade e quando as temperaturas operacionais são 

mais altas que a temperatura ambiente, o escoamento deve ser investigado a 

                                                 
5
 Shigley, Joseph E., Mischke, Charles R. e Budynas, Richard G.. Projeto de Engenharia Mecânica. 
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princípio, pois a resistência a ele cai muito rapidamente com o aumento da 

temperatura. Qualquer tensão induzirá fluência em um material operando a altas 

temperaturas. 

 A Figura 8 mostra um gráfico que representa o comportamento do fator de 

temperatura com o aumento da temperatura de trabalho. 

 

 
Figura 8: Comportamento do fator de temperatura com o aumento da temperatura de trabalho.6 

 

 Observando o gráfico, obtém-se as relações mostradas na Equação 13. 

 

�� � 7 1.0          L  450M
1 H 5,8$10):�$L H 450)          450M @ L  550MA Equação 13 

 

 

Fator de concentração de tensão 

 

 A existência de furos, reentrâncias, entalhes ou outros tipos de 

descontinuidades em uma peça altera sua distribuição de tensão, aumentando as 

tensões nas vizinhanças da descontinuidade. 

 O fator de concentração de tensão em fadiga $��) é definido pela Equação 14 

e está relacionado com um fator reduzido de �� (fator de concentração de tensão 

decorrente da irregularidade ou defeito). 

 

                                                 
6
 Shigley, Joseph E. e Mitchell, Larry D.. Mechanical Engineering Design 
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�� � NOP"ã3 >áS#>� O> >�NOT#�2 OPN�2U�83NOP"ã3 O> >�NOT#�2 "O> OPN�2UO  Equação 14 

 

A sensibilidade a entalhe $�) fica geralmente entre 0 e 1. Quando q = 0, então 

�� � 1 e o material não tem qualquer sensibilidade a entalhes e se q = 1, então 

�� � �� e o material tem sensibilidade completa a entalhe. A sensibilidade a entalhe 

$�) é definida pela Equação 15. 

 

� �  �� H  1�� H  1       3V    ��WX�YZ���[�� � 
��X H  1
��X H  1 Equação 15 

 

 Em um projeto, deve-se encontrar primeiramente o valor de �� a partir da 

geometria da peça. Com a especificação do material determina-se o q e a partir da 

Equação 15 obtém-se o valor de ��. 
 O gráfico da Figura 9 mostra os valores de q para aços e ligas de alumínio 

2024 sujeitos a flexão, carregamento axial e carregamento de cisalhamento. É 

importante saber que os resultados de testes reais a partir dos quais as curvas 

foram derivadas exibem muita dispersão e por causa disso, quando houver dúvida 

com relação ao valor de q, é mais seguro utilizar �� � ��. Pelo gráfico, para raios de 

entalhe grandes, q não está distante da unidade. 

 Em ferros fundidos, a sensibilidade a entalhes é muito pequena, variando 

entre 0 e 0,20, dependendo da resistência à tração. Recomenda-se a utilização de q 

= 0,20 para todos os graus de ferro fundido. 
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Figura 9: Gráfico Raio de entalhe versus Sensibilidade ao entalhe q.7 

 

 

Fator devido a efeitos variados 

 

 Se a tensão residual na superfície for de compressão, o limite de resistência 

será melhorado já que a falha por fadiga em geral ocorre devido à tensão de tração 

e qualquer efeito que reduzir essa tensão reduzirá também a possibilidade de falha. 

Operações de jateamento de esferas, martelamento e laminação a frio constroem 

tensões compressivas na superfície. 

 Peças forjadas, laminadas ou repuxadas podem ter os limites de resistência 

afetados devido às características direcionais da operação. Peças endurecidas 

superficialmente podem falhar na superfície. 

 Peças que operam em atmosfera corrosiva têm resistência à fadiga reduzida, 

devido à formação de asperezas ou à cavitação da superfície por material corrosivo. 

Neste caso, não basta saber o limite de resistência de um corpo de prova corroído já 

que a corrosão e o tensionamento ocorrem ao mesmo tempo, o que significa que 

qualquer peça falhará quando sujeita a tensão repetitiva e atmosfera corrosiva. Não 

há limite de resistência à fadiga nestas condições. 

                                                 
7
 Shigley, Joseph E., Mischke, Charles R. e Budynas, Richard G.. Projeto de Engenharia Mecânica. 
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 Revestimentos metálicos como chapeamentos de cromo, níquel ou cádmio 

reduzem o limite de resistência em até 50%. Também a pulverização de metal 

ocasiona imperfeições de superfície que podem iniciar trincas. 

 Sob condições normais, a falha por fadiga é independente do tempo e da 

freqüência, porém, quando submetida à corrosão ou altas temperaturas, a 

freqüência torna-se importante. Neste caso, quanto menor a freqüência e maior a 

temperatura, maior a taxa de propagação de trinca e portanto menor a vida da peça. 

 

Nos próximos tópicos serão apresentados os principais métodos utilizados 

para o cálculo de vida em fadiga. 

 

 

3.1 SN (Método da vida total) 

 

 

O método SN (Método da vida total) relaciona a tensão elástica nominal ou 

local com a vida total. Este método estima a vida total do componente até a sua 

ruptura completa, ou seja, o método não faz distinção entre o tempo necessário para 

iniciar a trinca e o tempo de propagação da mesma. O valor é computado através de 

uma curva log tensão versus log ciclos. 

Essa curva é estimada experimentalmente e os testes devem ser conduzidos 

com componentes de superfície lisa que então são modificados para se verificar os 

efeitos das condições de superficialidade e entalhes. 

Na análise SN, os dados de entrada são ciclos de tensão. Os ciclos de 

esforços nominais devem ser elásticos embora os esforços locais, na posição crítica, 

sejam plásticos. Nas análises realizadas pelo software Fatigue®, os resultados 

elásticos vindos das análises de elementos finitos são utilizados diretamente, sem 

correção de plasticidade. 

Portanto, o método SN utiliza a escala de tensão nominal como uma medida 

da severidade da carga de fadiga. Alguns dados da carga são mostrados na Figura 

10. 
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Figura 10: Ciclos de tensão. 

 

O método é apropriado para fadiga com vida longa (alta ciclagem) em que há 

pequena ou nenhuma plasticidade já que é baseado na tensão elástica nominal. A 

vida em fadiga estimada é relacionada a uma probabilidade de falha devido à 

dispersão da curva SN. 

 

 

3.2 ε-N (Método de Iniciação de Trinca) 

 

 

O método ε-N (Método de iniciação de trinca) relaciona a deformação local 

com a vida para iniciação da trinca. É também conhecido como fadiga de baixa 

ciclagem e contempla tanto a deformação local linear como a não-linear. A curva 

Deformação versus Número de ciclos é mostrada na Figura 11. Na fadiga de alta 

ciclagem, a curva ε-N e a curva SN são equivalentes pois a tensão nominal é linear 

elástica., como mostrado na Figura 12. A curva ε-N pode ser utilizada em baixa 

ciclagem enquanto que a curva SN não é válida já que a relação tensão versus 

deformação não é linear. 

Praticamente, iniciação de trinca significa que uma trinca de 

aproximadamente 1 ou 2 mm se desenvolveu. Este tempo é geralmente uma 

proporção grande do tempo total de vida de um componente. 

Muitos componentes automotivos são projetados para sobreviverem a muitas 

deformações plásticas em seu uso. O método ε-N contemplará essas deformações 

de maneira mais adequada que o método SN que ignora a plasticidade. 
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Figura 11: Curva Deformação versus Número de Ciclos. 

 

 
 

Figura 12: Curva de vida SN e EN do material. 
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3.3 LEFM (Método de propagação de trinca) 
 

 

O método LEFM (Método de propagação de trinca) relaciona a intensidade da 

tensão com a taxa de propagação da trinca. 

O método é baseado no princípio LEFM, Linear Elastic Fracture Mechanics. É 

realizado o cálculo ciclo por ciclo para estimar o valor da vida, sendo freqüentemente 

utilizado na indústria aeroespacial, marítima e de geração de energia. O método 

LEFM pode ser esquematizado conforme Figura 13. 

 

 
 

Figura 13: Método LEFM. 
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4 ESTUDO DE CASO 

 

 

 Para ilustrar a utilização do método dos elementos finitos no cálculo de 

durabilidade, será desenvolvido, neste trabalho, o cálculo do conjunto knuckle 

assembly dianteiro de um veículo off-road. O conjunto completo é mostrado na 

Figura 14. A Figura 15 e a Figura 16 mostram o modelo em corte e especificam as 

peças. 

 O modelo geométrico pertence a uma empresa automobilística instalada no 

Brasil. Pretende-se determinar o número de ciclos que cada componente atinge a 

fim de adequar o sistema às normas de integridade física propostas. 

 Os dados necessários para o estudo foram fornecidos pela empresa. Dados 

faltantes ou não disponíveis foram adotados através de pesquisas bibliográficas. 

Dentre os dados repassados está o carregamento estático que será aplicado no 

ponto de contato do pneu com o chão. 

 

 
 

Figura 14: Knuckle assembly dianteiro. 
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Figura 15: Knuckle assembly dianteiro em corte. 

 

 

 
 

Figura 16: Knuckle assembly dianteiro em corte - detalhes. 

 



32 

 

 Os componentes analisados serão a m

 Foram realizados alguns ciclos de análise até que o modelo atingisse o 

comportamento estrutural adequado às normas.

 

 

4.1 Modelo 01 

 

 

 Uma análise preliminar foi realizada 

Neste modelo a ponta de eixo e o 

 Em um trabalho de análise de elementos finitos, é recomendável sempre 

partir de modelos simplificados e a partir daí incrementá

resultados preliminares para verificação

resultados é sempre um modelo m

empregado já que a modelagem 

grande no processo. 

 

Figura 17

 

componentes analisados serão a manga de eixo, a ponta de 

Foram realizados alguns ciclos de análise até que o modelo atingisse o 

adequado às normas. 

Uma análise preliminar foi realizada apenas com a manga de eixo

ixo e o hub foram considerados rígidos. 

Em um trabalho de análise de elementos finitos, é recomendável sempre 

partir de modelos simplificados e a partir daí incrementá-lo. O objetivo é 

a verificação. O modelo simples que forneça bons 

resultados é sempre um modelo melhor. Também com isso, o tempo é melhor 

empregado já que a modelagem de elementos finitos (malha) demanda um tempo 

 
17: Modelo geométrico – Manga de eixo. 

onta de eixo e o hub. 

Foram realizados alguns ciclos de análise até que o modelo atingisse o 

ixo (Figura 17). 

Em um trabalho de análise de elementos finitos, é recomendável sempre 

lo. O objetivo é ter 

. O modelo simples que forneça bons 

Também com isso, o tempo é melhor 

(malha) demanda um tempo 

 



 

 

 

 Os componentes (Manga de eixo, 

elementos sólidos tetraédricos lineares. Os parafusos foram modelados com 

elementos de barra. No conjunto montado, a m

ligadas por parafusos (

rolamentos que foram modelados como rígidos (

condições de contorno adotadas no Modelo 01.

 

Figura 

 

O hardpoint 10 (contato do pneu com o solo) é o ponto de entrada de carga. 

Esta carga é transferida para a manga de e

conforme mostra Figura 

 

Os componentes (Manga de eixo, hub e ponta de eixo) foram modelados com 

tetraédricos lineares. Os parafusos foram modelados com 

elementos de barra. No conjunto montado, a manga de eixo e a ponta de eixo são 

parafusos (Figura 19) e a ponta de eixo e o hub são ligados pelos 

rolamentos que foram modelados como rígidos (Figura 22). A Figura 

ões de contorno adotadas no Modelo 01. 

 
Figura 18: Modelo em elementos finitos da manga de eixo.

10 (contato do pneu com o solo) é o ponto de entrada de carga. 

sta carga é transferida para a manga de eixo através de 6

Figura 19. 
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e ponta de eixo) foram modelados com 

tetraédricos lineares. Os parafusos foram modelados com 

anga de eixo e a ponta de eixo são 

) e a ponta de eixo e o hub são ligados pelos 

Figura 18 mostra as 

 

ixo. 

10 (contato do pneu com o solo) é o ponto de entrada de carga. 

ixo através de 6 parafusos M10, 
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Figura 19: Condição de contorno – Modelagem da manga de eixo. 

 

 O material utilizado na manga de eixo é o GGG – 50, equivalente ao material 

80-55-06 da Norma ASTM. Suas propriedades são: 

• 550 MPa de ruptura (80 kpsi), 

• 350 MPa de escoamento (55 kpsi); 

• 6% de deformação na ruptura. 

• Módulo de elasticidade = 145000 MPa; 

• Poisson = 0,29; 

• Densidade = 7,15E-9 kg/mm3. 

Atribuídas as propriedades, o modelo simplificado da manga de eixo é 

analisado. Primeiramente a análise estática através do MEF e posteriormente a 

análise de fadiga. 
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4.2 Modelo 02 

 

 

 Neste ciclo, faz parte do modelo a manga de eixo, a ponta de eixo e o hub, 

conforme Figura 20. As condições de contorno nos hardpoints 6, 7 e 12 são as 

mesmas do ciclo anterior (Figura 21). Os rolamentos foram modelados como 

elementos rígidos conforme mostra Figura 22. Neste modelo, a carga que entra no 

hardpoint 10 é transmitida primeiramente para o hub através dos 6 parafusos que 

prendem a roda e repassada para os demais componentes através dos rolamentos, 

conforme mostra Figura 23. 

 

 
Figura 20: Modelo geométrico – Ciclo 02. 
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Figura 21: Modelo em elementos finitos do

 

Figura 22: 

 

 
Modelo em elementos finitos do knuckle assembly. 

 
: Condição de contorno – Modelo Ciclo 02. 
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Figura 23: Condição de contorno – Modelo Ciclo 02. 

 

O material utilizado para a manga de eixo e o hub é o GGG – 50, equivalente 

ao material 80-55-06 na Norma ASTM. Suas propriedades são: 

• 550 MPa de ruptura (80 kpsi), 

• 350 MPa de escoamento (55 kpsi); 

• 6% de deformação na ruptura. 

• Módulo de elasticidade = 145000 MPa; 

• Poisson = 0,29; 

• Densidade = 7,15E-9 kg/mm3. 

O material utilizado para a ponta de eixo é o aço 1045 forjado. Suas 

propriedades são: 

• Módulo de elasticidade = 205000 MPa; 

• Poisson = 0,3; 

• Densidade = 7,85E-9 kg/mm3. 

Para a análise de fadiga esses dados do aço não são suficientes, é 

necessário também o valor da tensão de ruptura para a determinação da curva SN 
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pelo software. Nesta fase de projeto, pode-se comparar os resultados fornecidos por 

três tipos de aço, com tensão de ruptura iguais a 500, 750 e 1000 MPa. 

 

 

4.3 Modelo 03 

 

 

 No Modelo 03 foi adicionada a rigidez do semi-eixo e também a flange e o 

rolamento de agulha, modelados como rígidos, conforme Figura 25 e Figura 26. O 

estudo foi realizado, também, com uma alteração na geometria da ponta de eixo. 

Aumentou-se o diâmetro do rolamento e também o raio de curvatura (Figura 24). O 

intuito é verificar a influência da geometria na vida em fadiga da peça. 

 Para verificar melhor a influência de cada modificação, três casos foram 

realizados: 

• Caso 01: Geometria da ponta do eixo do Modelo 02 e consideração do semi-

eixo; 

• Caso 02: Geometria da ponta do eixo modificada (diâmetro e raio de 

curvatura maiores) sem considerar o semi-eixo; 

• Caso 03: Geometria da ponta do eixo modificada (diâmetro e raio de 

curvatura maiores) e consideração do semi-eixo. 

 



 

 

 

Figura 

 

Figura 

 
Figura 24: Geometria atualizada da ponta de eixo. 

 
Figura 25: Condição de contorno – Modelo 03. 
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Figura 26: Condição de contorno – Modelo 03. 

 

O material utilizado para a manga de eixo e o hub é o GGG – 50, equivalente 

ao material 80-55-06 na Norma ASTM. Suas propriedades são: 

• 550 MPa de ruptura (80 kpsi), 

• 350 MPa de escoamento (55 kpsi); 

• 6% de deformação na ruptura. 

• Módulo de elasticidade = 145000 MPa; 

• Poisson = 0,29; 

• Densidade = 7,15E-9 kg/mm3. 

O material utilizado para a ponta de eixo é o aço 1045 forjado. Suas 

propriedades são: 

• Módulo de elasticidade = 205000 MPa; 

• Poisson = 0,3; 

• Densidade = 7,85E-9 kg/mm3; 

• 900 MPa de ruptura (130 kpsi); 

• 640 MPa de escoamento. 

Nesta fase, o aço utilizado na ponta de eixo está definido e tem tensão de 

ruptura igual a 900 MPa. 
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5 RESULTADOS 

 

 

 Neste item são apresentados os resultados referentes às análises estática e 

de fadiga. Os critérios adotados para aprovação das peças são: 

• Análise estática: tensão de von Mises menor que tensão de escoamento com 

carregamento igual a 100% da carga máxima 

• Análise de fadiga: vida maior que 90 mil ciclos para carregamento igual a 90% 

da carga máxima e vida maior que 500 mil ciclos para carregamento igual a 67% da 

carga máxima. 

 

 

5.1 Modelo 01 

 

 

A análise estática linear é o primeiro passo a ser realizado. As condições de 

contorno e o carregamento foram aplicados nos hardpoints. Com a análise estática 

verificou-se as tensões atuantes na peça, identificando as regiões críticas. 

Com o resultado obtido dessa análise foi realizada a análise de fadiga 

utilizando uma carga cíclica correspondente a um pulso unitário conforme Figura 27. 

Na Fadiga, foram estudados 3 casos de carregamento: 

• Carga máxima; 

• 90% da carga; 

• 67% da carga. 
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Figura 27: Carga cíclica igual a um pulso unitário aplicada pelo Fatigue®. 

 

A análise realizada é a do tipo SN, com correção da tensão média por meio 

do método de Goodman (Apêndice D). Os resultados são obtidos para os nós 

avaliados em tensão máxima principal $
�). 
A curva SN do material é estimada pelo software por meio de dados de 

entrada como o tipo de material e a tensão de ruptura. A Figura 28 mostra a curva 

estimada do GGG-50. 
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Figura 28: Curva SN do GGG-50 estimada pelo Fatigue®. 

 

 De acordo com os critérios de aprovação, na análise estática conclui-se que a 

manga de eixo foi aprovada com relação à resistência pois apresenta tensões de 

von Mises menores que o escoamento do material com carregamento igual a 100% 

da carga máxima (Figura 29). 

 Também faz-se uma verificação da tensão máxima principal pois é a tensão 

utilizada no cálculo de fadiga. Os resultados da tensão máxima principal é mostrado 

na Figura 30. A manga de eixo também está aprovada com relação à vida em 

fadiga, com vida maior que 90000 ciclos com carregamento igual a 90% da carga 

máxima e vida maior que 500000 ciclos com carregamento igual a 67% da carga 

máxima, conforme mostrado na Figura 31 e Figura 32. 
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Figura 29: Tensão de von Mises na manga de eixo (Modelo 01). 

 

 
 

Figura 30: Tensão máxima principal na manga de eixo (Modelo 01). 
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Figura 31: Número de ciclos da manga de eixo (Modelo 01). 

 

 

 
 

Figura 32: Número de ciclos da manga de eixo (Modelo 01). 
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5.2 Modelo 02 

 

 

 Semelhantemente ao que foi feito no Modelo 01, foi realizada uma análise 

estática linear para verificação das tensões atuantes na peça e com esses 

resultados, posteriormente realizada a análise de fadiga. 

 A carga cíclica utilizada corresponde a um pulso unitário (Figura 27) para a 

manga de eixo e o hub e um ciclo alternado (Figura 33) para a ponta de eixo. Foram 

estudados 3 casos de carga: 

• Carga máxima; 

• 90% da carga; 

• 67% da carga. 

 

 
 

Figura 33: Carga cíclica igual a um giro completo aplicada pelo Fatigue®. 
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A análise realizada é a do tipo SN, com correção da tensão média por meio 

do método de Goodman. As Figura 34, Figura 35 e Figura 36 mostram as curvas SN 

estimada pelo Fatigue® dos aços com tensão de ruptura iguais a 500, 750 e 1000 

MPa, respectivamente. Os resultados são obtidos para os nós a partir da tensão 

máxima principal $
�). 
 

 
 

Figura 34: Curva SN do Aço σr = 500 MPa estimada pelo Fatigue®. 
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Figura 35: Curva SN do Aço σr = 750 MPa estimada pelo Fatigue®. 

 

 
 

Figura 36: Curva SN do Aço σr = 1000 MPa estimada pelo Fatigue®. 
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Na análise estática, ocorreu diminuição de 30% na tensão da manga de eixo 

devido à modelagem mais completa, com adição do hub e da ponta de eixo. 

A manga de eixo e o hub foram aprovados em relação à resistência estrutural 

pois apresentaram tensões de von Mises abaixo da tensão de escoamento do 

material com carregamento igual a 100% da carga máxima (Figura 37 e Figura 39). 

As máximas tensões principais atuantes na manga de eixo e no hub são mostradas 

na Figura 38 e Figura 40. 

A ponta de eixo apresentou tensões elevadas, acima da tensão de 

escoamento do material com carregamento igual a 100% da carga máxima, e foi 

reprovada com relação à resistência estrutural, conforme mostrado na Figura 41. A 

tensão máxima principal na ponta de eixo é mostrada na Figura 42. 

Embora verifica-se três tipos de aço, é possível tirar essa conclusão pois a 

tensão de von Mises na ponta de eixo igual a 928 MPa com certeza será maior que 

a tensão de escoamento para qualquer um dos aços analisados. 

A verificação da resistência estrutural de um componente vem sempre em 

primeiro lugar, antes da verificação da vida em fadiga do mesmo. Em geral, quando 

o componente não resiste aos carregamentos estáticos máximos, não terá nenhum 

ou poucos ciclos de vida na durabilidade. 
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Figura 37: Tensão de von Mises na manga de eixo (Modelo 02). 

 

 
 

Figura 38: Tensão máxima principal na manga de eixo (Modelo 02). 
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Figura 39: Tensão de von Mises no hub (Modelo 02). 

 

 
 

Figura 40: Tensão máxima principal no hub (Modelo 02). 
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Figura 41: Tensão de von Mises na ponta de eixo (Modelo 02). 

 

 
 

Figura 42: Tensão máxima principal na ponta de eixo (Modelo 02). 
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 Em seguida são mostrados os resultados da análise de fadiga. 

A manga de eixo e o hub foram aprovados com relação à vida em fadiga, com 

vida maior que 90000 ciclos com carregamento igual a 90% da carga máxima e vida 

maior que 500000 ciclos com carregamento igual a 67% da carga máxima, conforme 

Figura 43 e Figura 44. 

As Figura 45, Figura 46 e Figura 47 mostram os resultados da análise de 

fadiga para a ponta de eixo considerando os 3 materiais com diferentes tensões de 

ruptura. Para os 3 casos analisados a ponta de eixo foi reprovada. 

 

 
 

Figura 43: Número de ciclos da manga de eixo (Modelo 02). 
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Figura 44: Número de ciclos do hub (Modelo 02). 

 

 
 

Figura 45: Número de ciclos da ponta de eixo com material com tensão limite de ruptura igual a 500 
MPa (Modelo 02). 
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Figura 46: Número de ciclos da ponta de eixo com material com tensão limite de ruptura igual a 750 
MPa (Modelo 02). 

 

 
 

Figura 47: Número de ciclos da ponta de eixo com material com tensão limite de ruptura igual a 1000 
MPa (Modelo 02). 
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Em todas as análises de fadiga realizadas na ponta de eixo foi considerado 

um acabamento com usinagem média. 

 Caso utilizado o aço com tensão de ruptura igual a 1000 MPa, é possível 

propor mudanças à peça para que esta atinja os 500000 ciclos com carregamento 

igual a 67% da carga máxima. Nas condições do modelo 02, a ponta de eixo tem 

vida igual a 48100 ciclos (Figura 47). 

 Foi feito uma estimativa de vida da ponta de eixo para algumas condições de 

acabamento e/ou correção da tensão média. Esses resultados podem ser obtidos 

diretamente no pós-processamento do software Fatigue®, sem necessidade de 

processar novas análises. Com isso, pode-se ver a influência de alguns parâmetros.  

• Acabamento com usinagem boa e correção da tensão media de Goodman: 

67300 ciclos com carregamento igual a 67% da carga (melhora de 40%); 

• Acabamento com usinagem boa e correção da tensão media de Gerber: 

343000 ciclos com carregamento igual a 67% da carga (melhora de 610%). 

Pode-se verificar a influência no acabamento superficial do componente com 

a vida do mesmo. A utilização de usinagem boa ao invés de usinagem média eleva a 

vida em 40% neste caso.  

Também verifica-se quão conservativo é o critério de Goodman em relação 

ao de Gerber para a correção da tensão média. Há uma diferença de 

aproximadamente 400% no número de ciclos apresentados por cada um deles. 

Caso seja utilizado o critério de correção da tensão média de Gerber (menos 

conservativa) e adotado usinagem boa, a ponta de eixo fica próxima de ser 

aprovada. 

 

 

5.3 Modelo 03 

 

 

 As análises (estática e de fadiga) foram realizadas para 3 tipos de 

configuração do modelo: 
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• Caso 01: Geometria da ponta do eixo do Modelo 02 e consideração do semi-

eixo; 

• Caso 02: Geometria da ponta do eixo modificada (diâmetro e raio de 

curvatura maiores) sem considerar o semi-eixo; 

• Caso 03: Geometria da ponta do eixo modificada (diâmetro e raio de 

curvatura maiores) e consideração do semi-eixo. 

 Na análise de fadiga, a carga cíclica utilizada corresponde a um pulso unitário 

(Figura 27) para a manga de eixo e o hub e um ciclo alternado (Figura 33) para a 

ponta de eixo. O Modelo 03 foi realizado para convergir-se para uma solução para a 

ponta de eixo. Neste ciclo de análises somente serão mostrados os resultados deste 

componente. 

 Foram estudadas três diferentes configurações do componente para se 

verificar a influência dos parâmetros na análise de vida em fadiga. A análise foi 

realizada utilizando usinagem boa e correção da tensão média pelo método de 

Gerber. A análise realizada é a do tipo SN e os resultados são obtidos para os nós a 

partir da tensão máxima principal $
�). A Figura 48 mostra a curva SN estimada pelo 

Fatigue® do aço com tensão de ruptura igual a 900 MPa. 

 

 
 

Figura 48: Curva SN do Aço σr = 900 MPa estimada pelo Fatigue®. 
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Na análise estática, comparando com os resultados do modelo 02, o caso 1 

representa redução de 7% na tensão máxima principal da ponta de eixo (de 947 

MPa para 880 MPa). O caso 2 representa redução de 40% na tensão (de 947 MPa 

para 576 MPa) e também mudança da região crítica. O caso 3 representa redução 

de 42% na tensão (de 947 MPa para 545 MPa) e também a mudança da região 

crítica. 

 O aumento do diâmetro da ponta de eixo causou redução significativa no 

valor da tensão, influenciando no número de ciclos de vida em fadiga. Verifica-se 

com isso a influência do fator de tamanho na vida, ou seja, quanto maior o diâmetro, 

maior o número de ciclos. 

 Para o tamanho, como as tensões da análise estática são diferentes, é 

necessário submeter o modelo a nova análise de fadiga. Portanto, os três casos 

tiveram que ser submetidos à análise, não bastando alterar parâmetros de pós-

processamento. 

 Além disso, comparando os modelos verifica-se que a influência do semi-eixo 

no modelo é desprezível. Tem-se ai um ponto de parada para sofisticação da 

modelagem. No modelo 02, a adição do hub e da ponta de eixo provocou 

considerável alteração no resultado preliminar obtido para a manga de eixo. O 

mesmo não ocorreu no modelo 03, com adição do semi-eixo, que não interferiu nos 

resultados. Essa sofisticação ao modelo não foi significativa. 

 Na configuração anterior da ponta de eixo (Caso 01) a tensão de von Mises é 

maior que a tensão de escoamento do material (Figura 49) e portanto está 

reprovada. A nova configuração da ponta de eixo com diâmetro e raio de curvatura 

maiores apresenta tensão de von Mises (Figura 50 e Figura 51) pouco maior que a 

tensão de escoamento do material (640 MPa). Será verificado a vida em fadiga da 

mesma por meio da tensão máxima principal para estudar se nesta configuração a 

ponta de eixo é passível de aprovação. As Figura 52, Figura 53 e Figura 54 mostram 

as tensões máximas principais na ponta de eixo nos casos 01, 02 e 03 

respectivamente. 
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Figura 49: Tensão von Mises da ponta de eixo (Modelo 03 / Caso 01). 

 

 
 

Figura 50: Tensão von Mises da ponta de eixo (Modelo 03 / Caso 02). 
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Figura 51: Tensão von Mises da ponta de eixo (Modelo 03 / Caso 03). 

 

 
 

Figura 52: Tensão máxima principal da ponta de eixo (Modelo 03 / Caso 01). 

 



61 

 

 

 

 
 

Figura 53: Tensão máxima principal da ponta de eixo (Modelo 03 / Caso 02). 

 

 
 

Figura 54: Tensão máxima principal da ponta de eixo (Modelo 03 / Caso 03). 
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Em seguida são mostrados os resultados das análises de fadiga. A ponta de 

eixo com diâmetro e raio de curvatura maiores (Casos 02 e 03) está aprovada com 

relação à vida em fadiga, com vida maior que 90000 ciclos com carregamento igual 

a 90% da carga máxima e vida maior que 500000 ciclos com carregamento igual a 

67% da carga máxima. Os resultados dos casos 01, 02 e 03 são mostrados nas 

Figura 55, Figura 56 e Figura 57 respectivamente. 

 

 
 

Figura 55: Número de ciclos da ponta de eixo (Modelo 03 / Caso 01). 
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Figura 56: Número de ciclos da ponta de eixo (Modelo 03 / Caso 02). 

 

 
 

Figura 57: Número de ciclos da ponta de eixo (Modelo 03 / Caso 03). 
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5.4 Aproximação Analítica 

 

 

 Este item tem o objetivo de mostrar que na literatura é possível encontrar 

dados que permitem fazer uma verificação aproximada da vida em fadiga de um 

componente. Os resultados obtidos neste item têm como conclusões as mesmas 

apresentadas nos itens anteriores, o que indica que a aproximação analítica foi boa. 

No item 3 Revisão Teórica, viu-se o procedimento necessário para 

determinação do limite de resistência à fadiga dos materiais através de testes 

físicos. Esses testes são muito custosos economicamente e também bastante 

demorados, não sendo viável realizá-los em alguns casos. 

Na literatura utilizada, encontram-se dados aproximados para utilização em 

projetos. O objetivo deste item é fazer uma aproximação da vida em fadiga das 

peças analisadas utilizando esses dados. 

Primeiramente serão analisados a manga de eixo e o hub, ambos de material 

GGG-50, cuja tensão de ruptura é igual a 550 MPa. Para ferro fundido, a tensão 

admissível em fadiga é dada pela Equação 16. 

 

��� � 0,45 � ��                ��   600 '(� Equação 16 

 

 Adotando fator de confiabilidade de 50% para o ferro fundido tem-se a tensão 

admissível em fadiga igual ao mostrado na Equação 17. 

 

��� � 0,5 � 0,45 � �� Equação 17 

 

 A tensão admissível à fadiga para vida infinita (maior que 10< ciclos) para o 

ferro fundido é igual a Equação 18. 

 

��� � 124 '(�. Equação 18 
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 Na manga de eixo e no hub, a carga de fadiga aplicada é um ciclo pulsante 

(tensão média é diferente de zero) e, portanto, deve-se corrigir a tensão média. Será 

feito por meio do método de Goodman, por ser um método mais conservativo. 

 No ciclo pulsante $
�í[ � 0), tem-se as relações mostradas pela Equação 19 

e Equação 20. 

 


� � 
�á\ H 
�í[2 �  
�á\2  Equação 19 

 


� � 
�á\ 1 
�í[2 �  
�á\2  Equação 20 

 

Aplica-se o método de Goodman dado pela Equação 21. 

 


�
��� 1 


�
�� � 1 Equação 21 

 

 Substituindo os valores, tem-se que a tensão máxima é dada pela Equação 

22. 

 


�á\ � 202 '(� Equação 22 

 

A tensão admissível à fadiga corrigida é dada pela Equação 23. 

 

�� ���� � 
�á\ � 202 '(� Equação 23 

 

 No Modelo 02, as tensões máximas principais na manga de eixo e no hub, 

com aplicação de 67% do carregamento, são 119 MPa e 113 MPa respectivamente. 

 Pode-se comparar os valores de tensão máxima principal no componente e 

tensão admissível à fadiga do material. Dessa forma tem-se: 

 

� Para a manga de eixo (Equação 24). 
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� � 119 '(� @ 202 '(� Equação 24 

 

 A manga de eixo tem vida infinita (maior que 10< ciclos) com aplicação de 

67% do carregamento. Portanto está de acordo com o critério adotado. 

 

� Para o hub (Equação 25). 

 


� � 113 '(� @ 202 '(� Equação 25 

 

 O hub tem vida infinita (maior que 10< ciclos) com aplicação de 67% do 

carregamento. Portanto está de acordo com o critério adotado. 

 No Modelo 02, o cálculo numérico forneceu, para 67% do carregamento, vida 

de 130e6 ciclos na manga de eixo e 144e6 ciclos no hub, ambas maiores que 10< 
ciclos. 

 A aproximação analítica foi satisfatória e suficiente neste caso. É importante 

que em um projeto, quando não se tenha disponibilidade de se fazer um cálculo 

mais sofisticado de fadiga, que seja feito pelo menos uma aproximação teórica como 

esta. 

 Será feito o mesmo para a ponta de eixo, cujo material é o aço 1045 forjado. 

Serão analisados duas situações: o modelo 02, com material com tensão de ruptura 

igual a 1000 MPa e o modelo 03 / caso 03 com material com tensão de ruptura igual 

a 900 MPa. 

 

 

� Ponta de eixo: Modelo 02 

 

Para o aço, a tensão admissível à fadiga é dada pela Equação 26. 

 

��� � 0,5 � ��                ��   1400 '(� Equação 26 
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 Adotando fator de confiabilidade de 90% para o aço tem-se a expressão dada 

pela Equação 27. 

 

��� � 0,9 � 0,5 � �� Equação 27 

 

 A tensão admissível à fadiga para vida infinita (maior que 10< ciclos) para o 

aço com �� � 1000 '(� é igual ao mostrado na Equação 28. 

 

��� � 450 '(�. Equação 28 

 

Na ponta de eixo, a carga de fadiga aplicada é um ciclo alternado com tensão 

média igual a zero, não sendo necessário corrigir a tensão média. 

 A tensão máxima principal na ponta de eixo, com aplicação de 67% do 

carregamento, é igual a 635 MPa. 

 Ao comparar-se os valores (Equação 29). 

 


� � 635 '(� + 450 '(� Equação 29 

 

 No modelo 02, o cálculo numérico forneceu, para 67% do carregamento e 

material com tensão de ruptura igual a 1000 MPa, vida de 48100 ciclos, menor que 

10< ciclos. 

 Também na aproximação analítica o componente está fora dos critérios 

adotados, com vida em fadiga não infinita com aplicação de 67% do carregamento. 

 

 

� Ponta de eixo: Modelo 03 / Caso 03 

 

 A tensão admissível à fadiga para vida infinita (maior que 10< ciclos) para o 

aço com �� � 900 '(� é igual ao mostrado na Equação 30. 
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��� � 405 '(�. Equação 30 

 

Na ponta de eixo, a carga de fadiga aplicada é um ciclo alternado com tensão 

média igual a zero, não sendo necessário corrigir a tensão média. 

 A tensão máxima principal na ponta de eixo, com aplicação de 67% do 

carregamento, é igual a 386 MPa. 

 Ao compar-se os valores (Equação 31). 

 


� � 386 '(� @  405 '(� Equação 31 

 

 No modelo 03 / caso 03, o resultado numérico forneceu, para 67% do 

carregamento e material com tensão de ruptura igual a 900 MPa, vida de 20,5e6 

ciclos, maior que 10< ciclos. 

 A aproximação analítica também foi satisfatória neste caso. Tanto nela quanto 

no resultado numérico, a vida é infinita (maior que 10< ciclos) com aplicação de 67% 

da carga. 

 Nos casos analisados aqui, as conclusões foram as mesmas na aproximação 

analítica e no cálculo utilizando o MEF. Quando se utiliza carregamentos mais 

complexos e diversificados, do qual inclusive se faz necessário aplicação do método 

de rainflow (Apêndice C), essa aproximação se torna pouco confiável. Porém, com 

carregamentos simplificados, como é o caso, a aproximação é uma maneira rápida e 

prática de se obter um resultado preliminar. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

Foram estudados 3 modelos, com alteração tanto da modelagem como da 

geometria do componente, a fim de que uma solução que estivesse de acordo com o 

critério adotado fosse encontrada. O processo foi bastante satisfatório e importante 

para visualização prática da influência dos parâmetros alterados. Por fim, com os 

três ciclos de análises, chegou-se a uma solução de projeto. 

Neste processo, pode-se verificar a influência de parâmetros como material, 

acabamento superficial, diâmetro do eixo e método de correção da tensão média na 

vida do componente. No início do trabalho não havia definição do material da ponta 

de eixo e, portanto, análises foram realizadas considerando-se aços com diferentes 

tensões de ruptura O processo contribuiu para a verificação da sensibilidade da vida 

em fadiga com relação à resistência mecânica do material. Determinado o material, 

verificou-se acabamento superficial da ponta de eixo. No início, utilizou-se usinagem 

média, porém foi necessário utilizar usinagem boa, o que garantiu ao componente 

vida em fadiga 40% maior. Os termos usinagem média e boa se referem à 

rugosidade da superfície, o que está ligado à presença ou facilitação de surgimento 

de trincas. 

A garantia de pequena rugosidade na superfície da ponta de eixo não foi 

suficiente para a mesma apresentar resultados satisfatórios. Também foi necessário 

alterar sua geometria, aumentando o diâmetro do eixo na região crítica. O aumento 

do diâmetro proporcionou aumento da área resistiva e consequentemente aumento 

da vida em fadiga do componente. 

Também foi necessário utilizar o critério de Gerber na correção da tensão 

média para ter-se um resultado satisfatório com relação ao número de ciclos da 

ponta de eixo. A adoção do critério de Gerber proporcionou aumento da vida em 

fadiga da ordem de 400% comparado à adoção do critério de Goodman, indicando 

que muitos pontos de tensão de fadiga estavam na faixa formada pelas curvas de 

Gerber e Goodman (faixa branca da Figura 60). 

Para finalizar, o cálculo analítico da vida em fadiga através de dados da 

bibliografia adicionou conhecimento e praticidade ao trabalho, mostrando que em 
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casos simples, um cálculo simples pode também ser utilizado para estimativa da 

vida. Os resultados encontrados no cálculo analítico estão de acordo com os 

encontrados por meio do método computacional utilizando elementos finitos. 

Trata-se de um trabalho que contribui para a área acadêmica e 

principalmente industrial já que fornece uma metodologia de cálculo numérico de 

durabilidade, o que diminui o número de protótipos a serem testados, diminuindo 

custos e tempo de projeto. 

 

  



71 

 

 

 

7 TRABALHOS FUTUROS 

 

 

O estudo de fadiga dos materiais ainda é pouco difundido e explorado tanto 

no meio acadêmico como no meio industrial. Muitas descobertas e conclusões ainda 

podem ser obtidas com o estudo aprofundado de técnicas de obtenção de vida em 

fadiga analiticamente, numericamente e também experimentalmente. 

Trata-se de um requisito que até pouco tempo atrás não era essencial para o 

projeto devido ao super dimensionamento das peças. Atualmente e com o avanço 

tecnológico, o mercado oferece componentes cada vez mais resistentes e também 

com maior desempenho. Essas peças passam por diversos testes, inclusive o de 

durabilidade, no qual é determinado o número de ciclos ao qual resiste. 

Estes testes ainda são muito caros, porém indispensáveis para a definição de 

qualidade do componente. A diminuição do número de testes, com a incorporação 

do cálculo numérico que faz uso do método de elementos finitos, é um processo que 

vem ocorrendo. Com isso, estudos de novos métodos de solução e/ou correlação de 

cálculo numérico versus testes físicos são de grande valia. 

Também é pouco conhecida e incorporada às análises, a presença da 

multiaxialidade das cargas, devido tanto a complexidade analítica quanto a falta de 

profissionais capacitados. Este estudo aprofundado é um tema interessante e 

também muito importante neste universo. 
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APÊNDICE A – Multiaxialidade 

 

 

A questão da multiaxialidade é um fator importante a ser verificado na 

execução de cálculos de fadiga. 

A verificação da existência de multiaxialidade é realizada pelo software 

Fatigue da seguinte forma: 

1. Deseja-se que os resultados de tensão e deformação estejam em um plano de 

tensões de um estado de tensões existentes, para isso, os resultados de tensão são 

transformados para um sistema de coordenadas local no qual em cada ponto o 

plano x-y é o plano da superfície; 

2. As tensões principais são redefinidas de tal forma que 
G seja a tensão normal ao 

plano (a tensão pode ser nula), 
� a tensão de maior valor absoluto no plano e 
� a 

tensão de menor valor absoluto no plano; 

3. O fator de biaxialidade $��) é calculado para cada ponto em cada instante de 

tempo e corresponde à razão entre 
� e 
�. Este fator pode ser um número entre -1 

e +1. O ângulo Ф é o ângulo que 
� faz com o eixo local x. Este ângulo também é 

obtido para cada ponto, em cada instante de tempo; 

4. O fator de biaxialidade $��) e o ângulo Ф ficam um pouco instáveis quando a 

tensão é pequena. Então, quando se calcula a estatística destes parâmetros um 

fator é aplicado para filtrar essas tensões pequenas. 

A razão para se querer calcular a multiaxialidade é que ela afeta o tipo e a 

severidade do dano em fadiga.  

Em um problema de cálculo de fadiga podemos ter três diferentes casos de 

carregamento estrutural: 

1. Uniaxial: neste caso o ângulo Ф (ângulo que 
� faz com o eixo local x) é constante 

e o fator de proporcionalidade $��) é igual a zero. Este é o caso mais comum de 

ocorrência, apenas a tensão máxima principal $
�) existe. Pode-se, neste caso, 

utilizar os métodos comuns de cálculo de fadiga, ou seja, utilizar a tensão máxima 

principal para cálculo do dano; 
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2. Carregamento Proporcional: o ângulo Ф é constante e o fator de 

proporcionalidade está entre -1 e +1. Este é um caso menos comum, porém não tão 

difícil de tratar, através do conhecimento do fator de proporcionalidade $��); 
3. Carregamento Não-Proporcional: o ângulo Ф e o fator de proporcionalidade $��) 
são variáveis. Este é um caso raro e também muito difícil de estudar. 

No caso de Carregamento Proporcional, quando o fator de biaxialidade é 

negativo (
� tem sinal negativo e 
� sinal positivo), o plano de máximo cisalhamento, 

onde a trinca se inicia, faz 45º com o plano de 
� e 
�. No primeiro estágio, a trinca 

cresce no plano de máximo cisalhamento e somente no estágio posterior a trinca 

passa a crescer na direção normal à máxima tensão principal. 

Quando o fator de biaxialidade é positivo (
� e 
� com sinais negativos ou 
� e 
� 
com sinais positivos) o local de inicialização de trinca tende a variar de acordo com a 

espessura. Este é um caso mais danoso para um mesmo nível de tensão de 

cisalhamento. 

 Para a verificação da multiaxialidade, o Fatigue dispõe de três indicadores 

principais que são mostrados de forma gráfica. Os indicadores são: 

1. Fator de biaxialidade: este é o valor médio do fator de biaxialidade devido ao 

tempo total do sinal para cada ponto. A média é calculada durante todo o histórico 

da carga, exceto para os valores de carga no qual a tensão não atinge 20% (valor 

default do Fatigue) da tensão de ruptura. O fator igual a zero indica um caso uniaxial 

de carregamento e -1 indica um caso de cisalhamento puro (torção). 

A maioria dos casos estudados apresenta fator médio de biaxialidade próximo a zero 

(entre -0,3 e +0,3), ou seja, a região crítica ocorre muito próxima à região de tensão 

uniaxial (
� predominante). Se o fator atinge valores iguais a +0.3 ou mais o indicado 

é que se use o Método de Tresca, que será mais conservativo. 

2. Desvio padrão do fator de biaxialidade: este parâmetro indica a variação do fator 

de biaxialidade, isto é, indica se há um carregamento proporcional ou não. 

Pequenos valores (próximos a zero) indicam a existência de carregamento 

proporcional. 

Carregamentos não-proporcionais são mais difíceis de serem analisados e o 

resultado pode ser bastante variável, ou seja, se visualizarmos o fator de 
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biaxialidade em um gráfico veremos que em alguns instantes a região crítica não 

apresenta problema. 

Carregamentos proporcionais indicam que a magnitude de 
� e 
� variam 

proporcionalmente uma em relação à outra. Grandes desvios no fator de 

proporcionalidade indicam não-proporcionalidade entre as duas tensões principais. 

3. Ângulo Ф (ângulo que 
� faz com o eixo local x): indica a movimentação da 

direção atuante da tensão máxima principal. O ângulo Ф varia de 0 a 180°. Uma 

variação de até 45° não é um problema, porém, variações da ordem de 90° ou mais 

é outra indicação de existência de carregamento não-proporcional ou a existência de 

cisalhamento puro. 

No caso de carregamento não-proporcional, o software Fatigue pode apresentar 

resultados bastante diferentes, embora quando o problema é devido a existência de 

cisalhamento os resultados tendem a ser conservativos. 
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APÊNDICE B – Método de Neuber para correção da tensão 

 

 

A correção das tensões e deformações puramente elásticas em tensões e 

deformações elasto-plásticas é feita através do método de Neuber. 

A tensão e deformação elásticas são verificadas na curva elástica e então é 

levada à curva tensão-deformação cíclica para determinação dos valores elasto-

plásticos. Essa deformação elasto-plástica é utilizada para o cálculo do dano do 

componente na curva de dano deformação versus vida. 

A correção elasto-plástica de Neuber é baseada no princípio de que o produto 

da deformação e tensão elásticas deve ser igual ao produto da deformação e tensão 

elasto-plásticas da curva cíclica tensão versus deformação. Então, através de um 

método interativo, a tensão e deformação elasto-plásticas podem ser determinadas. 

O método é ilustrado na Figura 58. 

 

 
 

Figura 58: Método de Neuber para correção da tensão. 
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APÊNDICE C – Método de Rainflow 

 

 

Em geral, as cargas cíclicas a que as estruturas estão submetidas são 

aleatórias. Diante disso, o Fatigue utiliza um método para extração dos picos e vales 

do sinal (pontos máximos e mínimos) para que estes sejam utilizados no cálculo. O 

procedimento é chamado de rainflow cycle counting. 

O termo Rainflow é atribuído a dois japoneses, Matsuishi e Endo, que 

inventaram o método. É baseado no conceito das gotas de chuva caindo sobre o 

telhado das Pagodas do estilo japonês.  

O resultado do método é a obtenção de vários sinais com amplitude 

constante e o número de ciclos em cada um deles. A contagem dos ciclos pode ser 

visualizada em uma função de densidade de probabilidade ou um histograma de 

matrizes tri-dimensionais. 

É importante para o software quebrar o sinal em um conjunto de vários sinais 

de amplitude constante para obtenção da vida em fadiga através da curva SN do 

material8. Para cada sinal haverá um valor de tensão na curva. Ao final, é necessário 

somar os danos de cada ciclo para obter-se a vida total devido ao carregamento 

original. 

A soma dos danos é feita através Soma de danos linear de Palmgren-Miner. 

A expressão é dada pela Equação 32 e representada graficamente na Figura 59. 

 

^�P3 L3N�2 �  _ W
�W Equação 32 

 

                                                 
8
 A curva SN do material é criada através de uma série de testes com carregamento de amplitude constante. 



79 

 

 

 

 
 

Figura 59: Soma do dano linear de Palmgren-Miner. 

 

Do gráfico, tem-se que o dano é a razão entre o número de ciclos obtidos e o 
número de ciclos até a falha para uma dada escala de tensão. O dano total é a 
somatória de cada uma dessas razões. Esse número é conhecido como constante 
de Miner e quando é igual à unidade, a falha da estrutura ocorrerá. 

A vida em fadiga, número de ciclos que o sinal de carregamento pode ser 
aplicado à estrutura antes de ocorrer a quebra, é igual ao inverso do dano total. 
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APÊNDICE D – Método de Correção da Tensão Média de 

Goodman e Gerber 

 

 

A curva SN de um material é obtida através de testes em que não há 

nenhuma tensão média. Porém, em grande parte dos casos analisados, existe a 

predominância de uma tensão média. 

Se os cálculos forem realizados sem a consideração dessa tensão média, os 

resultados podem ser não-conservativos. 

Os métodos mais utilizados para correção da tensão média são os métodos 

de Goodman e de Gerber. 

Em ambos os métodos, sabendo a tensão de ruptura $��), a tensão atuante 

$
�) e a tensão média $
�), uma tensão equivalente com média zero é obtida. 

A Equação 33 representa o critério de Goodman. 

 


�
�� 1 


�
�� � 1 Equação 33 

 

A Equação 34 representa o critério de Gerber. 

 


�
�� 1 `


�
�� a

G
� 1 Equação 34 

 

 A Figura 60 mostra a curva dos critérios de Goodman e Gerber: 
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Figura 60: Regiões Seguro Não Seguro no gráfico amplitude de tensão x tensão média. 

 

 Graficamente, no critério de Goodman, tendo o ponto $
�, 
�), traça-se uma 

reta conectando-o com o ponto �� e posteriormente prolongando-a até o eixo da 

amplitude de tensão. O ponto em que a reta cruza esse eixo corresponde a tensão 

equivalente ��. Essa tensão equivalente é então utilizada para verificação do dano 

na curva SN do material. 

 Conforme a tensão atuante se torna mais alta, a tensão média tem menos 

efeito sobre a vida em fadiga. 

 Pode-se verificar graficamente que o método de Goodman é mais 

conservativo que o método de Gerber. 


