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RESUMO 

 

Trabalho de Conclusão 
Curso de Graduação em Engenharia Mecânica 

Universidade Federal de Santa Maria  
  

ESTUDO DO COMPORTAMENTO E SIMULAÇÃO DE FADIGA EM 
EIXOS (SAE 4140) LAMINADOS E TRATADOS TERMICAMENTE 

 
 
 

AUTOR: Alex Gonçalves de Souza 
ORIENTADOR: Inácio da Fonntoura Limberger 

Data e Local da Defesa: Santa Maria, 16 de julho de 2012. 
 

 

O comportamento e simulação numérica de fadiga em eixos com composição 

de aço cromo-molibdênio SAE 4140 nas condições laminada e tratados 

termicamente por têmpera total e têmpera superficial por indução são abordados 

nesse trabalho de conclusão de curso. O objetivo dessa pesquisa é avaliar a 

resistência à fadiga e a vida dos eixos comparando com os resultados obtidos pelas 

simulações. A metodologia usada constituiu da fabricação de eixos para realização 

de ensaios de fadiga efetuando paralelamente simulações de fadiga para as 

condições de fabricação. Nos resultados dos ensaios pode-se observar uma vida 

superior para eixos temperados superficialmente por indução, e valores próximos 

das simulações para as situações laminado e têmpera total. Portanto, o 

comportamento de fadiga dos eixos teve significativa melhora devido às tensões 

residuais originadas no tratamento de têmpera por indução, e essas tensões 

influenciaram nos resultados das simulações.  
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ANALYSIS OF FATIGUE BEHAVIOR AND SIMULATION OF SHAFTS 
(SAE 4140) ROLLED AND HEAT TREATED 

 
 
 

AUTHOR: Alex Gonçalves de Souza 
ADVISOR: Inácio da Fonntoura Limberger 

Place and Date of Defense: Santa Maria, July 16nd, 2012. 
 
 
 

Behavior and numerical simulation of fatigue in shafts, composed by chrome-

molybdenum steel SAE 4140, rolled and heat treated by induction surface hardening 

and total hardening are discussed in this research. The objective of this research is 

to evaluate the fatigue strength and the life of shafts and compare with the results 

obtained in the simulations. The methodology used was to manufacture the shafts for 

fatigue testing and performing parallel simulations of fatigue for the manufacturing 

conditions. The results of the tests show that the life of surface induction hardened 

shafts is much greater than the others, and close to values of the simulations for 

situations rolled and total hardened. Therefore, the fatigue behavior of the shafts had 

significant improvement due to residual stresses achieve in the treatment of induction 

hardening, and these stresses influenced the results of the simulations. 

 

Keywords: Fatigue. Simulation. SAE 4140. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A história de equipamentos mecânicos, como automóveis, aeronaves, 

estruturas soldadas, transporte ferroviário entre outros, está marcada por inúmeras 

falhas devido a esforços repetidos (comportamento de fadiga). Isso trouxe a 

necessidade de desenvolver estudos para prevenção desses tipos de falhas.  

Segundo Suresh (1998 apud LIMBERGER, 2000), os primeiros estudos sobre 

fadiga dos metais têm sido creditados ao engenheiro W. A. J. Alvert, na Alemanha 

em 1829, quando fez testes com um guindaste de mina de carvão. Posteriormente, 

Wöhler, no período de 1852 a 1869, demonstrou que um simples carregamento 

monotônico, abaixo do limite elástico do material, não causava nenhum dano no 

componente, mas quando esse carregamento era aplicado repetidamente isso 

poderia induzir sua completa ruptura (SCHIJVE, 2004).  

Em seus testes Wöhler obteve resultados gráficos em escala logarítmica de 

tensão aplicada pelo número de ciclos suportados. Uma revisão cobrindo as 

publicações de fadiga entre 1837 e 1994 foi realizada por Schütz (1996). Desde 

então, as publicações na área de fadiga tem aumentado consideravelmente. As 

pesquisas mais recentes sobre fadiga desenvolvidas forneceram diferentes métodos 

de obtenção do comportamento e resultados de previsão da vida de um 

componente. 

Esses métodos geralmente consistem de cálculos analíticos que são 

processos relativamente rápidos para obtenção de resultados, entretanto em um 

equipamento onde existem diversos tipos de solicitações cíclicas, vibrações, 

concentrações de tensão e outros fatores que tornam o cálculo de previsão de vida 

bastante complexo, desperta o interesse do uso de simulações numéricas como 

forma de facilitar a aquisição desses resultados. 

Portanto, este trabalho irá abranger um estudo experimental do 

comportamento em fadiga de um componente mecânico e uma avaliação teórica a 

partir da simulação numérica para fadiga do mesmo componente e verificar se a 

simples aplicação de um método computacional produz resultados compatíveis com 

os experimentais.  
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1.1 Formulação do problema 

 

 

Este trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Metalurgia Física da 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e pretende desenvolver uma pesquisa 

que avalia o comportamento de fadiga de eixos SAE 4140. Para isso foram feitos 

eixos com diferentes condições de fabricação para serem ensaiados em um 

dispositivo projetado e adaptado a um torno mecânico. Este mesmo eixo foi 

desenhado e foi submetido à simulação de fadiga em um programa de simulação 

numérica para efetuar a previsão de vida. Esta monografia busca responder a 

seguinte questão: 

 

 

� Como o processo de fabricação e tratamentos térmicos podem 

influenciar no comportamento de fadiga do aço SAE 4140 e qual a 

validade e precisão do uso da simulação numérica na previsão da 

vida, considerando essas diferentes condições?  

 

 

1.2 Objetivos 

 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

 

Este trabalho tem como objetivo geral obter dados e informações através de 

uma pesquisa e experimentos para a literatura e simulação numérica computacional 

de fadiga. Fazendo o estudo da influência das condições de fabricação na vida de 

eixos e o uso de simulação numérica, por meio de análise de elementos finitos 

(FEA) para a previsão de vida desses eixos de aço cromo-molibdênio SAE 4140 

laminados e tratados termicamente. 
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1.2.2  Objetivos específicos 

 

 

Os seguintes objetivos específicos deverão ser atingidos no decorrer deste 

trabalho: 

� compreender o processo de fadiga controlada por tensão e por 

deformação e proporcionar o entendimento dos métodos, empregando 

softwares de simulação numérica para obtenção dos resultados de 

fadiga; 

� realizar construção de um equipamento para o ensaio dos eixos; 

� verificar o comportamento de fadiga para os eixos, através de ensaios 

práticos; 

� realizar uma comparação dos resultados obtidos nos ensaios dos eixos 

laminados, temperados e temperados por indução, e 

� fazer avaliação da utilização da simulação numérica para a previsão de 

vida. 

 

 

1.3 Justificativa 

 

 

A presença de tensões residuais em componentes pode alterar 

significantemente a resistência à fadiga, a vida e a capacidade destes materiais de 

suportar carregamento (AMERICAN SOCIETY FOR METALS, 2002). Por esse 

motivo, é interessante realizar um estudo comparando a diferença entre material 

tratado por têmpera de indução, que apresenta grandes tensões residuais, com 

material laminado e temperado totalmente. 

A motivação para realização das simulações vem da observação da evolução 

de softwares de simulação, devido a sua precisão de resultados, a qual vem 

permitindo até mesmo a substituição da construção de protótipos, que é um 

procedimento bastante caro comparado com as análises computacionais. Logo, 

percebe-se que a simulação numérica apresenta diversas vantagens; contudo, atrai 
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nossa atenção saber se ela tem caráter válido em fadiga para algumas condições 

usuais de fabricação como em peças laminadas ou com algum tratamento térmico. 

 

 

1.4 Estruturação do trabalho 

 

 

Os capítulos subsequentes deste trabalho abordarão uma revisão 

bibliográfica sobre os métodos de fadiga e simulação, seguido pela metodologia 

desenvolvida, a apresentação e discussão dos resultados alcançados e as 

conclusões obtidas. 

 

 



 
 
2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1 Fadiga 

 

 

O conceito de fadiga em metais é descrito por Chiaverini (1986, p. 178) como 

“[...] um fenômeno que ocorre quando um membro sob tensão de uma máquina ou 

estrutura começa a falhar sob a ação de uma tensão muito menor que a equivalente 

à sua resistência [...]’’. 

A fratura por fadiga apresenta características bem peculiares, observando-se 

duas regiões bastante distintas. Uma região correspondente à propagação de trincas 

onde pode-se notar as marcas de praia e a outra região tem um aspecto áspero,  

onde ocorre a fratura final. A Figura 1 exemplifica uma fratura ocasionada por fadiga. 

 

 

 

 

Figura 1 – Representação da fratura por fadiga (Fonte: REED-HILL, 1982). 

 

 

A propagação de trincas, atualmente, é descrita pelo modelo de propagação 

de trinca chamado de propagação pelo processo de cegamento plástico (observar 

Figura 2) explicado pela citação abaixo. 

 

Uma série de modelos foram propostos para explicar a formação das estrias 
de fadiga, sendo que a teoria lançada por Laird e Smith, é uma das mais 
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aceitas. Inicialmente propuseram que o mecanismo de estriação dava-se de 
uma forma totalmente dúctil e formava-se durante a solicitação de tração. 
Após a realização de inúmeros ensaios viram que na realidade, os sulcos 
eram formados por ocasião do carregamento compressivo ou 
descarregamento que ocorre antes de uma nova solicitação trativa. 
(LIMBERGER, 2000, p. 31). 

 

 

 

 

Figura 2 – Etapas da formação de estrias de fadiga (Fonte: LAIRD, 1967). 

 

 

No dimensionamento de equipamentos sujeitos a carregamentos cíclicos, três 

principais metodologias têm se estabelecido. Segundo Bishop e Sherratt (2000), as 

duas primeiras técnicas são desenvolvidas sem o uso do modelo de crescimento de 

trincas. Em vez disso, eles usam o conceito da semelhança para determinar o 

avanço da trinca, ou perda de resistência. Isso quer dizer que a relação entre a vida 

do componente e o nível de carregamento em testes de corpos de prova é 

comparado diretamente com o esperado em serviço.  

O primeiro método é chamado de fadiga controlada por tensão (stress-life). O 

segundo, e mais recente é a fadiga controlada por deformação (strain-life). O último, 

e o mais recente método desenvolvido, é o método de propagação de trinca, que é 

determinado pela mecânica da fratura. Este trabalho irá se limitar ao método de 

fadiga controlada por tensão e por deformação, considerando que as simulações 
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numéricas de fadiga usam largamente esses dois primeiros métodos para avaliação 

de resultados. 

 

 

2.2 Fadiga controlada por tensão (stress-life method) 

 

 

Esse método é largamente usado no dimensionamento de componentes, na 

qual a tensão máxima de projeto não ultrapassa o limite elástico do material. O 

método de fadiga controlado por tensão não é recomendado para fadiga de baixo 

ciclo, pois geralmente apresentam deformações plásticas no componente solicitado 

por fadiga. 

Segundo LEE (2005), a base desse método é o diagrama de Wohler ou S-N, 

o qual consiste de um gráfico da tensão (S) versus o número de ciclos de fadiga 

(�). O diagrama S-N, geralmente, é apresentado em gráficos semi logarítmico. A 

Figura 3 apresenta esse gráfico para aço normalizado.  

 

 

 

 

Figura 3 – Representação do Gráfico S-N (Fonte: LEE, 2005). 

 

 

Alguns materiais como aço apresentam uma tensão na qual o material tem 

uma vida “infinita”, conhecido como um limite de fadiga do material, ��’. A vida 
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infinita para o aço é atingida a partir de um milhão de ciclos. Na Figura 3, vista 

anteriormente, a tensão limite de fadiga foi representada pela linha horizontal. 

 

 

2.2.1 Construção do Diagrama S-N e correção da tensão média 

 

 

Na construção do gráfico S-N são utilizadas a tensão média e a alternada 

para definição dos resultados. Quando gerado o gráfico semi-log, geralmente a 

coordenada y do gráfico é expressa em termos de amplitude de tensão ou razão de 

tensões e a coordenada x é expressa por termos de reversões ou número de ciclos. 

A equação abaixo governa o comportamento de fadiga para curva S-N. 

 

     �	 = %(	32	�5
        ( 1 ) 

 

Onde, �	 = Amplitude de tensão; %′ =	Coeficiente de resistência à fadiga; � = 

número de ciclos e � = Expoente de resistência à fadiga. 

Uma estimativa da curva S-N de aços pode ser obtida de acordo com 

Bannantine (1989), por meio da equação abaixo. 

 

    � = 10�3�56 			(7-)-	10� < � < 109)   ( 2 ) 

 

Onde, os expoentes m e n podem ser determinados usando as seguintes 

relações: 

: = − �
� �<=�� >?@AAA

?B C      ( 3 ) 

 

� = �<=�� D(?@AAA)E
?B F      ( 4 ) 

 

Bannantine (1989) considera as seguintes aproximações: 

 

����� ≈ 0,9�� e 	�� ≈ 0,5�� 
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Onde, ����� = Resistência à fadiga para 10� ciclos; �� = Tensão última de 

tração e �� = Limite de fadiga. 

Para correção da vida para tensão média diferente de zero é plotado um 

gráfico conhecido como diagrama de Haigh (amplitude de tensão contra a tensão 

média) com linhas de vida constante.  Este diagrama é às vezes confundido 

incorretamente com o diagrama de Goodman. Um exemplo de diagrama Haigh é 

exposto na Figura 4. 

 

 

 

 
Figura 4 – Diagrama de Haigh. 

 

 

Como a construção de um diagrama de Haigh é uma operação complexa são 

empregadas algumas relações para a substituição desse diagrama. Essas relações 

usam meios de conectar o limite de fadiga (��)	no eixo da tensão alternada com o 

limite elástico (��), tensão última de tração (��) e a tensão ruptura verdadeira (�). A 

Figura 5 faz uma comparação das relações de correção para tensões nas hipóteses 

de Goodman, Soderberg e Gerber.  
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Figura 5 – Comparação das principais relações de tensão. 

 

 

2.2.2 Tipos de carregamentos e a teoria do dano linearmente acumulado 

 

 

O carregamento pode ocorrer de três formas considerando a variação da 

tensão média: alternado, flutuante ou repetido. A Figura 6 demonstra esses tipos de 

carregamentos. 

 

 

 

 

Figura 6 – Carregamentos cíclicos: Alternado (a), flutuante (b) repetido (c). 

 

 

Para determinar a vida remanescente de um componente previamente 

solicitado, o autor Stephens (2001), assim como a maioria das publicações 
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pesquisadas utilizam a proposta de Palmgren e Miner, hoje conhecida como Regra 

de Miner ou de hipótese do dano linearmente acumulado.  

De acordo com essa regra, aplicando �� ciclos com amplitude de tensão de 

�	� e uma correspondente vida de fadiga de �� ciclos é equivalente a consumir  
�� 	��K 	da resistência de fadiga. Logo, o somatório �� 	��K + �M 	�MK + �� 	��K …	resulta 

na equação: 

 

∑ �P
QP

= 1      ( 5 ) 

 

 

2.2.3 Previsão da vida 

 

 

Com o entendimento das experimentações realizadas sobre fadiga, observou-

se que o limite de fadiga de uma peça é afetado por um conjunto de fatores. Esses 

fatores são expostos por Bannantine (1989) como fator de tamanho, tipo de 

carregamento, rugosidade superficial, tratamentos superficiais, temperatura e 

ambiente. 

 

a) Fator de tamanho (�	) – a fadiga é controlada basicamente pelos defeitos do 

material e com aumento do volume de material, aumenta a quantidade de 

defeitos e a probabilidade da nucleação da trinca. 

 

b) Fator de carregamento (�
) – o tipo de carregamento (flexão, torção ou 

simplesmente tração) afeta a resistência à fadiga.   

 

c) Fator de superfície (��) – os arranhões, marcas e o acabamento superficial 

(rugosidade da superfície) de um material gera uma concentração de tensão 

na superfície propiciando o surgimento de trincas. 

 

d) Fator de tratamento superficial (��) – os tratamentos superficiais podem ter 

um efeito significante no comportamento de fadiga, podendo tanto aumentar 

como diminuir a vida do componente. Na seção 2.4 deste trabalho é abordado 
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detalhes sobre o comportamento de fadiga em materiais tratados 

superficialmente. 

 

e) Fator de temperatura (��) – existe uma tendência de o limite de fadiga dos 

aços aumentarem em baixas temperaturas. Uma importante consideração, 

entretanto, é que muitos materiais podem apresentar comportamento frágil 

em temperaturas baixas. 

 

f) Fator de ambiente (�) – esse fator considera as condições do ambiente em 

que o material está sujeito como corrosão e pressão atmosférica. 

Lee (2005) enuncia outros fatores como confiabilidade e concentração de 

tensão (relativo à geometria da peça). A equação 6 é utilizada para determinar o 

limite de fadiga da peça. 

 

�� = �	�
�������(��( )     ( 6 ) 

 

 

2.3 Fadiga controlada por deformação (strain-life method) 

 

 

Quando o nível de carregamento é baixo, tensões e deformações são 

linearmente equivalentes (regime elástico), portanto podemos empregar o método 

de fadiga baseada na tensão. Entretanto, quanto ocorrer pontos de concentração de 

tensão, que ultrapassem o limite elástico do material, o método de fadiga controlada 

por deformação é o mais indicado. Baseado na observação que a resposta do 

material em pontos de concentração de tensão é dependente da deformação.  

Bannantine (1989) descreve a fadiga controlada por deformação como um 

método que é considerado uma estimativa da vida inicial, pois assume que a falha 

da peça ocorrerá quando de um corpo de prova sujeito aos mesmos carregamentos 

e com o mesmo volume de material da zona de concentração falhar. 

Assume-se para esse método que corpos de prova lisos testados sob o 

controle de sua deformação podem simular o dano de fadiga no ponto de 

concentração de tensão. A Figura 7 demonstra esse conceito. 
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Figura 7 – Demonstração do conceito utilizado em fadiga controlada por deformação. 

 

 

2.3.1 Tensão-deformação verdadeira e de engenharia 

 

 

Ao realizar o teste de tração de um corpo de prova, os valores do ensaio são 

usados para determinar o comportamento da tensão-deformação, e obtêm-se a 

tensão de engenharia (%) e deformação de engenharia (�): 

 

%		 = �
�0

       ( 7 ) 

 

     � = #R#A
#A = S#

#A      ( 8 ) 

	
Onde, �, ��, � e �� são, respectivamente, força, área inicial, comprimento final 

e comprimento inicial. 

Contudo, a tensão verdadeira no ensaio de tração é maior que a tensão de 

engenharia, devido a mudanças de seção transversal durante o ensaio. Já a 

deformação verdadeira é baseada no comprimento instantâneo � e de forma similar 

à tensão, a deformação verdadeira é menor que a deformação de engenharia antes 

da redução de seção. O gráfico tensão-deformação, na Figura 8, apresenta esse 

comportamento. 
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Figura 8 – Comportamento Tensão-deformação (Editado de Fonte: STEPHENS, 2001). 

 

 

A equação da deformação verdadeira é obtida pela equação abaixo: 

 

� =	T ,�
�

�
�0 = ln > �

�0C     ( 9 ) 

 

 

2.3.2  Relação entre tensão e deformação 

 

 

A deformação total (��) pode ser separada em deformação elástica (��) mais a 

deformação plástica (�$), por meio da equação seguinte: 

 

�� = �� + �$       ( 10 ) 

 

O comportamento da componente elástica da deformação é definido pela lei 

de Hooke, como: 

 

    �� = W
X               ( 11 ) 

 

Onde, E = Módulo de elasticidade do material. 
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Bannantine (1989) supõe que para a maioria dos metais, um gráfico log-log 

de tensão verdadeira versus deformação plástica verdadeira é modelada como uma 

linha reta. Logo, essa curva pode ser expressa usando a função: 

 

		�$ = >W
YC

@
B       ( 12 ) 

 

Onde, K e n são, respectivamente, coeficiente de resistência e expoente de 

encruamento. Reescrevendo a equação 10, tem-se: 

 

          	�� = W
X + >W

YC
@
B      ( 13 ) 

 

 

2.3.3 Comportamento tensão-deformação cíclico 

 

 

Assim como as curvas de tensão-deformação monotônica do ensaio de 

tração, as curvas de tensão-derformação durante solicitações cíclicas são uteis na 

obtenção de uma estimativa de durabilidade de estruturas e componentes. A 

resposta de um material sujeito a um carregamento cíclico em regime plástico tem 

tendência de apresentar um comportamento de histerese. A Figura 9 mostra a 

representação de um ciclo de histerese. 

 

  
Figura 9 – Ciclo de histerese (Fonte: ASM HANDBOOK, 1996). 
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É interessante observar o efeito Bauschinger, que ocorre na grande maioria 

dos metais. Esse efeito é descrito pela American Society for Metals (1996) como 

redução do limite elástico do material se esse sofrer por carregamento plástico em 

direção oposta. Por exemplo, quando um material é sujeito a uma deformação 

plástica por tração, e após sofrer uma solicitação compressiva, ele atingirá a região 

de deformação plástica antes que o mesmo material somente carregado 

compressivamente.  

  

 

2.3.4 Comportamento transiente 

 

 

A resposta da curva de tensão-deformação é frequentemente alterada devido 

a carregamentos repetidos. Dependendo das condições do material ela pode 

apresentar-se endurecida ou amaciada ciclicamente. Geralmente, materiais macios 

apresentam um endurecimento e materiais duros respondem com um amaciamento. 

O comportamento transiente ocorre somente no início da vida de fadiga. Depois 

disso, o material atinge uma condição estável. A Figura 10 mostra uma condição 

típica de amaciamento por deformação cíclica. 

 

 

 

 

Figura 10 – Amaciamento após carregamento cíclico (Fonte: SCHIJVE, 2004). 
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2.3.5 Relação entre tensão e deformação em carregamentos cíclicos 

 

 

De forma similar as curvas de carregamento monotônico, é possível obter 

uma relação log-log para tensão-deformação plástica em um carregamento cíclico 

estabilizado. 

     % = �((�)�Z
      ( 14 ) 

 

Onde, �( = Coeficiente de resistência cíclica e �( = Expoente de 

encruamento por deformação cíclica. 

A deformação total é a soma da deformação elástica e plástica. Usando a Lei 

de Hooke, a deformação total pode ser escrita como: 

 

   �� = W
X + > W

YZC
@
BZ

     ( 15 ) 

 

 

2.3.6 Curvas de vida para fadiga 

 

 

A equação que governa o comportamento de fadiga controlada por 

deformação é a união das teorias desenvolvidas por Basquin (1910) - relação 

elástica, Coffin (1954) e Manson (1953) - relação plástica. A equação 16 é o 

resultado dessa união. 

 

		∆\M = W]Z

X (2.�)
 + �((2.�)�   ( 16 ) 

 

Onde, ∆\M  = Total amplitude de deformação;	�( = Coeficiente de ductibilidade à 

fadiga;	� = expoente de resistência à fadiga e  � = Expoente de ductibilidade à 

fadiga.  

A primeira parte do lado direito da equação representa a componente elástica 

da deformação e a segunda parte a plástica. A equação 16 é expressa graficamente 

pela Figura 11. 
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Figura 11 – Relação deformação-vida (Fonte: ASHBY; SHERDIFF; CEBON, 2007). 

 

 

2.3.7  Correção da vida para tensão média 

 

 

As propriedades de fadiga controlada por deformação de um material são 

obtidas para tensão alternada e com amplitude constante. Quando o componente 

experimenta um carregamento diferente é necessário efetuar as devidas correções. 

Essas correções podem aumentar a vida, geralmente em carregamento 

nominal compressivo, ou diminuir, em valores nominais de tração. Algumas 

sugestões para correções podem ser encontrada em Morrow (1968). 

 

 

2.4 Tensão residual na superfície e a fadiga 

 

 

Segundo Dieter (1981) o método mais efetivo de aumentar o desempenho em 

fadiga de um componente consiste na formação de um espectro favorável de tensão 

residual compressiva. As tensões residuais podem aumentar a vida de um 

componente solicitado por fadiga, pois a adição de uma tensão residual compressiva  
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reduz a tensão trativa na camada externa e com isso a  probabilidade de ocorrer 

falha por fadiga. Ver Figura 12. 

 

 

 

 

Figura 12 – Tensões residuais (DIETER, 1981). 

 

 

Processos como o shot peening e têmpera por indução produzem o efeito de 

tensões residuais compressivas na camada externa do componente. É importante 

salientar que em alguns casos podem ocorrer tensões trativas residuais no caso de 

aços muito endurecíveis. American Society for Metals (2002) explica o surgimento 

dessas tensões residuais compressivas como consequência do aumento do volume 

da estrutura martensítica comparados ao volume da estrutura ferritica-perlítica. A 

Figura 13 ilustra um gráfico típico de tensão residual para têmpera superficial por 

indução.  
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Figura 13 – Gráfico comparativo da tensão residual e dureza para têmpera superficial por 
indução (Fonte: ASM HANDBOOK,1996). 

 

 

Palaniradja (2010) determinou a tensão residual em corpos de prova com 1 

mm de camada endurecida para aço SAE 4140. O resultado da tensão residual é 

ilustrado na Figura 14.  

 

 

 

Figura 14 – Tensão residual para camada endurecida de 1 mm - SAE 4140 (Fonte: 
PALANIRADJA, 2010). 
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2.5 Simulação numérica em fadiga 

 

 

 Áreas como engenharia, matemática e ciência usam a simulação numérica 

como um meio de obtenção de resultados de problemas envolvendo diversos 

fenômenos físicos e matemáticos. 

De acordo com Devloo (2005) a mecânica computacional procura simular 

diversas situações físicas representadas por sistemas de equações (o problema de 

engenharia) através da aproximação desses sistemas por um método numérico. 

Neste capitulo é feito uma abordagem breve de como são realizados as 

simulações numéricas em softwares para dimensionamento de fadiga em 

equipamentos. 

 

 

2.5.1  Problema de engenharia  

 

 

Os problemas de engenharia são segundo Liu e Quek (2003), modelos 

matemáticos de situações físicas, aplicando-se as leis e fundamentos da natureza. 

Nos problemas de engenharia existem dois tipos de parâmetros que influenciam nas 

soluções dos problemas: o comportamento natural do sistema e os parâmetros que 

provocam distúrbio no sistema. 

O comportamento natural do sistema é descrito pelos parâmetros como o 

módulo de elasticidade, condutividade térmica e viscosidade. Já os parâmetros que 

provocam distúrbio no sistema são, por exemplo, as diferenças de pressão, forças, 

momentos, e diferenças de temperatura (LIU; QUEK, 2003). 

O modelo matemático dos problemas de engenharia, ou simplesmente 

modelo, é uma representação de um sistema real, o que significa que um modelo 

deve representar um sistema e a forma como ocorrem às modificações no mesmo 

através de conjunto de equações diferenciais (LIU; QUEK, 2003). 
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2.5.2 Método numérico 

 

 

Segundo Moaveni (1999), são dois os tipos mais comuns de métodos 

numéricos em simulação numérica: Método de diferenças finitas (FDM) e Método de 

elementos finitos (FEM). O FDM utiliza equações diferenciais para cada nó, e as 

derivadas são substituídas por equações de diferença resultando em conjunto de 

equações lineares simultâneas. O FDM tem pouca aplicação em geometrias 

complexas. 

 O FEM, também referido como análise de elementos finitos (FEA), utiliza 

fórmulas de integração para gerar um sistema de equações algébricas. A solução 

geral é formada pela união das soluções individuais de cada elemento discretizado. 

 
 
2.5.3 Fadiga e FEA 

 

 

Com a introdução FEA, tem sido possível realizar cálculos de fadiga em 

equipamentos antes da construção do protótipo. A simulação numérica é um 

processo menos dispendioso que a construção de protótipos, permitindo uma 

redução de custos e tempo na produção de equipamentos. A Figura 15 mostra uma 

visão do ambiente do FEA baseado em fadiga. 

 

 

 

 

Figura 15 – Visão do ambiente da FEA baseado em fadiga (Fonte: BISHOP; SHERRATT, 2000). 
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Bishop e Sherratt (2000) diz que a maioria dos packages de softwares de FEA 

baseados em fadiga permitem que os efeitos dos históricos de forças atuantes 

sejam escalados e sobrepostos e utilizando teorias como Von Misses, Tresca e 

máxima tensão principal, determina a tensão e a previsão de vida para cada ponto 

no modelo. A sobreposição linear é realizada através da equação 17. 

 

%�_(`) = ∑ �a(`)a b WPc,d
ed,]fg

h    ( 17 ) 

 

Onde, �a(`) é o histórico de força, �a,�	 é a magnitude da força usada para 

produzir o carregamento estático na situação e %�_(`) é o resultado de tensão 

estática no ponto ij, para a situação k. A Figura 16 exemplifica a sobreposição dos 

carregamentos. 

 

 

 

 

Figura 16 – Resultado de três carregamentos aplicados em uma peça expressa por termos de 
vida de fadigam modelo (Fonte: BISHOP; SHERRATT, 2000). 

 

 

Bishop e Sherratt (2000) ainda refere que Von Mises e Tresca são análises de 

tensão populares, mas não são recomendadas para análise de fadiga. Elas não são 

direcionais, enquanto que propagação de fadiga é direcional. 
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2.5.4 Métodos de fadiga aplicados à simulação numérica 

 

 

A previsão de vida para a fadiga a partir da simulação numérica, na maioria 

dos softwares disponíveis, faz a utilização das teorias clássicas de fadiga para a 

determinação dos resultados. 

Assim, uma vez que é determinado o histórico de tensão ou deformação local 

deve-se escolher o método de fadiga. Os métodos utilizados neste Trabalho de 

Conclusão de Curso são fadiga controlada por tensão e fadiga controlada por 

deformação. 

Na simulação numérica utilizando o método de fadiga controlada por tensão 

as curvas empíricas S-N e os fatores modificadores são responsáveis pelos 

resultados de previsão de vida. Browell (2006) diz que utilizando esse método 

simulação numérica é necessário a determinação de dois parâmetros da equação 1, 

repetida abaixo, para obtenção dos resultados de comportamento de fadiga. A partir 

desses parâmetros a solução para esse método de fadiga será obtida. 

 

�	 = %((2	�)
      ( 1 ) 

 

Os parâmetros necessários são:	%′ =	Coeficiente de resistência à fadiga e 

� = Expoente de resistência à fadiga. 

Browell (2006) referencia as duas próximas equações como forma de 

determinar os resultados da simulação numérica utilizando o método de fadiga 

controlada por deformação. A primeira equação já foi citada anteriormente e 

relaciona a deformação (�) com o numero de reversões (2	�): 
 

		∆\M = W]Z

X (2	�)
 + �((2	�)�     ( 16 ) 

 

A segunda relaciona a deformação (�) com a tensão (%): 
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     ∆� = ∆W
X + 2>∆W

YZC
@
BZ

     ( 18 ) 

 

Para determinar as equações de fadiga controlada por deformação é 

necessário um conjunto de seis parâmetros sendo dois desses parâmetros os 

mesmos utilizados em fadiga controlada por tensão. Os outros quatro parâmetros 

são:	�( = Coeficiente de ductibilidade à fadiga; � = Expoente de ductibilidade à 

fadiga; �( = Coeficiente de resistência cíclico; �( = Expoente de encruamento por 

deformação plástica cíclica. 

Para alguns casos Browell (2006) recomenda a utilização da equação de 

Neuber (equação 19) que assume uma resposta nominal elástica para determinar a 

tensão-deformação local. 

 

�#%# = ��M����       ( 19 ) 

 

Onde: �# = Deformação (total) local; %# = Tensão local; �� = Fator de 

concentração de tensão elástica; �� = Deformação elástica nominal e �� = Tensão 

elástica nominal. 

A equação 19 é utilizada quando se deseja evitar um processo de simulação 

com deformação não linear que utiliza diversas iterações para obtensão do 

resultado. 

 

 

2.5.5 Modelagem da malha 

 

 

Na simulação numérica os resultados de fadiga são bastante sensíveis a 

acuracidade da tensão e deformação calculada em uma região localizada do 

componente. Para atingir níveis aceitáveis de acuracidade, segundo Bishop e 

Sherratt (2000) são essenciais os seguintes requisitos na modelagem da malha: 

 

a) um maior número de elementos da malha é necessário em contornos do 

componente; 
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b) o refinamento da malha deve atingir níveis onde o aumento do número de 

elementos não proporcione grandes mudanças nos resultados; 

c) o uso de elementos triangulares ou em cunha deve ser minimizado e 

cuidados com curvaturas devem ser tomados, não é recomenda o uso de 

elementos tetraédricos; 

d) para corpos sólidos não é recomendado o uso de elementos centroides 

porque as tensões máximas de fadiga tendem a ocorrer nas superfícies, o 

que não condiz com a realidade. O uso de elementos nodais é 

aconselhado. 

 



 
 
3 METODOLOGIA 

 

 

Neste Trabalho de Conclusão de Curso é conduzido um estudo do 

comportamento de fadiga do aço cromo-molibdênio SAE 4140 em diferentes 

condições de fabricação, por meio de ensaios de fadiga em eixos. A metodologia 

proposta neste trabalho se estrutura em cinco etapas: caracterização do ensaio, 

construção do equipamento para execução dos ensaios, fabricação dos eixos, 

simulação de fadiga e realização dos ensaios. 

Na primeira etapa foi selecionado o tipo de solicitação e o carregamento 

utilizado nos ensaios. Na segunda foi elaborado um equipamento para realização 

dos ensaios que será descrito nas próximas seções. A construção dos eixos foi 

desenvolvida na terceira etapa, caracterizando o material, geometria e condições de 

fabricação dos eixos. Na quarta etapa, as simulações foram executadas para as 

condições dos ensaios, adotando-se parâmetros e levantando dados para as 

propriedades do material. Na quinta e última etapa foram realizados os ensaios, 

comparando-se os resultados. 

 

 

3.1 Ensaio de fadiga 

 

 

O tipo de carregamento utilizado no ensaio de fadiga consiste de uma 

solicitação por flexão rotativa (um apoio). O eixo é sujeito a uma rotação em torno de 

seu centro e a uma carga de flexão aplicada transversalmente. A Figura 17 ilustra 

esse tipo de carregamento. 
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Figura 17 – a) Aplicação do carregamento e b) tensão cíclica. 

 

 

Dois carregamentos foram empregados para todas as condições de 

fabricação dos eixos, cargas de 45 e 70 kgf foram aplicadas a 210 mm do final do 

cone do eixo em rotação constante de 520 RPM. 

 

 

3.2 Construção do equipamento para ensaio de fadiga dos eixos 

 

 

Foi construído um equipamento para realização dos ensaios de fadiga dos 

eixos. O equipamento consiste basicamente de seis partes: contador de ciclos, 

braço para aplicação de carga, alojamento do rolamento, proteção externa, eixo 

flexível e motor. As partes do equipamento podem ser observadas na Figura 18. 

 

 

� Contador de Ciclos – realiza a contagem do número de voltas que o 

eixo efetua. Esse contador apresenta uma redução interna de 1000x e 

possui visor com cinco dígitos. 

� Braço de aplicação de carga – é apoiado por uma bucha de 

deslizamento. Possui um engate para aplicação de carga através de 

cabos de aço.  
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� Alojamento do rolamento – fixa no braço de aplicação de carga e 

possui liberdade de rotação de acordo com a inclinação do eixo. O 

rolamento tem ajuste deslizante na caixa de rolamento, e aderente no 

eixo. 

� Proteção externa – Tem a função de fazer a proteção e alojar o 

contador de ciclos. Presa por dois parafusos. 

� Eixo flexível – faz a ligação do eixo com o contador de ciclos.  

� Motor – o equipamento motriz foi um equipamento de torneamento 

mecânico em uma rotação fixa preestabelecida. 

 

 

 

Figura 18 – Representação do equipamento de ensaio de fadiga. 

 

 

As figuras 19, 20 e 21 são fotografias tiradas do equipamento após sua 

construção.  

 

 

 

Figura 19 – Foto tirada do a) braço de aplicação de carga b) contador de ciclos. 
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Figura 20 – Equipamento. 

 

 

 

 

Figura 21 – Equipamento realizando o ensaio de fadiga. 
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3.3 Fabricação dos eixos 

 

 

3.3.1 Material dos eixos 

 

 

Para seleção do material dos eixos foi necessário que esse cumpra os 

seguintes requisitos: permitir a realização de têmpera total e têmpera por indução 

para o diâmetro utilizado, apresentar características de um aço estrutural, ser um 

aço com baixo custo de aquisição e ter boa usinabilidade. 

O aço selecionado foi o aço cromo-molibdênio SAE 4140. Sua dureza na 

condição temperada varia de 54 a 59 HRC. Possui ótima forjabilidade, usinabilidade 

razoável, entretanto possui soldabilidade ruim. Esse material é, geralmente, 

empregado em fabricação de virabrequins, eixos, engrenagens, bielas e 

componentes estruturais que não necessitem realização de solda. O Quadro 1 

informa sua composição química. 

 

 

Designação Composição química (%) 

SAE 4140 

C Mn Si Cr 

0.38-0.43 0.75-1.00 0.15-0.35 0.80-1.10 

Ni Mo V Co 

… 0.15-0.25 ... ... 
 

Quadro 1 – Composição química do aço SAE 4140 (Fonte: GERDAU, 2012). 

 

 

 Esse aço apresenta uma temperabilidade relativamente alta, maior que aços 

carbono como SAE 1045, podendo atingir têmpera total em diâmetros de até uma 

polegada. Na Tabela 1 pode ser observado o diâmetro máximo obtido para 90% de 

martensita constituinte para diferentes tipos de aços.  
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Tabela 1 – Máximo diâmetro para 90% de martensita constituinte. 

 

 
Fonte: MIL-HDBK-5J, 2003 

 

 

3.3.2 Geometria dos eixos 

 

 

A geometria dos eixos é formada por duas seções: 20 mm e 12 mm de 

diâmetro e possuem comprimento de 340 mm. Os eixos foram usinados na 

geometria representada na Figura 22. Todas as medidas tem uma tolerância 

dimensional de ± 0,1mm. 

 

 

 

 

Figura 22 – Dimensões do eixo 
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3.3.3 Condições de fabricação 

 

 

Para realização dos ensaios foram propostos quatro diferentes condições de 

fabricação dos eixos: laminado, tempera total, têmpera superficial por indução com 

camada temperada de aproximadamente 1 e 2 mm. O Quadro 2 fornece as 

condições de fabricação. 

 

 

Cd. Condição de fabricação Acabamento Dureza (HRC) 

1 Laminado Usinado 34 ± 4 

2 Têmpera total Usinado 53 ± 4 

3 
Têmpera por Indução 

1 mm  Usinado 50 ± 4 

4 2 mm  Usinado 50 ± 4 
 

Quadro 2 - Condições de fabricação dos eixos. 

 

 

Os eixos passaram por duas etapas de usinagem uma anterior aos 

tratamentos térmicos e outra para retirada de sobremetal. A rotação de corte e o 

passo utilizados foram 720 rpm e 0,12 mm/rot respectivamente. A Figura 23 ilustra 

os eixos após a primeira etapa de usinagem. 

 

 

 

 

Figura 23 – Foto tirada dos eixos após primeira etapa de usinagem. 
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Ensaios de microdureza foram realizados para os eixos temperados 

totalmente e temperados superficialmente por indução. O equipamento utilizado para 

realizar os testes de microdureza foi um Microdurômetro Shimadzu modelo HMV - 

carga de 200 gramas - período de 10 segundos. 

 

 

3.4 Simulação numérica 

 

 

O software utilizado para as simulações numéricas foi o ANSYS versão 13, 

através do uso da plataforma WORKBENCH. As simulações numéricas realizadas 

forneceram resultados de vida para as diferentes condições de fadiga. Os resultados 

das simulações são posteriormente comparados como os valores obtidos na prática. 

O procedimento de simulação está ilustrado na Figura 24.  

 

 

 

 

Figura 24 – Procedimento de simulação. 

 

 



47 
 

 

3.4.1 Modelo matemático 

 

 

O modelo matemático para FEM baseado em estruturas mecânicas e solidas 

é descrito na obra de Zienkiewicz e Taylor (2005). Para o regime elástico: 

 

�  deformação é expressa na forma de tensor cartesiano como: 

 

��_ 	= �
M bi�P

i&c
+ i�c

i&P
h     ( 20 ) 

 

� tensão: 

 

%�_ 	= 	j�_	a#(�a#	 −	�(�)	a# 	)          ( 21 ) 
 

� equações de balanço de momento linear: 

 

%_�,_ 	+	�� 	= 	.�kl 	, +, m	 = 	1, 2, 3    ( 22 ) 

 

� condições de contorno para tensão e deslocamento: 

 

`� 	= 	 %_��_ 	= 	 `�     ( 23 ) 

 

�� 	= ��     ( 24 ) 

 

Para materiais não lineares ou grandes deformações. O modelo construtivo 

apropriado para representar o comportamento é extremamente complexo. A 

equação abaixo é apenas um exemplo de como poderia ser considerado o 

comportamento não linear. Representado pela função da densidade de energia e 

deformação onde a tensão é computada. 

 

%�_ 	= io
i\Pc       ( 25 )	
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Onde: � é o deslocamento; � a coordenada; . é densidade de massa, �� é a 

componente de força do corpo; j�_	a# é o modulo de elasticidade; �(�)	a# é a 

deformação geradas por outras fontes como variação de temperatura; /0 densidade 

de energia. 

 

 

3.4.2 Propriedades e parâmetros para a simulação 

 

 

As propriedades de fadiga controlada por tensão são baseadas na 

estimativa da curva S-N, citada anteriormente, onde se utiliza a tensão última de 

tração e o limite de fadiga para geração dessas curvas. 

As propriedades de fadiga controlada por deformação são obtidas pelas 

relações fornecidas por Lee (2005), baseadas na pesquisa de Boardman, citadas 

abaixo. 

 

Coeficiente de resistência à fadiga (%′ ): 

 

	%′ (p�-) ≈ �� + 345	p�-     ( 26 ) 

 

Expoente de resistência à fadiga (�): 

 

� ≈ − �
9 log b W]′

�,t	?u 	h          ( 27 ) 

 

Coeficiente de ductibilidade à fadiga (�( ): 
 

�( ≈ ln > ���
���R%vwC             ( 28 ) 

 

Expoente de ductibilidade à fadiga (�): 
 

Para aços duros, onde �( ≈ 0,5, � = −0,5; 
Para aços moles, onde �( ≈ 1, � = −0,6; 
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Expoente de encruamento por deformação plástica cíclica (�(): 

 

�( ≈ 

�        ( 29 ) 

 

Coeficiente de resistência cíclico (�(): 

 

�( ≈ W]′

(\]Z )BZ 	         ( 30 ) 

 

� Laminado e Temperado 

 

As propriedades utilizadas na simulação dos eixos laminados e temperados 

totalmente são mostradas no Quadro 3. 

 

 

Propriedade Laminado Têmpera total 

ρ, g/cm³ 7.85 7.85 

E,  Gpa 205 205 

Ν 0.29 0.29 

G , Gpa 80 80 

z{, Mpa 840 1650 

z|, Mpa 1100 1860 

z}, Mpa 400 208 

σf`, Mpa 1445 2205 

B -0.07 -0.0625 

εf` 0.755 0.58 

C -0.549 -0.584 

K`, Mpa 1500 2340 

n` 0.127 0.107 

 

Quadro 3 – Propriedades mecânicas para aço SAE 4140 temperado (53 HRC) e laminado. 
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� Tempera superficial por indução 

 

 

No desenvolvimento das simulações observaram-se algumas limitações para 

efetuar modificações na malha e propriedades do material. Basicamente para um 

operador pouco experiente, o software de simulação não permite vincular as 

propriedades do material a direções da peça. Palin-Luc (2010) na simulação de 

fadiga de peças temperadas por indução faz o uso de duas camadas, uma sendo a 

temperada e outra de material base.   

Devido à inacessibilidade de mudança das características do material em 

função do diâmetro do eixo para a simulação dos eixos temperados superficialmente 

por indução, foi utilizado o recurso de separação do eixo em camadas com 

propriedades diferentes (dependentes de sua dureza). A Figura 25 representa a 

disposição das camadas no eixo para realização das simulações. 

 

 

 

 

Figura 25 – Imagem da disposição das camadas no eixo. 
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Na Figura 25 pode-se observar que a região composta por camadas é a parte 

mais externa do eixo. Isso torna a malha mais refinada nessa região apresentando 

melhores resultados.  

Os quadros 4, 5 e 6 fornecem as propriedades para os eixos temperados por 

indução. 

 

 

 
Profundidade 

Propriedade 1 mm 2 mm 

ρ, g/cm³ 7.85 7.85 

E,  Gpa 205 205 

Ν 0.29 0.29 

G , Gpa 80 80 
 

Quadro 4 – Propriedades mecânicas constantes para eixos com 1 mm e 2 mm de 
profundidade de têmpera superficial de indução. 

 

 

 Núcleo 
Camada 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Espessura, mm 4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 

Raio, mm 4 4.15 4.45 4.75 5.05 5.35 5.65 5.9 

z|, Mpa 818 1347 1470 1594 1717 1840 1964 2066 

z{, Mpa 661 1280 1378 1476 1541 1606 1704 1736 

z}, Mpa 489 670 665 636 600 548 435 178 

σf`, Mpa 1163 1692 1815 1939 2062 2185 2309 2411 

b -0.08 -0.07 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 

εf` 1.02 0.71 0.67 0.63 0.62 0.60 0.56 0.54 

c -0.50 -0.56 -0.57 -0.57 -0.58 -0.58 -0.59 -0.59 

K`, Mpa 1159 1762 1900 2040 2175 2310 2453 2568 

n` 0.15 0.12 0.12 0.11 0.11 0.11 0.11 0.10 
 

 

Quadro 5 – Propriedades mecânicas para as diferentes camadas do eixo temperado por 
indução (1 mm). 
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 Nucleo 
Camada 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Espessura, mm 3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 

Raio, mm 3 3.15 3.45 3.75 4.05 4.35 4.65 5 5.4 5.8 

z|, Mpa 816 1100 1150 1182 1306 1429 1552 1696 1861 2025 

z{, Mpa 661 840 987 1117 1248 1345 1443 1541 1638 1736 

z}, Mpa 489 615 620 660 668 669 649 600 515 178 

σf`, Mpa 1161 1445 1495 1527 1651 1774 1897 2041 2206 2370 

b -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 

εf` 1.02 0.94 0.84 0.80 0.73 0.69 0.65 0.62 0.58 0.54 

c -0.50 -0.51 -0.53 -0.54 -0.55 -0.56 -0.57 -0.58 -0.58 -0.59 

K`, Mpa 1157 1292 1436 1571 1714 1852 1991 2153 2338 2525 

n` 0.15 0.14 0.13 0.13 0.12 0.12 0.11 0.11 0.11 0.10 

 

Quadro 6 – Propriedades mecânicas para as diferentes camadas do eixo temperado por 
indução (2 mm). 

 

 

Como a fadiga é um fenômeno direcional, a teoria para análise de tensão foi a 

da máxima tensão principal, por ser uma avaliação dependente da direção. As 

teorias de correção da tensão média foram Goodman, para stress-life e Morrow para 

strain-life (apesar da tensão média nos dois casos ser nula). 

A malha gerada para os eixos nas simulações é formada de elementos 

hexaédricos. Os elementos usados foram ajustados para que os nós da malha 

posicionassem nas pontas dos elementos (elementos nodais). No Apêndice A é 

fornecido as fontes de dados usadas para as propriedades do material. 

As simulações numéricas foram executadas para os dois métodos de fadiga, 

controlada por tensão (stress-life) e controladas por deformação (strain-life). Foram 

simuladas as quatro condições de fabricação com variação do refinamento para 

avaliar a sensibilidade dos resultados para as variações da malha. 



 
 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

4.1 Resultados das simulações numéricas 

 

 

4.1.1 Diagrama de Wöhler e curvas de deformação 

 

 

Fornecendo pontos da curva S-N como dados de entrada, o software faz uma 

interpolação desses pontos para gerar o diagrama de Wöhler. As duas curvas 

baseadas na teoria da vida controlada pela deformação são obtidas, por meio das 

equações 16 e 18, fornecendo-se os parâmetros necessários. 

As curvas baseadas na teoria da vida controlada pela tensão e deformação, 

obtidos pelo software de simulação a partir dos dados de entrada fornecidos, são 

apresentados da figura 26 a 31, para o material laminado e para temperado 

totalmente.   

 

 

 

 

Figura 26 – Diagrama de Wöhler para os eixos laminados. 
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Figura 27 – Relação entre a deformação e a vida para os eixos laminados (método de fadiga 
controlado pela deformação). 

 

 

 

 

Figura 28 - Relação entre a tensão e deformação para os eixos laminados (método de fadiga 
controlado pela deformação). 
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Figura 29 – Diagrama de Wöhler para os eixos temperados totalmente. 

 

 

 

 

Figura 30 – Relação entre a deformação e a vida para os eixos temperados totalmente 
(método de fadiga controlado pela deformação). 
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Figura 31 – Relação entre a tensão e deformação para os eixos temperados totalmente 
(método de fadiga controlado pela deformação). 

 

 

As Figuras 26 e 29 mostram o diagrama de Wöhler. Nesses gráficos o eixo 

das abscissas representa o número de ciclos em escala logarítmica e o das 

coordenadas, a tensão em GPa. Nota-se a partir desse diagrama, que foi fornecido 

para a vida de 1 ciclo, equivalente ao zero da coordenada logarítmica, a tensão 

equivalente ao coeficiente de resistência à fadiga, com objetivo de fornecer 

resultados mais próximos da prática para fadiga de baixo ciclo. No eixo laminado a 

curva S-N apresentou-se com menor inclinação. 

Nas Figuras 27 e 30 são fornecidas as curvas de deformação (coordenada) 

pela vida (abscissa), ambas em escala logarítmica. Nesses gráficos, o resultado da 

deformação é o somatório da deformação elástica (reta em azul) e a deformação 

plástica (reta em vermelho).  

Nas Figuras 28 e 31 têm-se o comportamento da tensão (coordenada), em 

GPa, em função da deformação (abscissa). O comportamento da curva em regime 

elástico é linear e resulta em pequenas deformações. Ao atingir o regime plástico 

observam-se grandes deformações para pequena variação de tensão. Como era de 
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se esperar, observando essas curvas, percebe-se que o material temperado tem 

regime elástico maior que o laminado. 

Não foi possível ilustrar os gráficos para o material dos eixos temperados 

superficialmente por indução, visto que cada eixo temperado por indução apresenta 

composição de vários materiais. Entretanto, pode-se obter resultados parecidos 

utilizando os dados informados na metodologia deste trabalho. 

 

 

4.1.2 Malha 

 

 

A previsão de vida dos eixos mostrou-se bastante dependente do refinamento 

da malha. Considerando valores inferiores a 1 Mpa para variação de tensão no 

refinamento da malha, resultados aceitáveis foram alcançados para valores 

superiores a 200 mil elementos no eixo. Os resultados finais foram gerados a partir 

de uma malha com aproximadamente 250 mil elementos. A Figura 32 mostra a 

malha formada para um eixo com 1 e 250 mil elementos. 

 

 

 

 

Figura 32 – Malha gerada para eixo com a) 1 mil e b) 250 mil elementos. 
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Observando a Figura 32, é possível perceber que para apenas um 

componente foi necessário um refinamento relativamente alto para atingir valores 

considerados aceitáveis, enquanto o restante dos componentes utilizados na 

simulação para aplicação da carga no eixo não necessitaram valores de refinamento 

alto, permitindo até a utilização de elementos tetraédricos nesses componentes. 

A curva de convergência da vida para o refinamento da malha é mostrada na 

Figura 33, para a simulação no eixo laminado. Nesse gráfico o número de elementos 

está apresentado em escala logarítmica. 

 

 

 

Figura 33 – Convergência da vida para o eixo laminado com carregamento de 45 kgf. 

 

 

Uma curva de tendência é traçada na Figura 33 para facilitar a compreensão 

do gráfico. Ao examinar esse gráfico conclui-se que resultados começam a convergir 

próximos a faixa de 20 mil elementos e acima de 200 mil elementos os resultados 

atingem os valores aceitáveis de convergência da vida. 
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4.1.3 Resultados de tensão e deformação 

 

 

Carregamentos internos como tensões residuais não podem ser aplicadas 

diretamente a peça, mas podem ser obtidos por simulação numérica, Coupard 

(2007) desenvolve simulação para obtensão de tensões residuais através de 

modelos matemáticos termomagnéticos e metalúrgicos. Palin-luc (2010) faz a 

sobreposição da tensão residual obtida por simulação no carregamento cíclico de 

fadiga.  

Neste trabalho não foram realizadas as simulações para obtensão da tensão 

residual, pois isso fugiria do objetivo que é simulação de fadiga. Não é realizada a 

sobreposição de tensão residual no carregamento cíclico, visto que isso não 

forneceria uma resposta única para todas as camadas e seria necessário um 

carregamento diferente para cada camada de material, tornando a simulação mais 

complexa que a resolução do problema analiticamente. 

As próximas figuras apresentam os resultados de tensão e da flecha para 

carregamento de 45 e 70 kgf. Os resultados de tensão e deformação são 

independentes do tipo de material para pequenas deformações (em regime elástico), 

portanto esses resultados se aplicam para todas as condições dos eixos. 

 

 

 

 

Figura 34 – Tensão em carregamento de 45 kgf. 
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Figura 35 – Flecha em carregamento de 45 kgf. 

 

 

 

 
 

Figura 36 – Tensão em carregamento de 70 kgf. 

 

 



61 
 

 

 

 

Figura 37 – Flecha em carregamento de 70 kgf. 

 

 

Os resultados para o ciclo de histerese obtido para o eixo laminado com 

carregamento de 70 kgf é representado na Figura 38. 

 

 

 

Figura 38 – Ciclo de histerese para eixo laminado 70kgf. 
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Nas Figuras 34 e 36 é observado o comportamento da tensão na região 

próxima ao cone do eixo, onde surgem as máximas tensões. Para o carregamento 

de 45 kgf obteve-se uma tensão máxima equivalente a 578 MPa, e para o 

carregamento de 70 kgf, uma tensão máxima de 894 MPa. Nas Figuras 35 e 37 são 

obtidas as flechas máximas dos eixos. 8,8 mm para um carregamento de 45 kgf e 

13,7 mm para carregamento de 70 kgf.  

Na resposta para tensões em regime plástico é utilizada a equação de Neuber 

para conversão da tensão nominal elástica em plástica. A Figura 38 consiste de um 

gráfico do ciclo de histerese gerado pelo software de simulação para o eixo laminado 

com carregamento de 70 kgf, construído a partir da utilização da equação de Neuber 

na determinação da tensão. 

 

 

4.1.4 Resultados da previsão de vida 

 

 

O Quadro 7 fornece os resultados de previsão de vida obtidos pela simulação, 

seguido pelas figuras com os contornos de vida gerados pelo software de simulação 

para o eixo laminado e temperado por indução. 

 

 

Condição de fabricação do eixo Carregamento (kgf) 
Vida (ciclos) 

Stress-Life Strain-Life 

Laminado 
45  60045  611870 

70 2183 19759 

Têmpera total 
45  34865 1000000 

70  8123 1000000 

1 mm 
45  34959 1000000 

70 8228  1000000 

2 mm 
45 32103 1000000 

70  8344 1000000 
 

Quadro 7 – Resultado da previsão de vida. 

 

Os resultados obtidos para simulação tanto para têmpera superficial por 

indução de 1 mm como para os de 2 mm foram próximos. Isso se deve ao fator de 
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que a simulação não agrega os valores de tensão residual, portanto os resultados de 

vida são aproximadamente iguais. 

 

 

 

 

Figura 39 – Vida para o eixo laminado (stress-life). 

 

 

 

 

Figura 40 – Vida para o eixo temperado superficialmente por indução (stress-life). 
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O método de fadiga baseado na deformação apresentou vida infinita para 

eixos temperados por indução, mas apenas para verificar o comportamento da 

simulação foi utilizado um fator de resistência à fadiga de 0,46 para avaliar 

contornos de vida para o eixo temperado com 1 mm de camada. Isso pode ser 

observado na Figura 41. 

 

 

 

 

Figura 41 – Vida para eixo temperado com 1 mm de camada, método strain-life (fator de 
resistência à fadiga de 0,46). 

 

 

 

4.2 Resultados de dureza 

 

 

Nas figuras 42, 43 e 44 são apresentados os gráficos com os valores obtidos 

de microdureza para os eixos temperados totalmente e temperados superficialmente 

por indução. Realizado em Microdurômetro Shimadzu modelo HMV - carga de 200 

gramas - período de 10 segundos. 
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Figura 42 – Microdureza para eixos temperados por indução (aprox. 1 mm de profundidade 
de camada temperada). 

 

 

 

 

Figura 43 – Microdureza para eixos temperados por indução (aprox. 2 mm de profundidade 
de camada temperada). 
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.  

 

Figura 44 – Microdureza para eixos temperados totalmente. 

 

 

Uma macrografia da seção cortada no cone do eixo temperado 

superficialmente por indução com 2 mm de camada após ataque químico, foi 

realizada para verificação da camada endurecida. A Figura 45 apresenta essa 

macrografia. 

 

 

 

 

Figura 45 – Macrografia da seção no cone do eixo, têmpera superficial por indução de 2 mm. 

 

 

Na macrografia pode-se observar nitidamente a diferença entre o núcleo e a 

camada temperada. 
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4.3 Resultados dos ensaios de fadiga 

 

 

Os ensaios foram realizados no Núcleo de Automação e Processos de 

Fabricação (NAFA) na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Durante a 

realização dos ensaios de fadiga algumas condições como temperatura dos eixos 

foram examinadas e constatadas que se mantinham em temperatura ambiente em 

torno de 20°C. Apenas os eixos laminados com carregamento de 70 kgf 

apresentaram aquecimento, devido à deformação plástica do material. 

Souza (1982) expressa em sua publicação que velocidades de ensaio (ciclos 

por unidade de tempo) não têm grande influência na resistência à fadiga dos aços 

para uma mesma solicitação, empregando frequências inferiores a 10 mil RPM. 

Mesmo assim, foi utilizada apenas uma velocidade de rotação de 520 RPM. O 

Quadro 8 fornece os resultados dos ensaios de fadiga. 

 

 

Condição de 
fabricação do eixo Carga (kgf) Deformação 

(mm) Rotação (RPM) Ruptura 
Vida 

ciclos tempo 

Laminado 
45 9 520 Sim 62000 1h 59 min 
70 15 520 Sim 2000 3 min 

Têmpera total 
45 9 520 Sim 39500 1h 16 min 
70 14 520 Sim 5500 11 min 

1 mm 
45 9 520 Sim 52000 1h 40 min 
70 14 520 Sim 10000 19 min 

2 mm 
45 9 520 Não 1506000 2 dias 7h 

70 14 520 Sim 61750 1h 59 min 
 

Quadro 8 – Resultados dos ensaios de fadiga nos eixos. 

 

 

Nos eixos laminados com carregamento de 70 kgf foi observado que a região 

da fratura apresentava formato de domo, esse formato é resultado da deformação 

plástica sofrida pelo material durante o carregamento. O limite elástico dos eixos 

laminados eram inferiores a 850 MPa e o carregamento de flexão atingia valores de 

894 MPa (valor obtido na simulação). A Figura 46 compara a fratura de 45 kgf e 70 

kgf para os eixos laminados. 
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Figura 46 – Fraturas a) 45 kgf e b) 70 kgf. 

 

 

Para construir uma curva S-N, Lee (2005) recomenda para pesquisas e testes 

o uso de 50 a 75 corpos de prova ensaiados para cada medida da curva. Esse 

levantamento de dados é extremamente necessário para verificar o verdadeiro 

comportamento de uma curva S-N, mas apesar disso foi construído alguns gráficos 

de curva S-N a partir dos ensaios realizados, com número bastante inferior de 

ensaios, apenas com objetivo de elucidar e esclarecer o comportamento de fadiga 

dos eixos. Uma curva S-N foi gerada a partir dos resultados obtidos pelos ensaios 

dos eixos laminados e pode ser observada na Figura 47. 

 

 

 

Figura 47 – Curva S-N gerada para os eixos laminados. 
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Os eixos temperados totalmente apresentaram os piores resultados de vida, 

apesar de apresentarem um limite de fadiga parecido com o do material laminado, 

eles são mais sensíveis ao acabamento superficial (usinado). Deste modo, o limite 

de fadiga para eixos com tempera total foi reduzido para valores inferiores a metade 

do seu limite de fadiga, enquanto o laminado teve pequena redução do limite de 

fadiga. É importante observar que para o carregamento de 70 kgf a vida dos eixos 

laminados foi menor, entretanto a tensão de ruptura para o material temperado é 

maior que o laminado, elevando a curva S-N. A Figura 48 ilustra a influência da 

dureza do aço no fator de acabamento superficial. 

 

 

 
 

Figura 48 – Fator de redução para o limite de fadiga do aço devido a vários tipos de 
acabamentos superficiais e resistência (Fonte: JUVINALL, 1967).                                                             

 

 

A curva S-N gerada para os eixos temperados totalmente é ilustrada na 

Figura 49. Comparada à curva S-N anterior ela teve uma redução no limite de fadiga 

e um aumento da resistência à fadiga na vida de 1000 ciclos. 
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Figura 49 – Curva S-N gerada para os eixos temperados totalmente. 

 

 

Pelos resultados dos ensaios, constatou-se grande influencia das tensões 

residuais na vida dos eixos. O eixo temperado por indução com 2 mm de camada 

apresentou resultados de vida muito superiores aos demais eixos. Isso acontece 

devido esses eixos apresentarem tensões compressivas na região mais externa.  

Fazendo o uso das tensões residuais obtidas pelo gráfico da Figura 13 e 

valores de tensão de flexão é possível calcular a tensão resultante que é 

determinada pela equação 31 obtida em Schijve (2004). 

 

% = %�&��'�	 + %'�~���	#       ( 31 ) 

 

As Figuras 50 e 51 ilustram o comportamento da tensão resultante gerado 

para o eixo temperado superficialmente por indução - 2 mm com carregamento de 

45 kgf e 70 kgf, respectivamente. 

 



71 
 

 

 

 

Figura 50 – Tensão resultante para 2 mm de camada temperada (45 kgf). 

 

 

 

Figura 51 – Tensão Resultante para 2 mm de camada temperada (70 kgf). 

 

 

O valor de tensão trativa máxima resultante para a solicitação de 70 kgf foi de 

750 MPa, para o raio de 3,1 mm. Para carregamento de 45 kgf a tensão trativa 
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máxima resultante foi de 590 MPa, para a mesmo raio. Em uma profundidade de 2,9 

mm, equivalente ao raio de 3,1 mm, o material apresenta-se em uma faixa de 

transição entre o material temperado (martensita) e o núcleo mole (ferrita-perlita). 

Nessa região o limite de fadiga do material é de aproximadamente 615 MPa. Na 

Figura 52 foi construído uma curva S-N para as características do material na 

profundidade de 2,9 mm. 

  

 

 

Figura 52 – Curva S-N – Temperado por Indução (2 mm) para profundidade de 2,9mm. 

 

 

Nota-se pelo gráfico da Figura 52 que na situação de carregamento 45 kgf o 

eixo apresenta vida “infinita”, e para o carregamento de 70 kgf vida aproximada de 

60.000 ciclos, coincidindo com os resultados atingidos nos ensaios. 

Apesar da tensão compressiva na camada externa do eixo com têmpera 

superficial por indução com 1 mm de camada temperada, a vida desses eixos 

apresentaram-se inferiores a dos eixos laminados , revelando resultados incoerentes 

com o comportamento esperado, sendo necessário uma reavaliação e medição da 

tensão residual para uma determinação conclusiva do seu comportamento. A curva 

S-N para os eixos com 1 mm de camada temperada é exposto na Figura 53. 
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Figura 53 – Curva S-N para eixos temperados por indução (1 mm). 

 

 

4.3.1 Fraturas 

 

 

As figuras 54 a 57 são macrografias da fratura dos eixos. 

  

 

 

 

Figura 54 – Macrografia da fratura por fadiga - eixo laminado carregamento de (a) 45 kgf e (b) 
70 kgf. 
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Figura 55 – Macrografia da fratura por fadiga - eixo temperado totalmente carregamento de 

(a) 45 kgf e (b) 70 kgf. 

 

 

 
Figura 56 – Macrografia da fratura por fadiga - eixo temperado superficialmente por indução 

(1 mm) carregamento de (a) 45 kgf e (b) 70 kgf. 
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Figura 57– Macrografia da fratura por fadiga - eixo temperado superficialmente por indução (2 
mm) carregamento de 45 kgf. 

 

 

A Figura 58 elucida o comportamento das fraturas de fadiga para algumas 

circunstâncias de carregamento e concentração de tensão.  

 

 

 
 

Figura 58 – Comportamento da fratura em fadiga (Fonte: ASM HANDBOOK, 1996). 
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Observando a figura acima, pode-se concluir que os eixos com carregamento 

de 70 kgf exibem fraturas de flexão rotativa sob alta tensão nominal e concentrador 

de tensão médio com exceção dos eixos temperado totalmente que possuem fratura 

com aspecto rugoso em toda sua superfície. No carregamento de 45 kgf, observa-se 

que o eixo laminado tem comportamento intermediário entre a fratura com baixo e 

médio concentrador de tensão para uma tensão nominal baixa. 

 

 

4.4 Comparação dos resultados da simulação e práticos 

 

 

A vida de um componente sujeito a carregamento de fadiga tem larga faixa de 

resultados para um mesmo ensaio, e pela observação das teorias de fadiga sabe-se 

que para pouca variação na tensão na qual o componente está sob solicitação pode 

gerar variações significativas na vida. Apesar desses fatores, a simulação numérica 

para previsão da vida demonstrou que para algumas situações é possível obter 

resultados aceitáveis comparando com os aqueles obtidos na prática. 

Para as simulações dos eixos laminado e temperados totalmente no método 

de fadiga controlado pela tensão os resultados de vida convergiram para valores 

próximos dos obtidos pelos ensaios. Para os eixos temperados por indução não foi 

possível gerar resultados que convergissem para valores de vida aceitáveis visto 

que o software não contabilizava tensões internas geradas pela diferença de 

material e não havia forma de aplicar tensões residuais diretamente aos eixos 

resultando em erros na avaliação de tensão e propagando esse erro para os 

resultados de vida. 

Para o método de fadiga controlada por deformação os resultados de 

previsão de vida foram totalmente diferentes dos ensaios práticos. A previsão de 

vida nesse método forneceu valores que superestimavam a vida do componente. 

Como foi utilizada a estimativa adotada por Lee (2005) para a determinação dos 

parâmetros utilizados nas relações de fadiga controlada por deformação, pode-se 

pressupor que é necessário o levantamento desses parâmetros, por meio de 

ensaios, para permitir uma conclusão sobre a validade da simulação utilizando esse 

método. O Quadro 9 enuncia os valores da previsão de vida pelas simulações e a 

vida determinada por ensaios. 
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Condição de fabricação do 
eixo 

Carga 
(kgf) 

Vida (ciclos) 
Ruptura 

Stress-Life Strain-Life Ensaios 

Laminado 
45  60045  611870 62000 Sim 

70 2183 19759 2000 Sim 

Têmpera total 
45  34865 1000000 39500 Sim 

70  8123 1000000 5500 Sim 

1 mm 
45  34959 1000000 52000 Sim 

70 8228  1000000 10000 Sim 

2 mm 
45 35122  1000000 1506000 Não 

70  8344 1000000 61750 Sim 

 

Quadro 9 – Comparação entre resultados de vida nas simulações e na prática. 

 



 
 
5 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 

 

 

O comportamento da fadiga em eixos, com composição de aço SAE 4140 

laminados, temperados totalmente e superficialmente por indução mostrou-se 

dependente principalmente da tensão residual gerada nos tratamentos de têmpera 

por indução. Fatores como acabamento superficial tiveram pouca influência na vida 

do eixo temperado por indução com camada endurecida de aproximadamente 2 mm, 

que apresentou vida muito superior comparada com as outras condições. Os eixos 

com tempera superficial com 1 mm de camada não apresentaram resultados tão 

significativos quanto aos dos eixos com 2 mm de camada. 

Nas simulações numéricas resultados aceitáveis de vida foram obtidos para o 

método de fadiga baseado na tensão nas condições laminado e temperado 

totalmente. No método baseado na deformação é necessário determinação dos 

parâmetros de fadiga de forma empírica para a conclusão da validade desse 

método. Logo, pode-se concluir, considerando a avaliação do software utilizado, que 

é válido o uso de simulações de fadiga nas condições onde não ocorra variação das 

propriedades do material para um mesmo componente, ou seja, onde o material 

apresente características homogêneas.  

Como propostas para trabalho futuros, uma investigação do comportamento 

das tensões residuais para têmpera por indução, utilizando meios como difração de 

raio-x para levantamento dessas tensões em conjunto com uma avaliação de 

simulações para tensões residuais empregando modelos termomagnéticos e 

metalúrgicos. Uma realização de estudo sobre fadiga contralada por deformação 

também é um tópico interessante para realização de pesquisas na área de fadiga. 
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Apêndice A - Levantamento de dados do material 

 

As propriedades mecânicas do material necessárias para efetuação das 

simulações foram obtidas através de testes, tabelas, gráficos, catálogos. Os quadros 

9 e 10 fornecem diversas características mecânicas para o aço SAE 4140. 

 

 

Temperatura do Líq. 
de Resf. para 
Têmpera, °C 

Tensão 
Ultima de 

Tração, Mpa 

Limite 
Elastico 
Mín, Mpa 

Elongação Mín 
(Ø = 50mm), % 

Redução de 
area Mín, % 

Dureza, 
HB 

Dureza, 
HRC 

205 1965 1740 11 42 578 56.0 

260 1860 1650 11 44 534 54.0 

315 1720 1570 11.5 46 495 51.0 

370 1590 1460 12.5 48 461 48.0 

425 1450 1340 15 50 429 46.0 

480 1300 1210 16 52 388 42.0 

540 1150 1050 17.5 55 341 37.0 

595 1020 910 19 58 311 33.0 

650 900 790 21 61 277 29.0 

705 810 690 23 65 235 22.0 

 

Quadro 10 – Propriedades mecânicas típicas do aço 4140 tratado termicamente (Fonte: ASM 
HANDBOOK, 1996). 

 

 

Tratamento 
Tensão Ultima 
de Tração, Mpa 

Limite 
Elastico 
Mín, Mpa 

Elongação Mín 
(Ø = 50mm), % 

Redução de 
area Mín, % 

Dureza, 
HB 

Dureza, 
HRC 

Recozido 655 420 25.7 57 197 14.0 

Normalizado 1020 655 17.7 47 302 32.0 

Laminado 1000 - 1200 750 11 45 300-340 34.0 

 

Quadro 11 - Propriedades mecânicas típicas do aço 4140 Recozido, Normalizado e Laminado 
(Fonte: GERDAU, 2012). 

 

 

O gráfico ilustrado na Figura 38 abaixo fornece os valores de limite de fadiga 

do material em função da dureza em escala Rockwell C.  
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Figura 59 – Limite de fadiga de aços ligados em função da dureza em Rockwell C (Fonte: 

GARWOOD; ZURBURG; ERICKSON, 1951). 


