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Resumo: Este trabalho investiga o comportamento à 

fadiga de um aço SAE 1008 utilizando ensaios cíclicos 

uniaxiais sob controle de tensão. Os corpos de prova, 

especialmente projetados utilizando simulações de 

Elementos Finitos, permitiram a utilização de 

extensômetros (clip-gages) durante todo o ensaio e com 

isto viabilizaram a determinação das curvas S-N e ε-N 

do material. As fraturas ocorreram na região sensível da 

amostra como previsto nas simulações e os resultados 

apresentaram reduzido espalhamento do número de 

ciclos à falha para cada amplitude de tensão imposta. 
 

1. Introdução 
São amplamente citadas na literatura [1-2] as vantagens 

do uso de ensaios controlados por deformação na 

determinação das propriedades à fadiga de um material. 

Estes ensaios permitem a obtenção direta de curvas  ε-N 

– amplitude de deformação vs. nº de ciclos à falha – e 

possibilitam a clara distinção das parcelas elástica (εel) e 

plástica (εpl) da solicitação aplicada. Isto favorece a 

utilização das propriedades de fadiga para projeto 

mecânico, em especial quando concentradores de tensão 

que podem causar plastificação local estão presentes. 

No entanto, devido à esbeltez dos corpos de prova 

utilizados no trabalho (advindos de chapas), o controle 

por deformação se mostra inviável devido à ocorrênncia 

de flambagem. Mesmo que a deformação seja 

inicialmente trativa-trativa (com R = (εmín/εmáx) > 0), a 

movimentação de discordâncias nos primeiros ciclos 

induz cargas compressivas e flambagem. Assim, os 

ensaios tiveram de ser conduzidos por controle de 

tensão (obtendo diretamente as curvas S-N - amplitude 

de tensão vs. n° ciclos à falha) e as propriedades ε-N 

derivaram do pós-processamento dos dados obtidos. 
  

2. Metodologia 
As amostras foram obtidas de chapas laminadas de 1,5 

mm de espessura e usinadas, lixadas e polidas por meio 

de dispositivo especialmente projetado para garantir 

igualdade no dimensional de 24 peças (Fig. 1). As 

propriedades mecânicas convencionais foram obtidas de 

ensaios de tração segundo a ASTM E8M [3], incluindo 

curvas tensão-deformação, módulo elástico (E) e 

tensões limite de escoamento e resistência (SLE e SLR). 
Os ensaios de fadiga seguiram a norma ASTM 

E466 [4] em equipamento MTS, incluindo cinco níveis 

de amplitude de tensão e mínimo de 3 espécimes por 

nível. A utilização de um clip-gage permitiu a 

determinação das curvas ε-N como pretendido [2].   
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Figura 1 – Amostras (a) em preparação e (b) prontas para ensaio. 

3. Resultados 
A Fig. 2(a) apresenta a curva S-N obtida para o aço SAE 

1008, já com o ajuste dos pontos ao modelo de Basquin 

[2]. Fica evidente a boa aderência do referido modelo 

com R
2
 = 0,97. A Fig. 2(b), por sua vez, apresenta a 

curva ε-N e suas parcelas elástica e plástica ajustadas 

pelo modelo de Coffin-Manson [1-2]. Fica evidente a 

boa aderência experimental ao modelo e, como 

esperado, o expoente de Basquin da Fig. 2(a) foi 

proximamente reproduzido pela representação εa-el - 2Nf.   
 

   

Sa = 239.1(2Nf)x
-0.043429

R² = 0.968572
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εa-el = 0.001197(2Nf)
-0.043461

R² = 0.971439

εa-pl = 0.008788(2Nf)
-0.048441

R² = 0.909198
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(b) 

Figura 2 – Propriedades à fadiga do aço SAE 1008 representadas por 
meio de (a) curva S-N e (b) curva ε-N incluindo parcelas de εa-el e εa-pl. 

 

4.Conclusões 
A geometria desenvolvida inviabiliza ensaios em 

controle de deformação devido à flambagem, mas 

permite ensaios em controle de carga empregando clip-

gage, o que permite a determinação de curvas S-N e ε-N. 

O tratamento dos dados para obtenção das curvas ε-

N não é trivial mas conduziu às parcelas elástica e 

plástica aderentes ao modelo de Coffin-Manson. 

Além da utilidade das propriedades à fadiga do aço 

SAE 1008, este trabalho fornece argumentos positivos 

sobre o uso de ensaios S-N para obtenção de dados ε-N. 
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