
CORRELAÇÃO DO COMPORTAMENTO MECÂNICO E CÍCLICO 

COM A RESISTÊNCIA À FADIGA DE UM AÇO BAIXA LIGA 
 

Fabio do Prado Verderano
1
, William Naville

2
  

1,2 
Centro Universitário da FEI 

fabioverderano@live.com / wnaville@fei.edu.br 

Resumo: Os objetivos desse trabalho são a 

caracterização da microestrutura e dos comportamentos 

mecânicos monotônico e cíclico, de um aço de baixa 

liga, na condição de fornecimento, correlacionando-se 

esses comportamentos e verificando se há adequação 

das relações que estimam o comportamento à fadiga. 

 

1. Introdução 
O material de estudo é o aço LNE 26, utilizado na 

forma de bobinas e chapas laminadas a quente, de aço-

carbono e aço de baixa liga, acalmado, tipo perlita 

reduzida, para aplicações em peças de conformabilidade 

crítica, onde requisitos especiais de propriedades 

mecânicas e soldabilidade são fundamentais, como 

longarinas, travessas e suportes [1]. Experimentos com 

aços bifásicos demonstram que há boa correlação entre 

o comportamento monotônico e cíclico com o 

comportamento à fadiga de baixo ciclo [2]. Como esse 

aço é de grande utilização na indústria automobilística, 

se a comprovação da correlação for verdadeira, os dados 

obtidos serão de extrema utilidade para projetos de 

componentes mecânicos, particularmente na eliminação 

de falhas oriundas de esforços dinâmicos presentes em 

aplicações automotivas. 

 

2. Metodologia 
A partir do material fornecido, no formato de chapa 

com espessura de 4 mm, realizou-se a caracterização 

microestrutural (microscopia ótica e eletrônica de 

varredura) [3], o perfil de micro dureza [4], e ensaios de 

tração [5]. Para segunda parte do projeto serão 

realizados ensaios cíclicos [6] e análises fractográficas. 

 

 

3. Resultados 
A análise microestrutural indicou que as inclusões 

são de óxido globular do tipo fina série 11/2 e grossa 

série 1, a microestrutura encontrada é ferrita e perlita, 

sendo que a perlita apresenta-se na forma modificada, 

figura 1. Nota-se uma diminuição da dureza no núcleo 

da espessura devido ao processo de laminação para 

acabamento da chapa, tabela 1. Na tabela 2 são 

apresentados os valores para as propriedades mecânicas 

monotônicas, esses resultados são compatíveis com a 

especificação do material [1].  

 

4. Conclusões 
A microestrutura presente e a dureza são 

compatíveis para o material, porém, não são uniformes 

ao longo da espessura da chapa. As propriedades 

mecânicas monotônicas estão de acordo com o 

esperado. Assim, o material está adequado a seu 

emprego, permitindo a continuidade do trabalho. 

 
Figura 1: Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV), microestrutura 

compostas por grãos de ferrita e perlita. 

 
Tabela 1 – Perfil de dureza pela espessura da amostra. 

Esp. 

(mm) 

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 

Dur. 

(HV0,5) 

135,0 
±2,65 

128,7 
±2,31 

116,3 
±4,62 

111,0 
±1,00 

113,3 
±2,31 

126,0 
±4,00 

135,3 
±1,53 

 

Tabela 2 – Propriedades mecânicas do material. 

σe 

(MPa) 

σr 

(MPa) 

E 

(GPa) 

A 

 (%) 

RA 

(%) 

n k 

(MPa) 

289,7 

±14,84 

392 

±4,8 

215 

±2,6 

36,1 

±1,51 

37 

±1,04 

0,1935 

±0,026 

652,9 

±21,41 
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