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Resumo: Comparar a equação de Basquin obtida por 

meio de ensaios de fadiga por controle de deformação [1] 

com a equação que será obtida por controle de tensão 

para o aço LNE 26. Analisando-se qual é o impacto do 

uso, principalmente da equação estimada, no 

dimensionamento de um componente.  

 

 

1. Introdução 
Aços são corriqueiramente utilizados nas indústrias, 

em especial na área automobilística, tanto em formas de 

chapas como em bobinas. Para atender aos requisitos e 

solicitações impostas ao material, é de suma importância 

que se tenha propriedades mecânicas adequadas para não 

comprometerem a destinação imposta por projetistas e 

pessoas à frente do projeto [1].  

Um grande problema enfrentado por todos os metais 

é a fadiga, onde a combinação entre um certo tempo de 

vida com solicitações mecânicas cíclicas impostas, 

acarreta a ruptura do material. Por ocorrer de forma 

repentina e sem aviso prévio, é relevante que o projetista 

tenha conhecimento de qual é a vida útil do material 

escolhido para uma determinada aplicação [2]. 

O conhecimento da equação de Basquin é necessário, 

pois, por meio dela é possível determinar a quantidade de 

ciclos para o início da trinca em um material [3]. Para o 

presente trabalho, o material (aço ABNT NBR 6656 - 

LNE 26) será usinado conforme a figura 1, e submetido 

a uma carga senoidal totalmente reversa até a ruptura, de 

acordo com a norma ASTM E 466 [4, 5].  

 

2. Metodologia 
Serão utilizados 5 níveis de carga com pelo menos 

duas repetições em cada nível, com o tratamento desses 

dados serão determinados o expoente de resistência à 

fadiga (b) e coeficiente de resistência à fadiga (´f), 

conforme equação 1. 

 
Figura 1 – Corpo de prova para o ensaio de fadiga. 

Dimensões em milímetros. 
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Em que: b é o expoente de resistência à fadiga; 

´f é o coeficiente de resistência à fadiga; 

Nf é o número de ciclos completos até a falha; 

a é a amplitude de tensão 
∆𝜎
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 é a variação entre a tensão máxima e mínima. 

 

Em seguida, serão realizadas as comparações das 

equações obtidas, de fadiga por controle de deformação 

(baixo ciclo) e por controle de tensão (alto ciclo). Por 

meio da análise fractográfica e microestrutural será 

realizada uma discussão, analisando-se o mecanismo de 

origem do dano, bem como, eventuais considerações em 

relação a aplicação dos dados do comportamento 

monotônico e cíclico para a estimativa da vida em fadiga 

desse material. 

 

3. Conclusão 
       Por meio do ensaio de fadiga por controle de tensão 

(alto ciclo) é possível verificar qual equação se aproxima 

mais em relação aquelas determinadas no trabalho 

anterior, ensaios de fadiga por controle de deformação 

(baixo ciclo) [1]; 

       O mecanismo de origem do dano desempenha um 

papel primordial na vida em fadiga e seu conhecimento é 

importante nos processos de análise de falhas, bem como, 

em estimativas do comportamento à fadiga. 
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