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Resumo: Este trabalho apresentará o modo como 

modelos de previsão de vida em fadiga multiaxial 

baseados em tensão equivalente são usados em 

softwares de análise por elementos finitos, a partir da 

investigação de como e, em que hipóteses, os modelos 

de baseados em tensão equivalente utilizados no 

contexto de carregamentos estáticos podem ser 

utilizados também para estimativa de vida em fadiga 

multiaxial. 

1. Introdução 
O modelo de tensão equivalente de von Mises é um dos 

mais frequentemente utilizados para previsão de falha 

por escoamento em materiais dúcteis submetidos a 

estados de tensão multiaxiais produzidos por 

carregamentos estáticos. Este modelo pode ser utilizado 

também para a previsão de falha por fadiga. Contudo o 

uso do modelo de von Mises é restrito apenas a 

carregamentos periódicos proporcionas e em fase [1], ou 

seja, carregamentos multiaxiais que atingem os picos da 

amplitude de tensão máxima e mínima num mesmo 

instante durante todo o seu histórico Fig.(1). Uma 

característica do modelo de von Mises é que sua 

formulação não contabiliza os efeitos das tensões 

compressivas que não contribuem para a nucleação de 

trincas de fadiga. 

 
Figura 1 – Histórico de carregamento. 

Dessa forma, a equação de von Mises é corrigida 

acrescentando o sinal positivo ou negativo do primeiro 

invariante do tensor das tensões, a esta correção se dá o 

nome de tensão equivalente de von Mises sinalizada [2] 

– Signed Von Mises – de forma que a tensão alternada 

de fadiga é expressa pela equação (1). 
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2. Metodologia 
O espécime simulado foi um eixo escalonado 

submetido a um estado multiaxial de tensões alternadas. 

As condições de contorno utilizadas foram: engaste em 

uma das extremidades e esforço axial e torçor na 

extremidade oposta. O espécime foi discretizado com 

elementos tetraédricos e hexaédricos de primeira e 

segunda ordem para verificar-se a influência destes nos 

resultados de vida em fadiga aplicando o modelo de von 

Mises sinalizado. As simulações numéricas foram 

realizadas com o auxílio o software Ansys worbench.  
Para a validação do resultados de tensão obtidos 

pelas quatro malhas de elementos foi construído um 

espécime e um dispositivo que possibilitasse a ação 

simultânea do esforço de tração e torção. O dispositivo 

funciona por meio de um sistema parafuso/rosca que 

converte o esforço de torção produzido pelo torquimetro 

disponível no CLM da FEI. Os valores de tensão foram 

obtidos por meio de extensiometria elétrica. 

 
Figura 2 – Dispositivo de teste. 

3. Resultados 
Os resultados usando o modelo de von Mises 

sinalizado com as quatro malhas de elementos é 

ilustrado na figura 3. 

 
Figura 3 – Tensões na seção crítica. 

4. Conclusões 
Pôde-se verificar que o modelo de von Mises 

sinalizado disponível no software utilizado têm uso 

restrito a um certo tipo de carregamento. Verificou-se 

ainda, que elementos de segunda ordem foram mais 

eficientes para descrever regiões de geometria complexa 

e portanto fornecer valores de tensão mais próximos aos 

obtidos por extensiometria. 
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