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Resumo: Este trabalho tem a finalidade de estudar o 

comportamento mecânico dos aços por meio da 

realização de ensaios, análise de falhas, assim como 

estabelecer a relação entre a composição química, 

microestrutura e histórico termomecânico com as 

propriedades mecânicas. Outro objetivo complementar é 

avaliar a precisão de métodos estimativos de previsão da 

resistência à fadiga de aços utilizando a abordagem -N. 

 

1. Introdução 
O estudo da deformação e fratura dos materiais está 

associado ao estudo do seu comportamento mecânico. O 

conhecimento desta área é a base para prever, controlar 

ou evitar falhas nas aplicações de engenharia. Uma vez 

que o comportamento do material é avaliado de forma 

quantitativa a partir de ensaios, as chances de sucesso 

em um projeto de engenharia podem ser avaliadas [1]. 

Assim, com o objetivo de propiciar maior habilidade e 

experiência em análise estrutural, este trabalho visa 

estudar mais detalhadamente o comportamento 

mecânico dos aços assim como o principal modo de 

falha mecânico observado na indústria, a fadiga [1]. 

 

2. Metodologia 
Será realizada a análise da composição química por 

meio de difração de raio x e a caracterização da 

microestrutura por meio de técnicas metalográficas e 

microscópio óptico. Posteriormente, serão obtidas as 

propriedades mecânicas por meio de ensaios destrutivos 

para caracterizar os comportamentos monotônico e 

cíclico do material. Os ensaios mecânicos que serão 

executados são os ensaios de dureza, tração e ensaio de 

fadiga com controle das deformações conforme ASTM, 

sendo realizado posteriormente a análise macroscópica e 

microscópica das fraturas através do MEV. 

A aplicabilidade dos modelos estimativos será 

analisada por meio do confrontamento do cálculo de 

vida utilizando a curva de fadiga obtida no ensaio e a 

curva estimada pelos modelos. 

 

3. Resultados esperados 
Deseja-se verificar a compatibilidade entre as 

informações coletadas nos ensaios com a literatura e os 

dados do fabricante do material, identificar e diferenciar 

o comportamento quando o material estiver sujeito a 

cargas estáticas e dinâmicas, os aspectos típicos de 

fraturas estáticas e de fadiga assim como a validar a 

aplicabilidade de alguns modelos estimativos para 

previsão preliminar da durabilidade de componentes 

mecânicos sujeitos a carregamentos cíclicos. 

 

 
Figura 1 – Diversos comportamentos cíclicos 

apresentados pelos materiais [2]. 

 

4. Conclusões parciais 
O comportamento tensão-deformação obtido de um 

ensaio montônico uniaxial pode ser bem distinto do 

resultado obtido em um ensaio cíclico. No ensaio 

cíclico, o limite de escoamento pode variar comparado 

ao ensaio monotônico devido ao efeito Baushinger. 

As fraturas de fadiga possuem características típicas 

que podem ser verificadas a nível macroscópico e 

microscópico, utilizando equipamentos adequados. 

Alguns métodos estimativos de previsão da 

resistência à fadiga que utilizam a abordagem -N são 

satisfatórios e podem ser utilizados em análises de 

fadiga preliminares. 
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