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Resumo
A perda de resistência devido à fadiga é uma das principais causas de colapso de obras de
infraestrutura no mundo. Seu estudo é complexo, e embora haja na litertura pesquisas datando do
século XIX, os reais procesos que a geram ainda são desconhecidos. Diversos modelos visam a
computação de um parâmetro que indique a perda de resistência da peça por fadiga. O Modelo
do Dano Linear de Palmgreen-Miner se apresente como o mais simples e usual. No entanto, tal
método possui limitações por desconsiderar a ordem de aplicação dos ciclos. Mayugo (2004),
baseado em pesquisas anteriores de Oller (2002) e Suero (1998), propõe um modelo baseado na
mecánica do dano contínuo, o qual considera a ordem das variações de tensão. Para a aplicação
do modelo, um contador de ciclos específico se faz necessário. Este artigo apresenta uma revisão
dos conceitos essenciais de análise de fadiga, bem como uma explicação dos contadores de
ciclos e uma simples aplicação dos modelos em uma seção de ponte ferroviária. As rotinas
foram escritas em MATLAB e seus algoritmos são brevemente explicados. A vida útil obtida pelo
modelos linear foi de pouco mais de 1.200.000 passagens do trem-tipo, com uma perda de
resistência constante de 8e-5% por passagem, perda aproximadamente três vezes menor da
calculada pelo modelo do dano contínuo na primeira passagem.
Palavras-chave: análise de fadiga, dano linear, dano contínuo, pontes ferroviárias.
Abstract
The lost of resistance due fatigue is one of the main causes of collapses in infrastructure
constructions in the world. Its study is complex and, even tough there are researches in this area
since late 1800, its real processes remain unknown. Many models aiming to compute a parameter
that quantifies the lost of resistance have been proposed. The Linear Damage Model of
Palmgreen-Miner is the most simple and the most widely applied. However, this method posess
inherent limitations, once it doesn’t recognize the order of the applied loads. Mayugo (2004),
based on previous researches of Oller (2002) and Suero (1998), propose a model based on the
continuum damage mechanics, which considers the real order of tension variation. To apply this
model, a specific cycle-counter is needed. This article presents a review of the main concepts of
fatigue analysis, as well as the cycle counters used and a simple application of the two models on
the section of a railroad bridge. The routines used were developed in MATLAB language and
there algorithms are briefly explained. The service life calculated using the linear model was about
1.2000.000 passages of the standard train, with a constant loss of 8e-5% of its resistance at each
passage, which is almost three times less than the resistance loss calculated in the continuum
damage model for the first passage.
Keywords: fatigue analysis, linear damage, railroad bridges
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1. INTRODUÇÃO
O fenômeno de fadiga de um material é a sua gradual perda de resistência em decorrência
da variação de tensão que este sofre durante sua vida útil. Colapsos decorrentes de fadiga
são especialmente perigosos, uma vez que imprevisíveis, sem aviso prévio da fratura
iminente: eles ocorrem de repente sem apresentar deformações plásticas exteriores
(OLLER, 2004). Portanto, é de extrema necessidade a criação de modelos que computem
a progressiva perda de resistência de uma peça, em especial aquelas sujeitas a esforços
repetitivos.
No início da década de 1870, Wöhler resumiu os estudos que fazia desde 1852 acerca de
fadiga em eixos de trilhos, apontando para a importância da amplitude da tensão, em
detrimento do seu valor máximo (LEE et. al. 2005). Após isso, as curvas de Wöhler (ou
Curvas S-N) se tornaram o método padrão para se considerar a vida útil de sólidos
elásticos lineares (JERRAMS et. al. 2012).
Os danos acumulam-se desde o início até ao fim da vida do componente. Várias teorias
de danos acumulados têm sido propostas para avaliar a duração de um material em
condições de fadiga (Stephens, Ralph I. et al, 2001). Em 1924, A. Palmgreen introduziu
o conceito de soma linear do dano por fadiga. A primeira formulação matemática foi
apresentada em 1945 por A.M. Miner (1945) (FATEMI, 1998). Graças a isso, o modelo
também é muito conhecido por “regra de Miner” ou “hipótese do dano linear de
Palmgreen-Miner”. Consiste no modelo mais simples e largamente utilizado para a
análise de fadiga.
Estudos posteriores demonstraram a influência da variação do valor médio não nulo no
processo de perda de resistência da peça. Para a computação deste efeito, utilizasse neste
trabalho a conhecida Lei de Goodman.
Em estruturas de carregamento não determinístico, como pontes ferroviárias, a variação
de tensão se dá de forma não linear, sendo necessários procedimentos específicos para se
caracterizar os diversos ciclos que esta apresenta. Para essa tarefa, se utiliza os algoritmos
conhecidos como “contadores de ciclos”.
O contador Rainflow foi proposto por Matsuiki e Endo em 1968. É o método reconhecido
pelas normas EUROCODE 3 (2003), BS 5400 (1980), AASTHO (2005) e outras, além
de ser atualmente o mais utilizado em análises para a determinação do dano (PRAVIA,
2003 e AFONSO, 2007).
O Modelo do Dano Linear combinado com o contador Rainflow é um dos métodos mais
populares atualmente. No entanto, como aponta Fatemi e Yang (1998), o método possui
deficiências por conta de sua independência quanto ao nível de carregamento e à
sequência do carregamento, além da incapacidade de computar a interação entre os
carregamentos.
Novos modelos baseados na mecânica do dano contínuo têm surgido, os quais levam em
consideração esses fatores ignorados. Um desses é o Modelo do Dano Contínuo proposto
por Mayugo, Oller e Pinate (2002). O modelo propõe a redução gradual da resistência da
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peça por um modelo que atualiza as resistências residuais acumuladas após cada ciclo ou
conjunto (blocos) de ciclos de carregamento, recalculando a variável de dano com base
nos valores de resistência atualizados. Para sua utilização do modelo, foi implemento um
contador específico que organiza a variação de ciclos seguindo sua real ordem.
Este trabalho apresenta a comparação entre esses dois modelos de dano (dano contínuo e
dano linear) combinados com seus respectivos contadores de ciclo. A fim de se visualizar
mais facilmente a perda progressiva de resistência pelo Modelo do Dano Contínuo,
implementou-se um algoritmo que obtém o diagrama de interação de esforços resistentes
da peça após cada bloco de ciclos.
2. Aspectos Teóricos
2.1 Caracterização de Ciclos de Tensão
O processo de fadiga é definido como a perda progressiva da resistência de uma peça a
medida em que esta é submetida a variações cíclicas de tensão. As variáveis que
caracterizam um ciclo são sua tensão alternada (𝜎𝑎 ) e tensão média (𝜎𝑚 ) mostradas a
seguir.

Figura 1. Ciclo de tensão, período (T) tensão alternada (𝜎𝑎 ) e tensão média (𝜎𝑚 )

A partir desses parâmetros, podemos calcular o índice de reversibilidade do ciclo:
𝑄=

𝜎𝑚
𝜎𝑎

(3)

De modo geral, as tensões variáveis no tempo podem ser classificadas entre aquelas de
amplitude constante ou de amplitude variável. Geralmente, as tensões de amplitude
constante têm natureza determinística e estão associadas a carregamentos oriundos do
funcionamento de máquinas e são conhecidas como tensões flutuantes, repetidas ou
alternantes. As tensões de amplitude variável e aleatória estão normalmente associadas
às estruturas reais sujeitas a cargas aleatórias.
2.2 Mecanismos de Formação de Fissuras
A fratura por fadiga é a ruptura do material sujeito a ciclos repetidos de tensão ou
deformação. O mecanismo de fratura por fadiga de um componente estrutural pode ser
separado em três fases (BARSOM,1987; ALMAR-NAESS, 1985; MOURA, 1986):
1- a nucleação e iniciação de pequenas fissuras (microfissuras), geradas apenas por
tensões variáveis, ou por defeitos do material (solda);
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2- propagação da fissura;
3- ruptura ou fratura final do componente.
Fissuras aparecem, inicialmente, no plano que corta os pontos com maiores concentrações
de tensão (LEITÃO, 2009). Embora se saiba que danos locais possam levar à ruptura final
da estrutura (Chan et al, 2001), vale ressaltar que a falha de uma peça por fratura não
necessariamente indica o colapso global da estrutura; em alguns casos, os esforços podem
ser distribuídos para outros elementos, principalmente em estruturas com caminhos
múltiplos de transmissão de tensões (BARSOM, 1987).
2.3 Curvas S-N
As curvas S-N, são obtidas através de ensaios de flexão rotativa ou compressão e tração
(push-pull) realizados em corpos de prova normalizados. O corpo de prova é submetido
a uma tensão rotativa até que se verifique a falha. O número de ciclos (N) de tensão
alternante necessários para que esta falha ocorra é então registrado. Repete-se o
experimento com outro valor de tensão alternante. As curvas resultantes são descritas na
forma 𝑁𝜎𝑛𝑚 = 10𝑎 , usualmente representada em coordenadas logarítmicas:
1

log 𝜎𝑛 = 𝑚 (𝑎 − log 𝑁)

(4)

a qual 𝜎𝑛 é a resistência à fadiga em 𝑛 ciclos, 𝑚 e 𝑎 são parâmetros obtidos por resultados
experimentais.

Figura 2. Curva S-N (MAYUGO, 2002)

As curvas construídas possuem um ponto a partir do qual ela passa de uma declividade
negativa para uma linha horizontal. Este ponto representa o limite de fadiga do material
𝜎𝑒 (endurance limit). Valores de variação de tensão inferiores a este valor não levam à
falha da peça, não importando o número de ciclos aplicados. Para a maioria dos aços têmse um limite de fadiga definido, que normalmente é encontrado na faixa de 106 a 107 ciclos
(NORTON 1998).
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2.4 Influência das Tensões Médias
As curvas S-N são traçadas a partir do ensaio de corpos de prova submetidos a uma tensão
alternante de tensão média nula e, portanto, com índice de reversibilidade também nulo.
Para valores variantes de Q, as curvas S-N de um mesmo material apresentam formas
diferentes, inclusive com diferentes valores de limite de fadiga. Assim sendo, para
caracterizar por completo o comportamento de um material, se faz necessária uma família
de curvas S-N (MAYUGO, 2002).

Figura 3. Comportamento das curva S-N para diferentes valores de Q (MAYUGO, 2002)

É possível contornar a necessidade de se traçar uma curva para cada carregamento ao se
aceitar uma hipótese de distribuição de curvas. Uma das mais usadas é a proposta de
Goodman (1899), onde as componentes tensão média (𝜎𝑚 ) e a tensão alternante (𝜎𝑎 ) de
um ciclo de tensões são relacionados pela equação:
𝜎𝑎
𝜎𝑒𝑜

+

𝜎𝑚
𝜎𝑢

=1

(5)

onde:
𝜎𝑒𝑜 = limite de fadiga da curva obtido sob carregamento com Q=0
𝜎𝑢 = tensão de ruptura da peça.

2.5 A Curva S-N da Norma Brasileira
A NBR 6118 apresenta uma curva S-N bilinear para ser usada na análise de fadiga de
barras de aço presentes em peças de concreto armado. A norma considera unicamente as
variações de tensão capazes de romper a peça com a aplicação de 20.000 à 2.000.000 de
ciclos.
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Figura 4. Curva S-N da Norma Brasileira (NBR 6118)

O dado de entrada nesta curva é a variação de tensão, obtida simplesmente por
∆𝑓𝑠𝑑,𝑓𝑎𝑑 = 2 ∙ 𝜎𝑎 = 𝜎𝑚𝑎𝑥 − 𝜎𝑚𝑖𝑛

(6)

As constantes 𝑘1 e 𝑘2 , bem como o número de ciclos de referência 𝑁 ∗ são tabelados em
função do tipo do aço, que leva em consideração sua bitola e geometria. Nos casos
apresentados neste artigo, recaímos sempre nos parâmetros condizentes com o tipo 𝑇1 .
Tabela 1. Coeficientes usados para a construção da curva S-N (NBR 6118)

Neste trabalho, foi considerada a curva S-N da norma brasileira. Não há menção do efeito
da tensão média nesta norma, no entanto, se aplicou a Lei de Goodman para todos os
ciclos com o objetivo de se computar a influência de suas tensões médias.

3. CONTADORES DE CICLOS
É definido como ciclo a variação de tensão de um mínimo local (vale) para um máximo
local (pico) e novamente para um mínimo local (vale) sob amplitude constante (ASTM E
1049-85). Como visto, as tensões oriundas de carregamentos em estruturas reais são de
natureza aleatória, ou seja, sua amplitude varia no tempo, sendo necessário discretizar
este carregamento em ciclos que, juntos, representem o carregamento original.
3.1 Contador de Ciclos Rainflow
O algoritmo utilizado neste trabalho foi desenvolvido por Adam Nieslony e
disponibilizado gratuitamente no site www.mathworks.com.
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O nome “rainflow” deriva dos caminhos que gotas de água percorrem em telhados de
edifícios japoneses do tipo “pagoda”, que inspiraram o método. Para explicá-lo, faremos
uso dessa mesma analogia, como segue.

Figura 5. Exemplo de carregamento aleatório

- Toma-se uma série de tensões variante no tempo e a rotacional-se 90º; os vales da série
não rotacionada se posicionam como “pontas” à esquerda e os picos originais se
apresentam agora como “pontas” à direita. Considere cada par pico-vale ou vale-pico
como um telhado rígido, e cada vale ou pico que o define como seus extremos.
-Gotas d`água são sucessivamente liberadas a partir dos vales de cada telhado, e,
separadamente, dos picos de cada telhado. Ao chegar na extremidade seguinte, a gota
“pingará” para baixo, paralelamente ao eixo vertical. O caminho percorrido por cada gota
será analisado para a definição da quantidade de ciclos com características distintas que
compõe o carregamento.
Se o caminho da gota se iniciar em um pico (extremo à direita do telhado), têm-se as
seguintes possibilidades de percurso:
a) A gota é amparada por um telhado de vale inferior ao vale do telhado de onde ela
pingou. Em seguida, ela continua seu percurso para baixo;
b) A gota cruza o caminho de outra previamente liberada;
Se o caminho da gota se iniciar em um vale (extremo à esquerda do telhado), teremos as
seguintes possibilidades de percurso:
a) A gota é amparada por outro telhado de pico superior ao pico do telhado de onde
ela pingou. Em seguida, ela continua seu percurso para baixo;
b) A gota cruza o caminho de outra previamente liberada;
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Figura 6. Demonstração do método de contagem Rainflow, apresentando o caminho das
“gotas” liberadas dos vales (a) e dos picos (b)

Os resultados para o carregamento são apresentados na Tabela 1.
Tabela 1- Resultado do contador rainflow para o exemplo de variação e tensão da
Figura 5.
N

Sa

Sm

Smax

Q

0,50

1,50

-0,50

1,00

-0,33

0,50

2,00

-1,00

1,00

-0,50

1,00

2,00

1,00

3,00

0,50

0,50

4,00

1,00

5,00

0,25

0,50

4,50

0,50

5,00

0,11

0,50

4,00

0,00

4,00

0,00

0,50

3,00

1,00

4,00

0,33

3.2 Contador por Incrementos de Carga
O método de contagem de ciclos de Mayugo (2002) difere principalmente do Rainflow
por representar um “progresso temporal” no carregamento. Neste método, as variações
do carregamento não-linear são descritas na forma linearizada de incrementos de
carregamento ∆𝑁, os quais compreendem regiões aonde não há uma variação
considerável dos seus parâmetros que o caracterizam.
Os incrementos de carga são computados, portanto, na ordem em que se apresentam no
carregamento original. Esta disposição em ordem cronológica é essencial para o cálculo
da Resistência Residual Acumulada, uma vez que o valor desta variável em um dado
momento é função dos incrementos anteriores.
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Segue o passo a passo do método:
1- Caracteriza-se um incremento de carregamento tomando-se os dois primeiros
pontos (vale-pico ou pico-vale) do carregamento. Verifica-se se seus parâmetros
mudam quando recalculados considerando-se o ponto seguinte. Esta verificação é
realizada da seguinte forma:
(𝜎𝑚𝑎𝑥 )𝑖+1 −(𝜎𝑚𝑎𝑥 )𝑖

𝜂 = ∑|

𝜁 = ∑|

(𝜎𝑚𝑎𝑥 )𝑖+1
(𝑄)𝑖+1 −(𝑄)𝑖
(𝑄)𝑖+1

|→0

|→0

(7)
(8)

onde sempre o índice 𝑖 é referente aos parâmetros calculados utilizando-se apenas
os pontos consolidados naquele incremento e 𝑖 + 1 identifica os parâmetros
calculados com a adição do ponto seguinte.
Se esta variação estiver dentro de um limite de aceitação, os três pontos são
considerados pertencentes a um mesmo incremento. Enquanto a condição em um
1 for satisfeita, repete-se este passo, sempre considerando-se em 𝑖 todos os pontos
do incremento em questão.
2- A falha no teste de similaridade indica que o ponto testado não pertence àquele
incremento de carregamento; os parâmetros do incremento são armazenados e
outro se inicia. O número de ciclos de cada incremento é dado por:
𝑁𝑖 = 0.5 ∗ (𝑗 − 𝑘)

(9)

onde 𝑗 e 𝑘 são as posições do primeiro e do último ponto pertencente ao
incremento. Ressaltamos que esta fórmula é válida apenas para carregamentos
expressos em máximos locais.
O processo é finalizado quando o último ponto do carregamento é testado e o ciclo ao
qual faz parte é armazenado.
Um exemplo é apresentado na Figura 7 e o resultado gerado pelo contador por incremento
de carga é mostrado na Tabela 2.

Figura 7. Discretização de carregamento através do contador por incrementos de carga. Cores
iguais indicam pares vale-pico ou pico-vale pertencentes a uma mesma discretização.
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Tabela 2- Resultado do contador por incremento de carga para o exemplo de variação e
tensão da Figura 7.
∆𝑁

N

Sa

Sm

Smax

Q

1

2,00

2,00

1,00

3,00

0,50

2

1,50

3,00

2,00

5,00

0,67

3

0,50

4,00

1,00

5,00

0,25

4

1,00

1,00

-2,00

-1,00

-2,00

5

1,00

2,50

-0,50

2,00

-0,20

4. TEORIAS DE DANO
Os danos acumulam-se desde o início até ao fim da vida do componente. Várias teorias
de danos acumulados têm sido propostas para avaliar a duração de um material em
condições de fadiga (Stephens, Ralph I. et al, 2001).
Os danos ocorridos durante um processo de fadiga podem ser caracterizados através de
um ou mais parâmetros (Moura Branco et al, 1999). Este artigo aborda a computação de
dano produzidos sob níveis de tensão variável utilizando curvas S-N.
A seguir, se apresentará duas estratégias de computação do dano sofrido por uma peça: o
popular modelo do dano linear, proposta por Miner (1945), e o método de acumulação de
resistência residual, proposto por Mayugo (2002).
4.1 Modelo do Dano Linear
É o modelo de dano mais simples e o mais largamente utilizado, inclusive sendo o modelo
adotado pela NBR 6118. Sua formulação é
𝑛

𝐷 = ∑ 𝑑𝑖 = ∑ 𝑁𝑖

𝑖

(10)

onde:
𝐷 = dano total sofrido pela peça
𝑑𝑖 = dano provocado pela discretização 𝑖 do carregamento
𝑛𝑖 = número de ciclos aplicados
𝑁𝑖 = número de ciclos necessários para a ruptura da peça
A vida útil da peça é então calculada simplesmente por
𝑉𝑖𝑑𝑎 Ú𝑡𝑖𝑙 =

1
𝐷

(11)
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4.2 Modelo do Dano Contínuo
A principal hipótese deste modelo é considerar que a consequência mecânica da fadiga
em um ponto do material é a redução de sua resistência em função da tensão cíclica e do
número de ciclos dessa tensão a que a peça está sujeita (MAYUGO, 2002).
A fim de se saber a cada instante e em cada ponto da peça o seu decremento de resistência
residual, incorporamos ao modelo uma variável interna 𝑓𝑟𝑒𝑑 (fator de redução) associada
à degradação por fadiga.
𝑁

𝑓𝑟𝑒𝑑 = 1 − 𝑁 (1 −
𝐹

𝜎𝑚𝑎𝑥
𝜎𝑢

)

(12)

Esta nova variável é limitada a valores dentre 1, indicando que a peça ainda possui 100%
de sua resistência e 0, indicando a perda total de resistência. Ela é calculada da seguinte
forma:
1- Obtém-se o valor de 𝑁𝐹 𝑖 para o incremento atual através das curva de Wöhler e
calcula-se 𝑓𝑟𝑒𝑑 𝑖 ;
2- Do valor de 𝑓𝑟𝑒𝑑 𝑖 do incremento anterior , calcula-se o número de ciclos
equivalentes (𝑁 ∗ ) para o incremento atual correspondente ao incremento anterior;
3- Calcula-se o número equivalente de ciclos no incremento atual (𝑁 𝑖+1 );
4- Calcula-se o valor de resistência residual para o incremento atual (𝑓𝑟𝑒𝑑 𝑖+1 ).

Figura 8. Computação da variável de resistência residual acumulada, Mayugo (2002)

Neste artigo, não trataremos da previsão de vida útil utilizando o modelo do dano contínuo
por conta de limitações computacionais. Para um estudo aprofundado sobre o assunto,
consultar Mayugo (2002).
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5. APLICAÇÃO DOS MODELOS
Nesta seção, apresentaremos os resultados obtidos na análise de fadiga pelos dois
métodos expostos de uma ponte ferroviária biapoiada. A ponte pertence à Estrada de
Ferro Carajás, sendo identificada como Obra de Arte no 01 (OAE 01). O carregamento
utilizado foi obtido através de modelos numéricos e é referente ao trem atualmente em
operação.

Figura 9. a) Ponte ferroviária (OAE 01) e b) Trem operacional carregado

Figura 10. a) Seção do meio do vão discretizada e b) Diagrama de interação

A rotina utilizada discretiza a seção de concreto para o cálculo dos esforços resistentes,
como feito por Laurindo (2013). Assim, o diagrama de interação é obtido.
Através do método de Newton-Raphson, caracterizou-se como a seção deforma para cada
ponto de carregamento. De posse desses valores – a citar: deformação no eixo central da
seção e curvatura – foi possível se chegar aos valores de tensão em cada armadura para
cada ponto de carregamento. Assim, a variação de tensão em cada armadura é encontrada
e a computação de sua fadiga é calculada. Devido ao arranjo estrutural da ponte,
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desconsiderou-se o esforço normal na seção, utilizando-se unicamente a variação do
momento.
Para o Modelo Linear, o algoritmo calcula o valor da variável de dano para cada barra. A
vida útil da peça é então calculada diretamente através da equação (11), onde se entra
com o maior valor de dano encontrado. Para o exemplo apresentado, o maior valor será o
da barra mais tracionada.
A rotina usada para o modelo contínuo calcula a resistência residual acumulada em cada
barra e, após a aplicação total do carregamento, recalcula os esforços resistentes com o
valor de resistência de cada barra atualizado. Desse modo, um novo diagrama de interação
é desenhado. O processo se repete até que um dos pontos de carregamento coincida com
o diagrama, indicando o rompimento da peça. O algoritmo original de Mayugo (2002)
realiza a atualização das resistências após cada ciclo do carregamento, mas também
propõe como estratégia de aceleração de avanço temporal a atualização do modelo após
“blocos” de carregamento. Optou-se atualizar as resistências após um “bloco” equivalente
à passagem total de um trem.
A figura 11 apresenta os diagramas de interação gerados para a passagem de 4 trens-tipo
e ampliações das diversas regiões dos diagramas a fim de facilitar a visualização de sua
evolução.

Figura 11. Diagramas de interação para 4 blocos de ciclos (passagem de 4 trens); aspecto
geral dos diagramas (e); zoom na intercessão entre os domínios 2-3 (d), 4-5 (a) e 3-4 (c);
zoom nos domínios 1 (f) e 5 (b).
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6. CONCLUSÕES
Dois modelos de computação de dano devido à fadiga foram apresentados. O dano
calculado pelo modelo linear (NBR) foi de 8,0e-05% com relação à resistência original
da armadura mais tracionada. A redução de resistência pelo modelo contínuo para uma
passagem do trem-tipo foi de 2,3e-04%, 2,875 vezes maior que a redução pelo modelo
linear.
A vida útil calculada pelo modelo linear foi de 1.2568e+06 passagens, aproximadamente.
Devido ao tempo de processamento demasiado longo, não foi possível se estimar a vida
útil da peça através do modelo do dano contínuo.
Esperamos obter resultados mais robustos através da otimização da rotina empregada.
Esses resultados serão mostrados em trabalhos futuros.
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