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RESUMO 
 

 Este trabalho visa avaliar a propensão das vigas principais do virador de vagões 

ao afloramento de trincas. Isso se dará por meio da realização de uma análise de 

fadiga no modelo virtual do ativo de forma a identificar as regiões propensas ao 

aparecimento das fissuras. A identificação dessas regiões proporcionará o 

conhecimento prévio de regiões a serem monitoradas em busca de descontinuidades. 

Antes dessa análise, o modelo foi validado de acordo com medições de deformações 

e tensões no ativo utilizando extensômetro. Os valores medidos foram então 

confrontados com os valores do modelo virtual de forma a validar sua utilização para 

a análise de fadiga. As análises dinâmica e de fadiga proporcionaram a identificação 

das regiões mais solicitadas das vigas principais do virador de vagões, utilizando 

dados de tensão, deformação e vida em fadiga. Após a validação do modelo numérico 

e a identificação das regiões propensas ao aparecimento de trincas utilizando a 

análise de fadiga, é proposta uma metodologia de monitoramento do equipamento de 

forma a otimizar a quantidade de manutenção, bem como aumentar a confiabilidade 

do ativo ao acompanhar a configuração das regiões críticas. Utilizando a mecânica da 

fratura como ferramenta de monitoramento da descontinuidade, tem-se a 

possibilidade de definir a criticidade do dano de forma analisar o melhor momento para 

parada do ativo para manutenção. 

Palavras chaves: Análise de Fadiga, Mecânica da Fratura Linear Elástica, 

Mecânica da Fratura Elasto Plástica, Elementos Finitos, Trincas, Integridade 

Estrutural.  



ABSTRACT 

 

This work aims to evaluate the propensity of the main beams of the wagon turner 

to the crack initiation. This will be done through the performance of a fatigue analysis 

in the virtual model of the asset in order to identify the regions prone to the appearance 

of cracks. The identification of these regions will provide the prior knowledge of regions 

to be monitored for discontinuities. Before this analysis was used, the model was 

validated according to deformation measurements and tensions in the active using 

extensometer. The measured values were then compared with the values of the virtual 

model in order to validate their use for the fatigue analysis. The dynamic and fatigue 

analyzes provided the identification of the most requested regions of the main beams 

of the wagon turner, using stress data, strain and fatigue life. After the validation of the 

numerical model and the identification of regions prone to the appearance of cracks 

using fatigue analysis, it is proposed a methodology to monitor the equipment in order 

to optimize the amount of maintenance as well as increase the reliability of the asset 

when monitoring the stress configuration of the critical regions. Using the fracture 

mechanics as a tool to monitor the discontinuity, one has the possibility to define the 

criticality of the damage in order to analyze the best moment to stop the component 

for maintenance. 

Key words: Fatigue analysis, Elastic-Plastic Fracture Mechanics, Linear Elastic 

Fracture Mechanics, Finite Elements, Cracks, Structural Integrity 
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1 INTRODUÇÃO 

O Brasil, país com grande potencial de recursos naturais, se destaca em 

diversas áreas de exploração e produção de bens naturais. Destes bens naturais, um 

dos mais explorados e que são mais promissores para o crescimento do país é o 

minério. 

Tamanha a importância da atividade mineradora no Brasil que esta foi uma das 

primeiras atividades aqui desenvolvidas desde a colonização do país. Os europeus, 

que já conheciam bem o ofício da exploração de minério, enxergaram rapidamente a 

riqueza das terras inexploradas e trataram de começar a atividade que viria a crescer 

muito no país. 

A mineração possui papel importantíssimo na economia brasileira, sendo 

responsável nos últimos anos por uma receita bruta de quase US$ 50 milhões, obtida 

com a exportação e venda de 330 milhões de toneladas de minério de ferro. 

Consequentemente, a exploração de minério do Brasil é um importante gerador de 

empregos, tanto que, do ponto de vista econômico, a mineração tem participação de 

cerca de 8% de todo o PIB nacional. 

O setor, embora de grande potencial, sofreu algumas quedas nos últimos anos, 

o que levou a algumas pequenas recessões. Tais quedas têm participação ativa da 

demanda chinesa que fez com que a mineração chegasse a ter suscetíveis períodos 

de prejuízo. No entanto, com a recuperação econômica do país, há uma expectativa 

de crescimento de até 5% do setor em 2017, o que levará a um aumento significativo 

nas atividades de exploração. 

Dentre as atividades de exploração, tratamento e exportação de minério, vale 

ressaltar as atividades portuárias, que têm importante participação nesse ciclo. Nesta 

cadeia, o minério vindo das minas chega em vagões, onde, de dois em dois, são 

inseridos no virador de vagões pelo empurrador. Então, os acionadores iniciam o giro 

da estrutura fazendo com que o minério seja depositado nos alimentadores de correia 

que levam todo o material para pátios de estocagem. Posteriormente, o minério é 

colocado em outra correia de onde seguirá para o abastecimento dos navios. 

Nesse ciclo de logística do minério, dentro do porto, um dos componentes mais 

importante é o virador de vagões, que serve como gargalo de todo o processo ao 

receber o minério vindo das minas. Caso aconteça alguma parada inesperada nesta 
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etapa, o resto do ciclo fica sem alimentação de material. Devido à importância desse 

componente, se torna interessante, para empresas envolvidas no processo de 

mineração, um controle sobre a manutenção preditiva das partes do virador de vagões 

de forma a evitar, sempre que possível, paradas inesperadas interrompendo o 

processo. 

Dentre os componentes que contém no virador de vagões presente neste 

estudo, podemos ressaltar as vigas principais compostas pelas vigas caixão e platen. 

Estes componentes, desempenham importante papel estrutural do virador de vagões, 

sendo submetidos a cargas variáveis durante o giro dos vagões e durante o 

descarregamento dos mesmos. Além disso, essas vigas estão sujeitas a fadiga, 

vibração, temperatura e outros parâmetros presentes no ambiente portuário. 

As vigas caixão do virador de vagões estudado apresenta uma quantidade 

inesperada de trincas nas regiões de contato com os anéis de giro e na região de 

fixação dos grampos, responsáveis pela fixação dos vagões na estrutura. Essa 

quantidade de trincas leva a um aumento da quantidade de manutenção no 

componente além de aumentar o risco de fratura devido à propagação de trincas, 

paralisando as atividades portuárias. 

Trincas são descontinuidades ou fissurações que aparecem na estrutura do 

material devido à fatores como carregamento, temperatura, fadiga dentre outros. 

Segundo CRISTINO et al. (2005), compreender os mecanismos de nucleação e 

propagação de trincas são extremamente importantes para otimização dos projetos 

de engenharia assim como sua manutenção. Vários estudos tentam entender o 

comportamento de trincas nos materiais de forma a controlar tais descontinuidades 

visando otimizar e aumentar a vida útil de componentes. 

Em 1948, Irwin propôs os termos de utilização de Mecânica da Fratura Linear 

Elástica (MFLE) que soluciona problemas da resistência dos materiais clássica para 

problemas envolvendo descontinuidades como trincas em fraturas em materiais 

relativamente frágeis. A MFLE admite a possibilidade de a fratura em componentes 

serem decorrentes de imperfeições pré-existentes, que funcionarão como 

concentradores de tensões e que farão com que a descontinuidade aumente de 

acordo com que a tensão na extremidade da descontinuidade atinja valores críticos. 

Irwin propôs em 1957 um parâmetro denominado Fator Intensidade de Tensão, K, 

para analisar as tensões na ponta da trinca, tornando-se a base da Mecânica da 

Fratura Linear Elástica. 
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 O Método dos Elementos Finitos (MEF) tem tido grande abrangência em vários 

tipos de análises, principalmente estruturais. SHAHBAZPANAHI et al. (2014) 

utilizaram o MEF para estudar a propagação de trincas em vigas de concreto RC para 

o modo de fratura I. O método dos elementos finitos também permite análises que 

levam a possibilidade da verificação de regiões críticas, teoricamente mais suscetíveis 

ao aparecimento de trincas. 

 De posse de poderosas ferramentas numéricas como o método dos elementos 

finitos, critérios de falha e análise criteriosa de parâmetros, se torna possível a 

determinação dos fatores de intensidade de tensão e consequentemente a avaliação 

da propensão ao afloramento e propagação de trincas nas vigas caixão, além de 

fornecer parâmetros que permitam o monitoramento da situação da viga com relação 

ao desenvolvimento e criticidade das trincas. 

1.1 Objetivos 

Para melhor entendimento o objetivo geral do trabalho é explicado no item 1.1.1 

e os objetivos específicos são detalhados no item 1.1.2. 

1.1.1 Objetivo geral 

O objetivo geral deste trabalho é a elaboração de uma metodologia de 

monitoramento de um virador de vagões, visando a otimização da estratégia de 

manutenção preditiva. Essa metodologia de monitoramento se baseia na propensão 

a nucleação e propagação de trincas, que será propiciada utilizando análises 

numéricas pelo método dos elementos finitos. As análises, estática, modal, dinâmica 

e de fadiga, validadas com resultados da instrumentação do equipamento, 

possibilitam a aquisição das regiões críticas da estrutura e viabilizam a elaboração da 

estratégia de monitoramento. 
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1.1.2 Objetivos específicos 

 Realização de análise estática, pelo método dos elementos finitos, para 

obtenção das regiões propensas a concentração de tensões e definição 

das regiões de instrumentação com extensômetros. 

 Realização de uma análise modal, pelo método dos elementos finitos, 

para identificar a coerência do modelo. 

 Realizar uma análise dinâmica, acoplando os métodos MEF e DEM, 

visando a validação do modelo numérico com resultados experimentais. 

 Realizar uma análise de fadiga, com elementos finitos, para identificação 

de parâmetros de fadiga e elaboração da estratégia de monitoramento. 

 

1.2 Justificativa 

As vigas caixão, importantes componentes estruturais do virador de vagões, 

apresentam uma quantidade excessiva de trincas em regiões observadas nos 

contatos com os anéis de giro e no local de fixação dos grampos, que fixam os vagões 

à estrutura. Esse aparecimento elevado de trincas não era esperado pelo projeto da 

estrutura e acaba por demandar grande número de manutenção corretiva de forma a 

evitar a propagação das trincas a tamanhos críticos. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRAFICA 

O estudo da integridade estrutural de um mecanismo complexo como o virador 

de vagões envolve várias áreas da ciência. A aquisição de dados estruturais como 

tensão, deformação e vida em fadiga, passam por crivos da teoria desenvolvidas ao 

longo dos anos na engenharia; como resistência dos materiais, mecânica da fratura e 

afins. Na revisão bibliográfica deste trabalho, é comentado sobre temas de importante 

relevância para a compreensão da metodologia desenvolvida no desenvolvimento do 

estudo. 

2.1 Fadiga 

A fadiga consiste no fenômeno de aumento progressivo de dano em dada 

estrutura devido à aplicação de carregamento cíclico ao longo do tempo. A falha por 

fadiga é um processo de múltiplos estágios, começando com a iniciação de uma trinca, 

continuando com sua propagação até que esta chegue a um tamanho crítico onde 

ocorre a falha do componente. Os conceitos de dimensionamento a fadiga são 

vastamente utilizados na engenharia de forma otimizar a manutenção de 

equipamentos e prever a vida útil de componentes. 

2.1.1 Falha por Fadiga 

De acordo com Castro e Meggiolaro (2009) fadiga é um tipo de falha mecânica 

causada pela contínua aplicação de cargas variáveis ou cíclicas que influenciam 

paulatinamente na nucleação e propagação de trincas que muitas vezes levam um 

componente a falha. 

Ainda segundo Castro e Meggiolaro (2009), as falhas por fadiga são 

localizadas, progressivas e cumulativas. Dessa forma, uma análise de trincas devido 

à fadiga deve ser tratada de forma local, pouco influenciando a configuração de tensão 

no resto da estrutura. A nucleação da trinca depende de vários fatores, inclusive a 

geometria e entalhes na estrutura. Já a propagação da mesma, depende das cargas 

de serviço à que a trinca é exposta e da configuração dos Fatores de Intensidade de 

Tensão presentes. 
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 Ellyin (1997) admite que a falha por fadiga é um processo de estágio múltiplos, 

começando com a iniciação de trincas, e, com a contínua aplicação de cargas a sua 

inevitável propagação, levando a estrutura à ruptura.  

 A falha por fadiga dá-se após a propagação de trincas presentes na estrutura, 

o que inclusive já leva à algumas incertezas já que o conceito de trinca varia de 

literatura para literatura. Por exemplo, para engenheiros de materiais, uma trinca 

iniciada pode ser da ordem de micrômetros. Já, para engenheiros Mecânicos, uma 

trinca passa a ser considerada quando esta atinge a ordem de milímetros. No entanto, 

o que fica claro, é que as etapas da falha por fadiga incluem a iniciação, a propagação 

e a ruptura. 

 De acordo com Castro e Meggiolaro (2009), o processo de iniciação de trincas 

em um componente é devido à variação da gama de tensões, dependendo da 

configuração de carga e suas magnitudes. Já a propagação das trincas depende 

basicamente dos Fatores de Intensidade de Tensão e após iniciadas, devem ser 

analisadas utilizando os conceitos da Mecânica da Fratura que representa esta etapa 

de forma muito mais detalhada. 

 Ames, Lemberg e Caligiuri (2017) estudaram a fratura de uma prensa de forja 

de 2500 toneladas. A fratura ocorreu depois da quebra de duas vigas de suporte. Uma 

análise pós-falha do equipamento encontrou trincas de fadiga na parte superior da 

prensa, o que levou a suspeita de que poderiam ter participado dos mecanismos de 

falha do componente. 

 Outra falha resultante por propagação de trincas devido a fadiga foi estudada 

por Ren et al. (2015). Neste estudo, foram analisadas rodas ferroviárias que falharam 

por fadiga após terem trincas iniciadas por corrosão por pit e propagadas devido a 

solicitação dos carregamentos variáveis. A conclusão foi que, se houvesse alguma 

intervenção antes da propagação das trincas, as rodas ferroviárias poderiam ter 

durado muito mais. 
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Figura 1: Roda ferroviária que falhou por fadiga 

 

Fonte: Ren et al (2015). 

2.1.2 Fenomenologia Básica da Iniciação de Trincas por Fadiga 

Embora a gama de tensões Δσ atuante nas regiões críticas da estrutura estão, 

na maioria das vezes, abaixo da tensão de escoamento do material, ela é a 

responsável pela iniciação de uma trinca por fadiga. Essa iniciação ocorre quando a 

gama de tensões consegue gerar um movimento cíclico de discordâncias, que ocorre 

em uma escala microscópica, não suficiente para mudar qualquer parâmetro de 

comportamento global da estrutura.  Logo, a iniciação de uma trinca se dá pela 

formação do primeiro degrau formado pelo movimento de discordâncias (CASTRO; 

MEGGIOLARO, 2009). 

Dos deslizamentos de discordância, são geradas intrusões e extrusões 

superficiais até que uma delas domina o processo e passa a dominar as deformações 

subsequentes. A intrusão dominante se torna uma micro trinca seguindo normalmente 

a direção da máxima tensão de cisalhamento. A trinca então se forma quando muda 

da direção da máxima tensão cisalhante para uma direção perpendicular à máxima 

tensão trativa de forma a minimizar a dissipação de energia por atrito em suas faces 

(CASTRO; MEGGIOLARO, 2009). 
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Figura 2: Iniciação da trinca em região perpendicular a aplicação da carga 

 

Fonte: Adaptada pelo autor 

2.1.3 O Método S-N de Dimensionamento à Fadiga 

Na prática, medir os parâmetros que afetam a iniciação de trincas é muito caro 

e lento. Dessa forma, surgem opções de dimensionamentos por fadiga utilizando 

métodos que contabilizam globalmente os detalhes locais importantes. Dentre esses 

métodos, está o método S-N, muito importante no dimensionamento à fadiga. 

Callilster (2008) afirma que as propriedades de fadiga de materiais podem ser 

obtidas por meio de ensaios realizados em laboratório. No entanto, para obtenção 

dessas propriedades, o equipamento utilizado deve ser capaz de representar de forma 

mais fiel possível as condições de tensão a qual o material é sujeito durante o serviço. 

Os sistemas mais modernos para ensaios de materiais para a obtenção de suas 

características de fadiga são compostos por sistemas servos hidráulicos, atuadores e 

sistema de controle comandados por computador. Todos esses componentes 

possibilitam controlar os parâmetros como deformação, flexão, carga ou tensão 

(CALLISTER, 2008). 

Depois de determinado número de ciclos, o corpo de prova atinge a fratura. 

Como normalmente o ensaio de fadiga é feito com diversos corpos de prova 

submetidos a tensões de diferentes magnitudes, consegue-se obter uma relação entre 

a tensão aplicada à um corpo de prova e o número de ciclos necessário para que este 

se rompa. Plotando-se esse gráfico, obtém-se a curva S-N, também conhecida como 

curva de Wholer, que foi quem primeiro propôs tal curva (ASKELAND, PHULÉ, 2008). 
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Figura 3:  Curva de número de ciclos até a falha 

 

Fonte: BUDYNAS E NISBETT (2011). 
 

A curva S-N representa a amplitude de tensão com relação ao número de ciclos 

que leva a fratura. 

Amplitude de tensão (σa) é definida como a metade da diferença das tensões 

máxima e mínima. Enquanto a tensão média (σm) corresponde à média das tensões 

máxima e mínima. 

𝜎𝑎 =
𝜎𝑚á𝑥−𝜎𝑚í𝑛

2
                                                                                                       (1) 

𝜎𝑚 =
𝜎𝑚á𝑥+𝜎𝑚í𝑛

2
                                                                                                       (2) 

 

2.1.4 O Método da/dN para Dimensionamento Contra a Propagação de Trincas 

Como dito no item 2.1.1, a propagação de trincas em um componente é 

controlada pela ΔK (Gama dos Fatores de Intensidade de Tensão) e não pela Δσ 

(Gama das tensões), e isso foi primariamente proposto por Paris, Gomez e Anderson 

(1961). Tal proposta obteve grande rejeição da sociedade científica da época pois 

associava um parâmetro linear-elástico a propagação de trincas por fadiga que até 

então era apenas considerado ser um fenômeno de plasticidade cíclica. 
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Posteriormente, Paris e Erdogan (1963) demonstraram de forma convincente a 

teoria proposta anteriormente por Paris sobre o controle da propagação das trincas. 

Utilizando um experimento simples, Paris e Erdogan (1963) foram capazes de provar 

que a gama ΔK controlava o processo. O experimento consistiu de duas placas de 

dimensões iguais e uma trinca com dimensões pré-definidas presentes. Então, em 

uma das placas foi colocado o carregamento cíclico nas faces da trinca enquanto que 

na outra placa, o carregamento cíclico foi aplicado nas bordas das placas. Foi 

observado que houve um aumento da taxa de crescimento da trinca em relação ao 

número de ciclos na placa que obteve carregamento nas bordas, e, também foi 

verificado que a taxa de propagação da trinca decresceu à medida que a trinca 

cresceu. Desta forma, embora as placas estivessem sujeitas a mesma gama de 

tensões, foi obtido um resultado diverso provando o proposto inicialmente. 

O termo da/dN significa a taxa de crescimento da trinca em relação ao ciclos 

de vida de um componente, e, de acordo com Castro e Meggiolaro (2009), se a taxa 

de propagação de trincas por fadiga (da/dN) é controlada primariamente pela gama 

ΔK, é possível traçar uma curva relacionando da/dN com a gama ΔK de qualquer 

material utilizando corpos de prova. 

Paris e Erdogan (1963) também propuseram que, integrando a curva da/dN X 

ΔK, seria possível calcular a vida residual de uma peça trincada a fadiga dando origem 

a bastante conhecida regra de Paris: 

𝑑𝑎

𝑑𝑁
= 𝐴 ∗ 𝛥𝐾𝑚                                                                                                       (3) 

onde A e m são parâmetros do material que devem ser medidos em testes 

apropriados. 

 

Em 1991 Fett et al. (1991) utilizaram a proposição de Paris para determinação 

da curva da/dN X ΔK para pequenas trincas, já que até então, a relação da taxa de 

crescimento de trincas com o carregamento cíclico era feita na maioria das vezes 

paras trincas maiores. Neste trabalho, foram utilizados dois tipos de trincas para fazer 

a caracterização, trincas naturais e trincas knoop, ficando provado ao fim que ambas 

possuem a mesma relação da/dN X ΔK. 

Liu, Wang e Liu (2015) estudaram a propagação de trincas em uma liga 

metálica vítrea de ZrCuFeAlAg utilizando corpos de prova com um único entalhe. 

Neste estudo, ficou evidenciado o comportamento similar de ligas metálicas vítreas 
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com materiais metálicos poli cristalinos dúcteis em termos de propagação de trincas. 

Liu et al (2015) utilizaram o método da taxa de crescimento de trinca por ciclo de 

trabalho (da/dN), e, dessa forma conseguiram traçar a curva da/dN X ΔK o que lhes 

proporcionou a obtenção dos parâmetros de Paris. 

Samet et al. (2017) aplicaram carregamento cíclico em uma viga cantilever 

dupla para modelar a propagação de trincas por fadiga. A evolução da conformidade 

mecânica durante os ensaios proporcionou a aquisição do tamanho da trinca e sua 

taxa de crescimento por ciclo o que possibilita a determinação das constantes da lei 

de Paris em função da taxa de liberação de energia de deformação. Neste trabalho, 

Samet et al. (2017) utilizaram três métodos diferentes para determinação da taxa de 

liberação da energia de deformação, e, posteriormente compararam com resultados 

virtuais obtidos pelo software Ansys. Após aplicar o carregamento cíclico e a medição 

do comprimento da trinca, foi possível traçar as curvas, trata-las e obter os parâmetros 

esperados. 

Zhu e Lawson (2017) estudaram o dano em fadiga de um flange superior de 

uma turbina de vento de larga escala. Em seu estudo, eles utilizaram um modelo em 

elementos finitos da conexão do flange superior utilizando o software MSC. O objetivo 

do estudo era determinar a deformação por fadiga, assim como a condição de trabalho 

do flange sujeito a fadiga. Seria possível a aquisição do espectro de cargas em fadiga 

utilizando o método rain flow. Para o modelo utilizado, foi configurada uma curva S-N 

corrigida devido a necessidade de substituir o experimento tradicional para aquisição 

da curva S-N, que é normalmente dispendiosa. A análise utilizando o método dos 

elementos finitos com o método proposto proporcionou a aquisição dos parâmetros 

desejados de fadiga, incluindo a deformação por fadiga e espectro de cargas, e 

demonstrou uma ferramenta útil para estudos de fadiga em flanges superiores de 

turbinas de vento de larga escala. 

De forma a estudar a eficiência da análise numérica de fadiga utilizando 

acoplamento entre corpos rígidos e flexíveis, He et al. (2017) propuseram uma análise 

numérica de fadiga em um eixo virabrequim focando na otimização que os resultados 

teriam caso fosse corretamente considerado o acoplamento entre corpos rígidos e 

flexíveis, assim como a análise do virador de vagões atuará. Este trabalho foi proposto 

tendo em vista que a maioria dos trabalhos apenas consideram a análise de fadiga 

com corpos rígidos, o que segundo He et al. (2017) compromete os resultados. Da 

mesma forma como será feito neste estudo, o artigo de HE et al. (2017) utiliza 
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otimização do modelo numérico, assim como análise estática e dinâmica de forma a 

representar e caracterizar o modelo. De forma a validar o estudo, foi realizado 

experimento físico que comprovou o resultado proposto e demonstrou que a 

metodologia é útil e eficiente para análise numérica de fadiga. 

2.2 Mecânica da Fratura 

A mecânica da fratura é a ciência que possibilita o estudo de componentes que 

possuem uma descontinuidade presente. Ela é de suma importância já que a 

resistência dos materiais clássica não apresenta solução para casos onde existe uma 

trinca ou falha na estrutura, fator que altera toda a configuração de tensões e 

deformações nas regiões próximas a trinca. Na mecânica da fratura estuda-se tanto o 

estado de tensões no entorno da descontinuidade, quanto a evolução desta, 

possibilitando maior previsibilidade da evolução do dano. 

2.2.1 Fundamento da Fratura 

Callister (2008) define a fratura simples a separação do corpo em duas ou mais 

partes devido a aplicação de tensão estática ou que varie lentamente ao longo do 

tempo. Essa tensão pode ser de tração, compressão, cisalhamento ou torção. 

Normalmente materiais de engenharia podem ter dois tipos de fratura; frágil e dúctil. 

Essas duas definições se baseiam na capacidade do material de apresentar 

deformação plástica antes do rompimento. 

 

Qualquer processo de fratura envolve duas etapas – formação e 
propagação de trincas em resposta a imposição de uma tensão. O modo 
de fratura é altamente dependente do mecanismo de propagação da 
trinca. (CALLISTER, 2008). 

 

2.2.2 Ductilidade 

A ductilidade representa a capacidade que um material possui de se deformar 

antes que ocorra a ruptura. Materiais que apresentam grandes deformações antes de 
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se romperem são chamados de dúcteis e materiais que experimentam uma 

deformação plástica muito pequena antes da ruptura são chamados de frágeis 

(ASKELAND et al., 2008) 

Castro e Meggiolaro (2009) colocam, entre as maiores vantagens dos materiais 

dúcteis as seguintes: 

 capacidade de escoar localmente diminuindo o efeito das variações 

bruscas de geometria e dos defeitos tipo trinca. 

 permitir processos que visam produção em massa utilizando a 

conformação como; laminação, forjamento e a extrusão. 

Em uma fratura dúctil, ocorre bastante deformação plástica antes da fratura e 

a trinca possui uma propagação estável durante a qual resiste a pequenas 

perturbações sem propagar-se bruscamente (CALLISTER, 2008). 

No caso da fratura frágil, não é necessária muita deformação plástica para 

propagação da trinca. Neste caso, a trinca se propagará de forma instável e continuará 

a se propagar sem que seja necessário um aumento na magnitude da tensão aplicada 

(CALLISTER, 2008). 

2.2.3 Tenacidade 

Tenacidade é a capacidade que um material possui de absorver energia 

durante a deformação até que ocorra a ruptura (ASKELAND et al, 2008). 

Askeland et al. (2008) ainda afirma que a tenacidade é a área sob a curva 

tensão-deformação verdadeira obtida no ensaio de tração. A tenacidade pode ser 

resumida como a energia necessária para fraturar a amostra ou apenas como a 

resistência do material a fratura. 

Na Mecânica da Fratura a tenacidade quantifica a resistência de um material a 

propagação de uma trinca pelo trabalho que é necessário para fazê-la crescer, 

resultando em uma unidade J/m2. 

Em materiais considerados tenazes é mais fácil a detecção de uma trinca antes 

que esta leve o componente a fratura. Isto deve-se ao fato de que materiais tenazes 

permitirão uma intensa deformação plástica na ponta da trinca, fazendo com que a 
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trinca tenha um crescimento estável, o que na maioria das vezes evita falhas 

catastróficas. 

Callister (2008) diz que a tenacidade à fratura é uma propriedade indicativa da 

resistência de uma material a fratura quando uma trinca está presente. 

2.2.4 Mecânica da Fratura Linear Elástica (MFLE) 

A mecânica da fratura estuda o comportamento de estruturas à fratura partindo-

se do pressuposto de que tais estruturas já possuem alguma descontinuidade, trincas 

ou imperfeições no material. Tal comportamento ocorre porquê a resistência dos 

materiais clássica não leva em conta a tenacidade do material quanto à sua resistência 

à fratura, parâmetro este estabelecido pela Mecânica da fratura. As descontinuidades 

presentes na estrutura e no material são inevitáveis, podendo aparecer de formas 

diferentes. No entanto, as dimensões críticas de tais descontinuidades dependem 

diretamente da tenacidade do material (CALLISTER, 2008). 

Callister (2008) disse que todos os materiais frágeis possuem trincas e 

irregularidades com tamanhos, orientações e geometrias variadas. A trinca se forma 

quando a magnitude de uma tensão de tração na extremidade de alguma dessas 

irregularidades atinge o valor de uma tensão crítica, fazendo com que a trinca se 

propague, e, possivelmente leve a estrutura a fratura. 

Em 1920 Griffith desenvolveu o primeiro modelo bem-sucedido que analisava 

a fratura de um material trincado. Este experimento foi feito em um corpo de vidro, 

representando como a fratura ocorreria em um componente idealmente frágil sujeito 

a uma trinca de dimensões 2a. Para Griffith, em materiais frágeis, a trinca se 

propagaria de maneira instável se a energia liberada durante um avanço infinitesimal 

da trinca fosse maior do que a energia para a abertura de uma nova frente de trinca. 

Então, considerando-se uma trinca de comprimento 2a, sujeita a uma tensão 

uniforme, o balanço energético proposto por Griffith para um incremento de trinca dA 

sob condições de equilíbrio poderia ser expresso como: 

𝑑𝐸𝑇

𝑑𝐴
=

𝑑П

𝑑𝐴
+

𝑑𝑊𝑠

𝑑𝐴
= 0                                                                                 (4) 

Onde ET é a energia total do sistema, П é a energia potencial na placa e Ws é 

a energia de formação das superfícies da trinca. 

Griffith então mostrou que: 
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П = П0 −
𝜋𝜎2𝑎2𝐵

𝐸
                                                                                                     (5) 

Onde П0 é a energia potencial total da placa sem trinca e B a espessura da 

mesma. 

Ws é o produto da energia elástica da superfície do material, γs, é a nova 

superfície da área da trinca. E, substituindo-se na equação (5), obtem-se uma 

equação para a tensão de fratura. 

𝜎𝑓 = (
2𝐸𝛾𝑠

𝜋𝑎
)

1
2⁄

                                                                                                           (6) 

No entanto, a equação (6) é apenas válida para materiais idealmente frágeis, 

como o vidro utilizado por Griffith. 

G. R. Irwin propôs em 1948 as condições de aplicação da Mecânica da Fratura 

Linear Elástica, modificando a equação de Griffith e levando em conta materiais 

elasto-plásticos ao adicionar o termo do trabalho plástico γp, desta forma, a equação 

torna-se: 

𝜎
𝑓=(

2𝐸(𝛾𝑠+𝛾𝑝)

𝜋𝑎
)

1
2⁄                                                                                             (7) 

A MFLE admite que um material pode romper devido à presença de uma trinca 

pré-existente, além de possibilitar o estudo da criticidade de dimensões das 

descontinuidades. 

Trincas são modeladas como entalhes afiados com raio da ponta tendendo a 

0, o que impossibilita o tratamento desses casos utilizando as técnicas tradicionais 

para análise de tensões. Neste caso, de estruturas trincadas, se torna necessário 

utilizar a mecânica da fratura para estudar o campo de tensões no entorno da trinca 

(CASTRO, MEGGIOLARO, 2009). 

 

A Mecânica da Fratura Linear Elástica apresenta uma metodologia capaz 
de compensar a inadequação dos conceitos convencionais de projeto. Os 
critérios convencionais de projeto baseiam-se no limite a tração, limite de 
escoamento e tensão de flambagem. Estes critérios são adequados para 
muitas estruturas de engenharia, mas não são suficientes quando há 
ocorrência de trincas, (BASTIAN; CAMINHA JUNIOR; MORAES, 1987). 

 

A Mecânica da Fratura Linear Elástica tem como principais objetivos: 

 definir quais são as dimensões de trincas que podem ser toleradas de 

acordo com determinadas condições e tipos de carregamentos; 
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 definir o tamanho de trinca que pode ser tolerado no começo da vida útil 

de um componente; 

 definir o tempo para uma trinca passar de um tamanho conhecido até 

um tamanho crítico; 

 duxiliar a definir a frequência de manutenção da estrutura. 

Portanto, a MFLE é utilizada de forma a conhecer os campos de tensões na 

ponta da trinca tendo como principal parâmetro de estudo o Fator de Intensidade de 

Tensão K. 

2.2.5 Taxa de Liberação de Energia G 

Segundo Castro e Meggiolaro (2009), a propagação de uma trinca em um 

material acaba aliviando a energia de deformação, reduzindo assim a Energia 

Potencial (Ep) do sistema. 

De forma a quantificar essa variação da Energia Potencial, Irwin em 1956 

propôs a seguinte equação, definindo a conhecida taxa de liberação de energia G. 

𝐺 = −
𝑑𝐸𝑝

𝑑𝐴
                                                                                                             (8) 

O sinal negativo dá-se pela necessidade se obter um valor positivo, já que a 

energia potencial armazenada na peça trincada tende a diminuir conforme a trinca 

aumenta de tamanho. 

Anderson (2005) afirma que a taxa de alívio de energia também pode ser 

chamada de força de extensão da trinca ou força motora da trinca. 

A Taxa de Liberação de Energia G para uma placa plana “infinita”, com uma 

trinca de comprimento 2a é definida como: 

𝐺 =
𝜋𝜎2𝑎

𝐸
                                                                                                                   (9) 

A propagação da trinca ocorrerá quando o valor de G atingir o valor crítico Gc: 

𝐺𝑐 =
𝑑𝑊𝑠

𝑑𝐴
= 2𝑤𝑓.                                                                                                    (10) 

Onde Ws é o trabalho necessário para criar novas superfícies e Wf é a energia 

de fratura que pode incluir efeitos plásticos, viscoelásticos ou viscoplásticos. 

A Taxa de Liberação de Energia G também acaba se relacionando o Fator de 

Intensidade de Tensão de acordo com as equações anteriores: 
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𝐺 =
𝐾𝐼

2

𝐸
                                                                                                                 (11) 

O que torna a equação análoga para os valores críticos de ambos os 

parâmetros. 

2.2.6 Fator de Intensidade de Tensão 

Callister (2008) define o Fator de Intensidade de Tensão como a propriedade 

que mede a resistência do material a uma fratura frágil quando uma trinca está 

presente. 

As trincas em um componente podem estar submetidas a 3 tipos de 

carregamento: 

 

Figura 4: Modos de abertura de trinca 

 

Fonte: (CALLISTER, 2008) 
 

 I: Modo de abertura ou de tração. 

 II: Modo de cisalhamento. 

 III: Modo de rasgamento. 

Utilizando a Mecânica da Fratura foi desenvolvida uma equação que relaciona 

a tensão crítica para a propagação de uma trinca com o comprimento da trinca tal que: 

𝐾 = 𝑓(𝑎, 𝑤)𝜎𝑓√𝜋𝑎                                                                                                       (12) 

De acordo com Callister (2008), f(a,w) é um parâmetro adimensional que 

depende do tamanho e geometria da trinca e da amostra, além do modo de aplicação 

de carga. 
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O valor de f(a,w) é encontrado tabelado para várias configurações de trincas 

relacionando a proporção do comprimento desta com a largura da peça em questão. 

De acordo com Anderson (2005), conhecendo-se o valor do Fator de 

Intensidade de tensão, conhece-se toda a configuração de tensões a frente da trinca. 

Li, Fantuzzi e Tornabene (2013) propuseram utilizar um método simples para 

calcular Fatores de Intensidade de Tensão em um eixo transversal trincado sujeito a 

tensões combinadas. Eles utilizaram os Fatores de Intensidade de Tensão para 

calcular o início e ângulo de propagação da trinca sob carregamento uniaxial e 

carregamento misto (tração, cisalhamento e flexão) com base nos critérios de Fator 

de Densidade da Energia de Deformação (SEDF) e de Máxima Tensão Tangencial 

(MTS). 

2.2.7 Estado de Tensão na Ponta da Trinca 

A propagação de uma trinca depende basicamente do estado de tensões na 

ponta desta, pois, antes de haver a propagação da trinca em um material, 

normalmente ocorre deformação plástica na ponta da descontinuidade. Essa região é 

denominada zona plástica. 

 

Figura 5: Zona plástica a frente da trinca 

 

Fonte: Adaptado de Grandt (2004). 
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Teoricamente, na ponta da trinca no modo I de carregamento onde o raio ρ 

tende a zero, as tensões tenderiam ao infinito, já que estas variam da seguinte forma: 

𝜎𝑖𝑗 = (
𝐾

√𝜌
)𝑓𝑖𝑗(𝜃)                                                                                                       (13) 

Onde σij é o tensor das tensões, K é uma constante e f ij é uma função 

adimensional de θ.  

Dessa forma, quando ρ tende à zero, 1/(ρ)1/2 tende à ∞, causando estados de 

tensões singulares na ponta da trinca. Dessa forma, os outros termos permanecem 

finitos, de forma que as constantes K e f(θ) dependem do modo de carregamento. 

Logo, de acordo com Castro e Meggiolaro (2009), o campo das tensões na 

ponta de uma trinca carregada no modo I é totalmente controlado pelo seu FIT, KI, 

assim como os campos de tensão dos modos II e III. Então, os FIT possuem todas as 

informações sobre os efeitos da carga e da geometria, da peça e da trinca. 

 

Figura 6: Configuração de tensões na ponta da trinca 

 

Fonte: Anderson (2005) 
 

De acordo com Anderson (2005), as tensões na ponta da trinca para o modo I 

de carregamento são definidos da seguinte forma: 

𝜎𝑥𝑥 =
𝐾𝐼

√2𝜋𝑟
cos (

𝜃

2
) [1 − 𝑠𝑒𝑛 (

𝜃

2
) 𝑠𝑒𝑛 (

𝜃

2
)]                                                                  (14) 

 

𝜎𝑦𝑦 =
𝐾𝐼

√2𝜋𝑟
cos (

𝜃

2
) [1 + 𝑠𝑒𝑛 (

𝜃

2
) 𝑠𝑒𝑛 (

3𝜃

2
)]                                                                  (15) 

 

𝜏𝑥𝑦 =
𝐾𝐼

√2𝜋𝑟
cos (

𝜃

2
) 𝑠𝑒𝑛 (

𝜃

2
) 𝑐𝑜𝑠 (

3𝜃

2
)                                                                         (16) 
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Castro e Meggiolaro (2009) também definem o estado de tensões na ponta da 

trinca para o modo II como: 

𝜎𝑥 =
𝐾𝐼𝐼

√2𝜋𝑟
∗ −sen (

𝜃

2
) [2 ∓ 𝑐𝑜𝑠 (

𝜃

2
) 𝑐𝑜𝑠 (

3𝜃

2
)]                                                                  (17) 

 

𝜎𝑦 =
𝐾𝐼𝐼

√2𝜋𝑟
sen (

𝜃

2
) 𝑐𝑜𝑠 (

𝜃

2
) 𝑐𝑜𝑠 (

3𝜃

2
)                                                                          (18) 

 

𝜏𝑥𝑦 =
𝐾𝐼𝐼

√2𝜋𝑟
cos (

𝜃

2
) [1 − 𝑠𝑒𝑛 (

𝜃

2
) 𝑠𝑒𝑛 (

3𝜃

2
)]                                                                          (19) 

 

E também o modo III como: 

𝜏𝑥𝑧 =
𝐾𝐼𝐼𝐼

√2𝜋𝑟
(−𝑠𝑒𝑛 (

𝜃

2
))                                                                                           (20) 

 

𝜏𝑦𝑧 =
𝐾𝐼𝐼𝐼

√2𝜋𝑟
𝑐𝑜𝑠 (

𝜃

2
)                                                                                                  (21) 

 

Dotti, Cortínez e Reguera (2013) apresentaram um método analítico para 

determinar o Fator de Intensidade de Tensão para o modo I em vigas de parede fina 

feitas de compósitos laminados. O método consiste na taxa de liberação de energia 

que é expressa em termos da Integral G e na teoria das vigas de paredes finas. O 

método proposto tem seus resultados comparados com os resultados utilizando o 

método dos elementos finitos em um modelo simulado no software Abaqus. Os 

resultados tiveram bons resultados comparados ao modelo virtual. 

Suresh Kumar et al. (2016) estudaram a fratura de tubos e de vasos de pressão 

utilizando FIT. Eles enfatizaram a necessidade de um projeto cuidadoso e preciso já 

que as principais causas de nucleação de trincas nesse tipo de componente são 

devido à corrosão e pressão interna do fluido. Neste trabalho, Kumar et al utilizaram 

os Fatores de Intensidade de Tensão para caracterizar as tensões na ponta de uma 

trinca. Eles também tentaram determinar os Fatores de Intensidade de Tensão para 

trincas múltiplas em um tubo circular sujeito à pressão interna do fluido. As dimensões 

das trincas e a pressão interna eram conhecidos o que proporcionou o cálculo e 

medição dos FIT para o modo II e III de forma a entender o FIT exato. Suresh Kumar 

et al. (2016) utilizaram um modelo de Elementos Finitos no software Abaqus para 

representar as múltiplas trincas no corpo do tubo circular. Eles chamaram atenção 

para a necessidade de uma malha mais refinada na região das trincas. Com o 
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resultado do modelo de Elementos Finitos, a abertura na ponta da trinca é verificada, 

permitindo assim o cálculo dos FIT. Neste trabalho é utilizada uma relação para um 

Fator de Intensidade de Tensão mesclado entre os três modos, dessa forma, após 

obtenção dos FIT utilizando o MEF, é possível obter esse valor unificado. 

 Antunes et al. (2016) utilizaram um modelo em elementos finitos para 

quantificar o parâmetro da mecânica da fratura CTOD para duas ligas de alumínio 

(AA6016-T4 e AA6082-T6). O estudo identificou regime elástico para cargas 

pequenas e o limite superior foi utilizado para definir o limite de fadiga. Antunes et al 

(2016) conseguiram provar no estudo a eficácia do método CTOD para estudo das 

tensões e condições de propagação de trincas, além de demonstrar que esse 

parâmetro possui correlação com outros fatores não lineares que configuram a ponta 

de uma trinca. Em sua conclusão, foi possível a obtenção de uma correlação entre o 

método da/dN, também descrito nesse trabalho, com o CTOD para a liga de alumínio 

AA6082-T6. Com isso fica evidente que a técnica de CTOD é uma alternativa para 

análises de fadiga e configuração de propagação e crescimento de trincas. 

2.2.8 Estado de Tensão na Ponta da Trinca – Modelo de Irwin 

O modelo de Irwin para a zona plástica na ponta da trinca é descrito por Grandt 

(2004). Como discutido anteriormente, KI é o fator de intensidade de tensão para o 

modo I e (r,θ) são as coordenadas polares que indicam as posições na ponta da 

descontinuidade. 

Figura 7: Esquemático que mostra que a tensão tende a infinito quando o raio 
tende a 0 

 

Fonte: Grandt (2004) 
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 Irwin sugeriu que existisse uma zona de deformação plástica rp a frente da 

trinca de comprimento “a” e um comprimento “a*” que parte do início da trinca até o 

centro da zona plástica rp. 

Figura 8: Comprimento efetivo a* da trinca 

 

Fonte: Grandt (2004) 
 

Considerando uma zona plástica consideravelmente menor do que o 

comprimento da trinca, e que o valor de K é aproximadamente o valor de K*, Irwin 

chega que rp pode ser dado como: 

𝑟𝑝 =
1

2𝜋
(

𝐾𝐼

𝜎𝑌𝑆
)2                                                                                                                           (22) 

 No entanto, esse valor para o raio da zona plástica só pode ser considerado 

para pequenas escalas de escoamento, e isso pode ser considerado quando o 

comprimento da trinca “a” é muito maior do que o raio da zona plástica rp. Além disso, 

este critério se torna útil na necessidade de definir entre o uso da MFLE ou MFEP. 

2.2.9 Estado de Tensão na Ponta da Trinca – Modelo de Dugdale 

Grandt (2004) apresenta também o modelo de tensão na ponta da trinca de 

acordo com Dugdale. Esse modelo considera que a plasticidade na ponta da trinca 

acaba gerando tensões compressivas que eliminam as singularidades na ponta do 

dano. 
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De forma a compreender e eliminar a singularidade da ponta da trinca, e 

considerando que o Fator de Intensidade de Tensão K é um parâmetro linear elástico, 

o modelo pode ser substituído por uma adição de eventos, conforme a figura (9): 

Figura 9: Decomposição de um componente trincado com a região de 
escoamento e os carregamento na face 

 

Fonte: Grandt (2004) 
 

 O que resulta na equação: 

𝐾𝐴 = 𝐾𝐵 + 𝐾𝐶                                                                                                              (23) 

 O objetivo é que a singularidade no termo KA seja removida, dessa forma, de 

acordo com a equação acima, chega-se a KB = -KC. 

 Para calcular os fatores KB e KC, considera-se que o fator de intensidade KB 

seja um parâmetro possível de calcular pelo problema em si, mantendo o termo KC 

como único valor desconhecido. O valor de KC é calculado usando a solução de carga 

na ponta, descrito anteriormente na teoria de Dugdale. 

 Finalmente, para o valor de KC chega-se a: 

𝐾𝐶 =  −2√
2

𝜋
𝜎𝑌𝑆√𝐶0                                                                                                       (24) 

 Onde σYS é a tensão de escoamento e C0 é o comprimento da faixa de tensões 

residuais compressivas que eliminam a singularidade a frente da trinca. 
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Figura 10: Faixa de tensões compressivas de Dugdale 

 

Fonte: GRANDT (2004) 
 

Dugdale então calcula C0 como: 

𝐶0 =
𝜋

8
(

𝐾𝐼

𝜎𝑌𝑆
)2                                                                                                                       (25) 

 Importante ressaltar que, tanto no modelo de Irwin quanto o modelo de 

Dugdale, a zona plástica é proporcional a (K/σYS)2 e apresentam resultados 

semelhantes. 

2.2.10 Estado de Tensão na Ponta da Trinca – Modelo de Von-Mises 

Von-Mises também apresenta um critério para o tamanho e o comportamento 

da zona plástica a frente da trinca de acordo com a tensão de escoamento e com as 

tensões (σx, σy, σz, σxy, σyz, σxz) de acordo com a equação (26): 

 

2𝜎𝑌𝑆
2 = (𝜎𝑥 − 𝜎𝑦)2 + (𝜎𝑥 − 𝜎𝑧)2 + (𝜎𝑦 − 𝜎𝑧)2 + 6(𝜎𝑥𝑦

2 + 𝜎𝑥𝑧
2 + 𝜎𝑦𝑧

2 )                        (26) 

 

Onde σYS é a tensão de escoamento do material e (σx, σy, σz, σxy, σyz, σxz) são 

as tensões na ponta da trinca definidas anteriormente. 

Ou seja, para um determinado tipo de carregamento e configurações 

geométricas da trinca, considera-se as equações adequadas no modelo de Von-Mises 

e chega-se a uma equação para o raio da zona plástica a frente da trinca, de onde 

pode-se considerar que existe deformação plástica em todo ponto r<rp, independente 

da angulação θ. 
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2.3 Ferramentas MEF 

O método dos elementos finitos (MEF) é um método que possibilita a redução 

de um problema contínuo em uma quantidade finita de soluções, possibilitando a 

simplificação de sistemas complexos a problemas tangíveis. Este método consiste na 

discretização de componentes ou sistemas em partes menores, cujo comportamento 

é definido pela função matemática atrelada a eles. De acordo com a função 

matemática e as condições de contorno, configura-se um sistema matricial, para o 

qual se utiliza métodos numéricos para a solução. O método dos elementos finitos 

abrange várias áreas, tais quais estrutural, fluidos, eletromagnetismo dentre outros. 

2.3.1 O Método dos Elementos Finitos 

O método dos elementos finitos (MEF) tem sido vastamente utilizado no mundo 

da engenharia para vários fins desde o avanço computacional que permitiu a utilização 

de ferramentas numéricas para a solução de vários problemas de engenharia. O MEF 

tem sido vastamente utilizado na indústria automobilística, aeronáutica, metalúrgica 

dentre outras, tudo devido à grande aplicabilidade desse método. 

O MEF consiste em dividir estruturas inteiras em uma quantidade finita de 

elementos dentro dos quais é possível obter resultados até então apenas possíveis 

por cálculos analíticos formulados previamente. No entanto, a solução analítica para 

infinitos pontos de um determinado componente só é possível em estruturas simples 

com geometria e características bem definidas. Na realidade, as geometrias e 

configurações encontradas são os mais variados possíveis, o que inviabiliza o cálculo 

exato de parâmetros. Na discretização da estrutura, são obtidos os então chamados 

elementos e nós, que, configurados da maneira correta de acordo com as condições 

de contorno, resultam em uma quantidade de equações que após serem resolvidas, 

retornam as incógnitas de interesse (CHANDRUPATLA; BELEGUNDU, 2001). 

Além disso, a possibilidade de utilizar um modelo de elementos finitos, torna 

possível a redução da utilização de ensaios destrutivos, o que economiza recursos 

para as partes interessadas. 

De acordo com Gosz (2006) uma análise que utiliza o MEF é dividida em três 

etapas: 
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 pré-processamento. 

 análise. 

 pós-processamento. 

A fase de pré-processamento, talvez a mais importante, consiste na etapa de 

preparação do modelo para a posterior análise. Nessa etapa, a estrutura é 

discretizada em elementos de forma a representar com a maior exatidão possível as 

características do componente real. Também são definidas características das 

condições de contorno, carregamentos, apoios e valores em geral que afetarão os 

resultados no momento do cálculo. Toda a configuração do modelo que se deseja 

analisar é realizada nesta etapa. 

Após a configuração completa do modelo, inicia-se a segunda etapa, o cálculo. 

Nesta etapa, softwares interpretam o modelo proposto e, utilizando algoritmos pré-

estabelecidos, equaciona todo o sistema resultante do modelo e utilizando 

ferramentas e métodos numéricos, soluciona o sistema encontrando as variáveis de 

interesse que serão posteriormente analisadas. 

A etapa de pós-processamento consiste da análise dos resultados fornecidos 

pela etapa de cálculo. O engenheiro responsável pela análise interpreta os dados 

fornecidos de forma a entender o comportamento da estrutura em questão de acordo 

com as condições a ela imposta. De posse dos resultados, decisões e ações podem 

ser tomadas de forma a corrigir ou amenizar determinado comportamento. Existem 

também softwares de pós-processamento que possibilitam uma compreensão visual 

do resultado da análise. 

Cook et al. (2002) define o Método dos Elementos Finitos como um método 

numérico de resolver um problema específico. Ainda segundo ele, a solução é 

aproximada a menos que o problema seja suficientemente simples que já exista uma 

fórmula analítica pré-estabelecida que ofereça a solução exata do problema. 

2.3.2 Análise Dinâmica 

Sempre que uma estrutura trabalha em uma condição onde o carregamento 

não possui variações em uma gama pequena de tempo, fica determinado que essa 

tal estrutura trabalha com um carregamento estático e uma análise estática com o 
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método dos elementos finitos é suficiente para chegar a vários resultados de tensão, 

deformação e deslocamentos em qualquer ponto de interesse. No entanto, no caso 

de um virador de vagões, essa não é a realidade. 

Em um virador de vagões, o carregamento varia de forma suficientemente 

rápida para ser considerado dinâmico. De acordo com Alves Filho (2009), quando o 

carregamento em uma estrutura varia rapidamente com o tempo, ele se configura 

como carregamento dinâmico, porque tiram o equilíbrio estático da estrutura fazendo 

com que ela se movimente impondo velocidade em seus componentes, fazendo com 

que estes estejam sujeitos então à aceleração. Cook et al. (2002) diz que mesmo que 

um carregamento seja cíclico, se a frequência for menor do que um terço da menor 

frequência natural de vibração da estrutura, o problema pode ser considerado estático. 

Ainda segundo ele, a análise dinâmica pode ser usada para determinar acelerações 

na estrutura, velocidades, tensões e possível ressonância do conjunto. Do princípio 

fundamental da dinâmica, sabe-se que Força=Massa*Aceleração, dessa forma, nos 

elementos da estrutura que possuem massa surgirão forças de inércia. 

A análise dinâmica pode ser separada em três partes: 

 análise Modal. 

 análise com Resposta em Frequência. 

 análise com Resposta Temporal. 

2.3.2.1 Análise Modal 

Em um sistema massa-mola sem amortecimento com apenas um grau de 

liberdade, se a massa é deslocada de sua posição de equilíbrio e posteriormente 

liberada, ela oscila em torno do ponto de equilíbrio com uma frequência ωn 

denominada frequência natural do componente e é definida como: 

𝜔𝑛 = √
𝑘

𝑚
                                                                                                                (27) 

Onde m é a massa do corpo e k é a constante elástica da mola. 
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Figura 11: Sistema massa mola 

 

Fonte: Adaptado de Alves Filho (2009). 
 

A frequência natural do sistema não depende da amplitude de oscilação, ela 

depende apenas da configuração própria do sistema vinda da inércia da massa m e 

da elasticidade da mola k. Essa propriedade é chamada de isocronismo já que o 

tempo de oscilação é o mesmo independente da amplitude imposta ao sistema. Alves 

Filho (2009) diz que nas estruturas reais com vários graus de liberdade existem 

diversos modos de vibrar com suas respectivas frequências naturais. Essas 

frequências naturais dependem da massa da estrutura, rigidez da estrutura e das 

condições de fixação da estrutura em apoios. 

Para um sistema com vários graus de liberdade pode-se demonstrar que a 

equação de equilíbrio dinâmico do sistema vibrando harmonicamente é: 

([𝐾] − 𝜔2[𝑀]){𝑈0} = 0                                                                                         (28) 

Onde [K] e [M] são as matrizes de rigidez e de massa da estrutura 

respectivamente, ω são as frequências naturais e {U0} é a matriz coluna que contém 

todos os deslocamentos máximos associados aos n graus de liberdade. 

Para a solução não trivial desta equação, a parcela a esquerda deve ser zero. 

Essa relação apenas será possível se o determinante da matriz resultante de [K]-ω2[M] 

for zero. Dessa forma, chega-se a uma equação que possui apenas ω2 como incógnita 

e cuja o grau depende do número de graus de liberdade da estrutura. 

Normalmente, chama-se ω2 de λ, assim, a equação de frequência do sistema 

torna-se: 

det([𝐾] − 𝜆[𝑀]) = 0                                                                                             (29) 

O valor λ é chamado autovalor do sistema e a cada autovalor corresponde um 

modo de vibrar da estrutura. O perfil do modo de vibrar da estrutura pode ser 
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representado por uma matriz com os deslocamentos relativos a esse modo de vibrar. 

Esse perfil é chamado de autovetor. Dessa forma: 

([𝐾] − 𝜆𝑖[𝑀]){𝜙𝑖} = 0                                                                                          (30) 

Onde λi são os autovalores, ωi são as raízes de λi ou seja, as frequências 

naturais não amortecidas e ϕi são os autovetores (modos naturais). 

2.3.2.2 Análise com Resposta em Frequência 

Cook et al. (2002) diz que uma análise com resposta em frequência busca pela 

amplitude da resposta quando as cargas aplicadas variam de forma senoidal com o 

tempo. 

Quando aplicado, um carregamento dinâmico não produz uma resposta 

harmônica. A parcela de vibração livre transiente cai para zero devido ao 

amortecimento e o que resta na estrutura é o estado estacionário que vibra de acordo 

com a frequência imposta pelo carregamento. 

Então, para um carregamento da forma: 

𝑟 = 𝐹0𝑠𝑒𝑛(𝛺𝑡)                                                                                                      (31) 

Pode-se provar que a resposta em regime permanente será: 

𝑢 = �̅�𝑠𝑒𝑛(𝛺𝑡 − 𝛼)                                                                                                 (32) 

Onde pode-se demonstrar que a amplitude é: 

�̅� =
𝐹0

𝑘⁄

[(1−𝛽2)2+(2𝜉𝛽)2]
1
2

                                                                                               (33) 

e que o ângulo de fase α: 

𝛼 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛
2𝜉𝛽

1−𝛽2                                                                                                           (34) 

e 

𝛽 =
𝛺

𝜔
                                                                                                                   (35) 

Onde ξ é a razão de amortecimento. 

A amplitude de deslocamento estacionário é proporcional ao deslocamento 

estático F0/k e modificado pelo denominador que depende de ξ e β assim como 

afirmam Alves Filho (2009) e Cook et al. (2002). 

Existem dois métodos para se resolver o problema utilizando elementos finitos; 

Método Modal e Método direto. 
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No método modal, o primeiro passo é resolver o problema de vibrações livres 

e obter as frequências naturais ωi e os modos de vibrar do sistema ϕi. Normalmente, 

apenas as frequências naturais mais baixas são necessárias. 

O próximo passo é definir os zi (coordenadas modais) para cada modo i de 

vibrar: 

𝑧𝑖 =

𝑝𝑖
𝜔𝑖

2⁄

√[(1−𝛽𝑖
2)

2
+(2𝜉𝑖𝛽𝑖)2]

𝑠𝑒𝑛(𝛺𝑡 − 𝛼𝑖)                                                                      (36) 

Onde: 

𝛼𝑖 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛
2𝜉𝑖𝛽𝑖

1−𝛽𝑖
2                                                                                                    (37) 

e 

𝛽𝑖 =
𝛺

𝜔𝑖
                                                                                                                  (38) 

Então, converter os valores novamente para as coordenadas físicas D de 

acordo com a seguinte equação: 

𝐷 = ∑ �̅�𝑖𝑧𝑖
𝑚
𝑖=1                                                                                                        (39) 

 

Como o ângulo de fase é diferente para cada modo, o software precisa buscar 

pelas maiores magnitudes de deslocamento, velocidade ou aceleração. 

 

Já no método de solução direto a equação da resposta em frequência pode ser 

expressa como: 

[𝐾 + 𝑖𝛺𝐶 − 𝛺2𝑀]�̅� = �̅�                                                                                       (40) 

Onde K é a matriz de rigidez, i=(-1)1/2, �̅� é uma amplitude complexa de 

deslocamento, �̅� é uma amplitude complexa de carregamento, ambas possuindo a 

frequência circular Ω. Se o amortecimento for zero. A frequência Ω pode não coincidir 

com nenhuma das frequências naturais. No entanto, se a frequência Ω for próximo de 

alguma frequência natural, a matriz de rigidez dinâmica fica mal condicionada. 

Algumas desvantagens estão associadas com o uso da equação (40), porém, 

essas desvantagens podem ser superadas se ocorrer o uso da matriz modal ϕ, o que, 

após manipulação algébrica, torna a equação da seguinte forma: 

[𝜔2 + 𝑖𝛺𝐶𝜙 − 𝛺2𝐼]𝑧̅ = 𝜙𝑇�̅�                                                                                   (41) 

Onde Cϕ é diagonal se for usado amortecimento proporcional ou modal. 
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Dessa forma, se resolvida para 𝑧̅ e utilizando novamente a equação (39) para 

obter �̅�, chega-se a: 

�̅� = 𝜙[𝜔2 + 𝑖𝛺𝐶𝜙 − 𝛺2𝐼]−1𝜙𝑇�̅�                                                                              (42) 

Em análises modais, apenas as frequências naturais mais baixas são 

utilizadas. Como a matriz da equação (42) é diagonal, é fácil evitar que Ω não coincida 

com nenhuma frequência natural do sistema (COOK et al., 2002). 

2.3.2.3 Análise com Resposta Temporal 

De acordo com Cook et al. (2002), uma análise dinâmica com resposta 

temporal busca entender como a estrutura se comportará ao longo do tempo devido 

à um carregamento dinâmico. Dois dos métodos utilizados para a solução deste 

problema são o método de integração direta e o método modal. 

A equação da análise para resposta temporal é como se segue: 

𝐾𝐷𝑛 + 𝐶�̇�𝑛 + 𝑀�̈�𝑛 = 𝑅𝑛                                                                                       (43) 

Onde Rn é a função do carregamento que varia com o tempo e busca-se 

𝐷𝑛, �̇�𝑛 𝑒 �̈�𝑛 para qualquer momento no tempo. De posse dos resultados, um gráfico 

com qualquer valor de deslocamento, velocidade e aceleração pode ser obtido. Isso 

dá-se pela necessidade de obter o Δt para que dessa forma obtendo-se os resultados 

para os posteriores momentos. 

Os métodos de integração direta produzem equações do tipo: 

𝐴𝐷𝑛+1 = 𝐹(𝑡) ou 𝐷𝑛+1 = 𝐴−1𝐹(𝑡)                                                                            (44) 

Vários algoritmos são utilizados para esses cálculos, aqui o método de 

Newmark será citado. 

Este método se baseia nas seguintes equações: 

𝐷𝑛+1 = 𝐷𝑛 + 𝛥𝑡�̇�𝑛 +
(∆𝑡)2

2
{(1 − 2𝛽)�̈�𝑛 + 2𝛽�̈�𝑛+1}                                                  (45) 

�̇�𝑛+1 = �̇�𝑛 + ∆𝑡{(1 − 𝜆)�̈�𝑛 + 𝛾�̈�𝑛+1}                                                                    (46) 

Onde β e γ são valores que podem ser escolhidos pelo analista. 

Substituindo as equações (45) e (46) na equação (43) leva à: 

𝐴 = 𝐾 +
𝛾

𝛽∆𝑡
𝐶 +

1

𝛽(∆𝑡)2
𝑀                                                                                       (47) 

𝐹(𝑡) = 𝑓(𝛽, 𝑓, ∆𝑡, 𝑅, 𝐶, 𝑀, 𝐷𝑛, �̇�𝑛, �̈�𝑛)                                                                    (48) 
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Dessa forma, os valores de 𝐷𝑛+1, �̇�𝑛+1 𝑒 �̈�𝑛+1 podem ser calculados assumindo-

se que se possui os valores de 𝐷𝑛, �̇�𝑛 𝑒 �̈�𝑛. Assim os próximos valores de D podem 

ser obtidos ciclicamente. 

 

Já para o método de superposição modal, nenhum tipo de transformação é 

necessário, o que é levado como vantagem em relação aos métodos de integração 

direta. 

Para a solução por esse método, uma análise vibracional prévia deve ser 

executada de forma a obter as frequências naturais mais baixas e seus modos de 

vibrar. Então, encontrar as cargas dependentes do tempo pi, resolver as equações 

modais para descobrir zi=zi(t) para cada valor de i, e, utilizando a equação (39) para 

extrair os valores para D. Vale ressaltar que os maiores esforços computacionais do 

método da superposição modal correspondem ao cálculo das frequências e modos de 

vibrar. 

Cook et al. (2002) ainda cita que os métodos de Newmark e Modal são 

melhores para problemas estruturais dinâmicos. Não apresentam contribuição dos 

modos de vibrar maiores, no entanto, estes têm pouca contribuição na resposta 

estrutural. 

Reggiani et al. (2013) utilizaram um modelo em elementos finitos no estudo de 

extrusão de ligas de alumínio que resultavam em regiões com propriedades 

mecânicas aquém do esperado devido à contaminação durante o processo. A 

validação do modelo em elementos finitos, em comparação com valores 

experimentais, mostrou-se coerente, demonstrando confiabilidade para ser utilizado 

como referências em previsão de resultados. 

Chung et al. (2016) propuseram utilizar um experimento visando a validação 

um método de acoplamento DEM-MEF. Neste método, partículas granulares seriam 

carregadas com cargas axiais em um cilindro de paredes finas. O método apresentou 

resultados plausíveis, demonstrando sua confiabilidade em análises envolvendo 

interação entre elementos discretos e elementos finitos. 

Andrade al. (2018) realizaram uma análise dinâmica, utilizando o método dos 

elementos finitos, utilizando a mesma metodologia realizada neste trabalho. Uma 

análise dinâmica foi utilizada de forma a mapear a regiões com concentração de 

tensões do virador de vagões, e, posteriormente, uma análise de fadiga foi utilizada 

de forma a conhecer a vida residual dessas regiões. Neste trabalho, no entanto, o giro 
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do virador foi de 140º e sem a utilização de cargas, o que pôde dar uma ideia da real 

solicitação a qual a estrutura é submetida. 

2.3.2.4 Análise de Fadiga 

A análise de fadiga é uma ferramenta muito útil que possibilita aos projetistas 

estimarem a vida de componentes estruturais expostos a cargas de trabalho. Esse 

tipo de análise é vastamente utilizado no desenvolvimento de novos produtos e o 

estudo daqueles que já estão em operação. Esse tipo de análise é utilizado em aviões, 

automóveis, equipamento industrial. Motores elétricos, de combustão interna e 

componentes eletrônicos. 

A análise de fadiga possibilita o conhecimento da vida em fadiga, nucleação e 

propagação de trincas e a prevenção de falha prematura do ativo em operação. Tais 

possibilidades viabilizam que o projeto garanta a integridade estrutural de 

componentes, assim como otimização da vida em fadiga e melhor previsibilidade de 

falhas. (CAE Associates, 2011). 

A análise de fadiga sempre foi utilizada  para análise de equipamentos, mesmo 

antes do advento da tecnologia. Porém, com a chegada desta, as ferramentas como 

o Ansys permitem uma análise que encapsula uma vasta quantidade de 

possibilidades. União entre componentes com baixo e alto ciclo, além de poder variar 

o histórico de carregamento.  

Existem duas categorias gerais de análise em fadiga; A que trata da formação 

da trinca e a que trada do crescimento da trinca. Como este trabalho visa estudar as 

regiões críticas para o aparecimento das trincas, a categoria de interesse é a formação 

da trinca, onde a estrutura teoricamente ainda não falhou e pode-se estudar a 

criticidade do dano. 
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Figura 12: Regiões de comportamento da trinca 

 

Fonte: CAE Associates (2011) 

 

Na Análise de fadiga que visa o estudo da formação da trinca, não é 

considerada a falha presente no componente, ou seja, caso fosse considerado que a 

estrutura já estivesse trincada, a metodologia, assim como a malha do modelo em 

elementos finitos, seria diferente. 

A análise de fadiga permite, dependendo da configuração, encontrar: 

 faixa de tensões nos locais críticos; 

 quantidade de ciclos até a falha; 

 plotar tensão principal e tensão alternada no diagrama de Goodman; 

A análise de fadiga, pode ser classificada como HCF (High Cycles Fatigue) se 

a estrutura em questão for submetida a ciclos maiores do que 1X105 ou LCF (Low 

Cycles Fatigue) quando a estrutura é submetida a ciclos menores do que 1X105. No 

caso do virador de vagões, se trata de uma análise HCF. 

Ao utilizar o software Ansys para rodar uma análise de fadiga, deve-se utilizar 

a análise dinâmica feita previamente e adicionar o módulo de fadiga, que utiliza os 

valores de tensão e deformação para calcular os parâmetros de fadiga. É 

imprescindível a configuração do material para prosseguir com a análise de fadiga. 

No caso deste trabalho, o material das vigas principais é o ASTM A36. 

Além das propriedades mecânicas usuais para análises virtuais como Módulo 

de Elasticidade, limite de escoamento e tensão de ruptura, é necessária a 

configuração da curva Tensão X Número de ciclos até a falha. Assim como foi 

discorrido na conceituação teórica deste trabalho, essa curva é definida para os 

materiais em normas e podem ser adquiridas com procedimentos experimentais. 

https://caeai.com/sites/default/files/fatigue_in_ansys_0.pdf
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2.4 Extensometria 

A extensometria é um método utilizado para a obtenção experimental de 

deformações em estruturas mecânicas e de alvenaria. Esse método pode ser utilizado 

para obtenção de deformações oriundas de carregamentos ou mesmo de variação de 

temperatura. Essa obtenção é realizada com a aplicação de extensômetros nas 

regiões onde deseja-se obter os valores de deformação, e assim, torna-se possível o 

cálculo das respectivas tensões. 

2.4.1 Extensômetro 

Extensômetro (Strain gage) é um sensor, normalmente colocado na superfície 

de uma estrutura, no sentido de carregamento, tendo em vista a obtenção das 

deformações naquela direção. Essa técnica é vastamente utilizada na instrumentação 

de estruturas ou validação de modelos, já que permite o cálculo de tensão atuante 

nas regiões observadas (HBM, 2017). 

Com o carregamento da estrutura em curso, o sensor se deforma, com isso, o 

fio resistivo, tem sua resistência alterada proporcionalmente a deformação a ele 

imposta, resultado em sinais elétricos interpretados por um sistema de leitura 

analógico, e convertendo os valores de tensão em valores de deformação. As 

deformações lidas podem ser utilizadas para a identificação da intensidade da tensão 

de acordo com formulações. Para isso, as seguintes observações devem ser levadas 

em conta: (BALBINOT, 2011). 

 Coeficiente de temperatura α do material: Visa entender previamente o 

comportamento do material quando sujeito a certas temperaturas, 

visando evitar erros de leitura devido a dilatação térmica. 

 Módulo de Elasticidade: Considerando o material trabalhando no regime 

elástico, essa propriedade define, na lei de Hooke, a relação entre 

deformação e tensão. 
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2.4.2 Especificação de Extensômetros 

Das características que devem ser ressaltadas na escolha de um extensômetro 

deve-se ressaltar, geometria, comprimento do fio resistivo), e adaptação à 

temperatura. 

 Geometria: A geometria de um extensômetro é definida pela quantidade 

de sensores de medição ele possui, assim como suas direções de 

medição. Dependendo da carga na configuração, diferentes tensões 

podem ocorrer; em tensões uniaxiais, a tensão apresenta-se em apenas 

uma direção. Neste caso, uma direção de medição é o suficiente, e este 

deve estar na direção de solicitação da tensão principal. Nas tensões 

biaxiais, tensões aparecem em duas direções. Em alguns casos, o 

engenheiro de medição pode desconhecer a direção da tensão principal. 

Nestes casos, extensômetros com três direções de medição são os mais 

indicados. 

 Comprimento da grade de medição: Dependendo do material e da 

aplicação da medição, o comprimento do grid interfere na medição; por 

exemplo, ao medir situações onde a carga é muito alta e a necessidade 

é de uma medição precisa, é melhor colocar uma quantidade maior de 

sensores de medição mais curtos próximos uns aos outros, de forma a 

alcançar um resultado mais refinado, e, consequentemente, mais 

preciso. 

 Adaptação à temperatura: A adaptação à temperatura dos 

extensômetros, composto de um material específico, garante que a 

tensão presente no material pela variação de temperatura seja 

compensada (BALBINOT, 2011). 

2.5 Monitoramento 

A análise de componentes sujeitos a descontinuidades não pode ser realizada 

utilizando as técnicas tradicionais da mecânica dos sólidos, já que apresentam 

peculiaridades não previstas por estas. A análise de componentes com 

descontinuidades deve utilizar os conceitos da mecânica da fratura, que possibilita o 
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estudo do campo de tensões no entorno da descontinuidade, ou seja, da nucleação 

que pode vir a se tornar uma trinca. 

Como citado no corpo deste trabalho, há 3 formas de carregar uma 

descontinuidade: O modo I, quando a carga está perpendicular ao plano da trinca, 

onde facilita seu crescimento devido à falta de atrito entre suas faces, o modo II, 

quando a carga de corte por cisalhamento está perpendicular a ponta da trinca e o 

modo III, carga de cisalhamento ou torção concorrentes a ponta da trinca. 

O modo I de crescimento de descontinuidades é o mais importante na prática, 

já que é o modo no qual existe maior facilidade de propagação, já que as faces da 

descontinuidade não dissipam energia por atrito. 

Então, tem-se uma função que pode ser usada para determinar a tensão a uma 

distância r e um ângulo θ da sua ponta. Essa equação pode ser utilizada desde que 

as tensões em volta da trinca estejam em um regime dominantemente linear elástico. 

𝜎𝑖𝑗(𝑟, 𝜃) = (
𝐾𝐼

√2𝜋𝑟
) . 𝑓𝑖𝑗(𝜃)                                                                                    (49) 

A variável KI, Fator de intensidade de tensão (FIT) para o modo I, controla a 

intensidade do campo linear elástico na ponta da descontinuidade. A tensão σ é a 

tensão que está solicitando o dano, “a” é o tamanho da descontinuidade e f(a/w) é 

uma função adimensional previamente tabelada que leva em consideração o tamanho 

da trinca e a dimensão característica da peça. Essa função fornece o efeito geométrico 

da peça. 

Devido a importância do parâmetro Fator de Intensidade de Tensão, ele será 

peça fundamental no controle da criticidade dos danos encontrados no virador de 

vagões, pois, ao conhecer este parâmetro, conhece-se a configuração de tensões no 

entorno da descontinuidade. 

A equação (49) é singular. Na teoria, ela resultaria em tensões infinitas na ponta 

da trinca, já que esse modelo matemático indica o raio da ponta da trinca tendendo a 

0. Dessa forma, ela não pode ser utilizada para determinar as tensões na região mais 

importante e solicitada da peça. No entanto, os materiais reais não são lineares nem 

elásticos em cargas altas, o que possibilita o aparecimento de uma zona de 

perturbação (zp) previsto no campo elástico. Quando a zp é pequena em relação às 

dimensões do componente, o campo de tensões permanece elástico, assim, o FIT KI 

pode ser utilizado para prever o tamanho da região da Zona de Perturbação a frente 

da ponta da trinca. 



72 
 

𝜎𝑦(𝑟 = 𝑧𝑝, 𝜃 = 0) =
𝐾𝐼

√2𝜋𝑧𝑝
= 𝑆𝐸                                                                                    (50) 

Sendo SE a tensão na zona de perturbação. 

Logo; 

𝑧𝑝 ≅
1

2𝜋

𝐾𝐼
2

𝑆𝐸
2                                                                                                                    (51) 

Disso, podemos considerar então que KI vale para quando a zona de 

perturbação zp << (a, w, w-a). 

Como dito anteriormente, o Fator de Intensidade de Tensões para o modo I 

(KI), caracteriza a configuração de tensões no entorno de uma descontinuidade, no 

entanto, a presença da descontinuidade em si não representa falha mecânica, ou seja, 

a presença de micro trincas não indica a fratura do componente. 

Durante o processo de fratura, a zp atinge um valor crítico, que ao ser 

alcançado, determina a falha do componente em questão. Dessa forma, a fratura de 

um componente solicitado pode ser prevista por KI = KIC. KIC é a propriedade mecânica 

que indica a resistência do material à propagação de trincas. Ou seja, o Fator de 

Intensidade de Tensão KI pode ser monitorado de forma a acompanhar sua 

aproximação do valor crítico KIC de forma a proporcionar a possibilidade de ações 

antecipadas que evitem a falha do componente. 

O valor crítico KIC, também chamado de tenacidade do material é uma 

propriedade mecânica do material que independe da geometria, carregamento ou da 

configuração das descontinuidades presentes. Este parâmetro varia conforme a 

espessura do material em estado plano de tensão, no entanto, quando a espessura 

aumenta a ponto de mudar o patamar para estado plano de deformações, o valor de 

KIC pode ser considerado constante. 
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Figura 13: Relação entre KIC e espessura 

 

Fonte: (Medina, 2014). 
 

O desafio do monitoramento, então, se torna o conhecimento do Fator de 

Intensidade de Tensão crítico (KIC), para que assim, seja possível o contínuo confronto 

do valor crítico e do valor dos FITs encontrados nas descontinuidades presentes nas 

regiões de monitoramento previamente definidas pela análise de fadiga. 

Se o componente afetado puder sem suficientemente frágil para que a região 

plástica a frente da trinca seja pequena em relação às outras dimensões da peça, o 

fator de intensidade de tensão KI descreve todo o estado de tensões na região da 

ponta. Dessa forma, a fratura pode ser prevista quando o valor de KI atingir o valor 

crítico de KIC  

 

2.5.1 Determinação dos Fatores de Intensidade de Tensão utilizando o Método dos 

Elementos Finitos 

Segundo Irwin (1957), os deslocamentos na ponta da trinca para um caso 

bidimensional são dados pelas equações (52) e (53): 

𝑢 =
𝐾𝐼
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√
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𝑣 =
𝐾𝐼
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Onde KI e KII são os Fatores de Intensidade de Tensão para os modos I e II 

respectivamente, r e θ são as coordenadas do ponto de interesse a partir da ponta da 

descontinuidade, μ é o módulo de elasticidade no cisalhamento e definido por: 

𝜇 =
𝐸

2(1+𝜈)
                                                                                                         (54) 

O 𝜈 é o coeficiente de Poisson. 

Ao se utilizar uma análise por Elementos Finitos, são determinados os 

deslocamentos na ponta da trinca para então serem relacionados com as equações 

52 e 54 de forma a obter os valores de KI e KII. 

Na literatura, pode-se encontrar diversas outras formas de obtenção dos FIT, 

utilizando várias metodologias diferentes. Com a medição das características da 

descontinuidade no ativo e utilização dessas técnicas, se torna possível o estudo da 

criticidade do dano, comparando com o KIC, que é o valor crítico que, quando atingido, 

indica a fratura do componente. 

2.5.2 Mecânica da Fratura Elasto Plástica 

Quando a zona plástica formada na ponta da trinca atinge tamanhos 

consideráveis em relação às outras dimensões do componente, o parâmetro KI não 

representa mais a configuração de tensão a frente da ponta da fissura, dessa forma a 

MFLE, Mecânica da Fratura Linear Elástica não pode mais ser usada. Neste caso, a 

MFEP deve ser utilizada, já que apresenta o comportamento não linear do material. 
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Figura 14: Margem de aplicação da MFLE e da MFEP 

 

Fonte: Medina (2014) 
 

Do ponto de vista da Mecânica da Fratura Elasto Plástica (MFEP), o material 

apresenta deformação plástica grande no entorno da trinca. Esse comportamento 

acontece frequentemente em materiais dúcteis, quando é possível as faces da trinca 

se afastarem sem que aconteça o crescimento da mesma. 

Collins (1993) afirma que a utilização dos conceitos da MFLE em materiais que 

apresentam grande deformação plástica na ponta da fissura pode levar a vários erros. 

Devido a isso, várias pesquisas começaram a estudar a necessidade da participação 

plástica no processo de crescimento de trincas.  

As duas técnicas mais conhecidas que utilizam os conceitos da MFEP são a 

Integral J e o CTOD (Crack Tip Opening Displacement). 

2.5.3 Integral-J 

De acordo com Collins (1993), a integral J é um caminho independente que 

percorre a frente da ponta da trinca de uma face até a outra, sendo utilizada para 

caracterizar as tensões e deformações naquela região.  

Então, a integral J para uma trinca bi dimensional pode ser representada pela 

integral de linha: 

𝐽 = ∫ (𝑤𝑑𝑦 − 𝑇
𝑑𝑢

𝑑𝑥𝛤
𝑑𝑠)                                                                                                   (55) 
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Onde Γ é um caminho arbitrário ao redor da ponta da trinca, T é o vetor de 

tração no incremente do caminho ds, �̅� é o vetor deslocamento em ds e w é o trabalho 

de carregamento por unidade de volume. 

A integral J pode ser fisicamente entendida como a taxa de liberação de energia 

potencial do sistema em relação à variação do tamanho da trinca. A região na ponta 

da trinca para a qual este método é válido é chamada de região J-Dominante, que tem 

um significado paralelo à região que é controlada pelos fatores de intensidade de 

tesão na MFLE. A intensidade as tensões e deformação na região J-Dominante são 

completamente caracterizados pelo parâmetro J. 

Da mesma forma que na MFLE, na MFEP utilizando a integral J, pode-se 

considerar a fratura quando o parâmetro J alcança um valor crítico Jc. 

2.5.4 Deslocamento de abertura da ponta da trinca (CTOD) 

Neste método, um parâmetro é calculado utilizando o deslocamento dos flancos 

da trinca sem que esta se propague. 

 

Figura 15: Esquema do CTOD 

 

Fonte: (Medina, 2014). 
 

Este método diz que existe um valor limite de abertura dos flancos da trinca 

antes que essa comece a se propagar. O parâmetro CTOD (δ) pode ser calculado 

para iniciação, propagação estável, propagação instável ou para carga máxima. 

Um dos métodos de CTOD mais aceitos é o método de Wells. Ele propôs que 

as tensões e deformações na região da fissura sejam função da abertura dos flancos. 
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No trabalho de Wells, ele relacionou o valor de CTOD (δ) com o fator de intensidade 

de tensão quando a região no entorno da trinca está no limite do escoamento. O 

deslocamento então foi expresso como: 

𝑢𝑦 =
𝑘+1

2𝜇
𝐾𝐼√

𝑟𝑦

2𝜋
                                                                                                     (56) 

Onde μ é o módulo de elasticidade de cisalhamento, k=3-4 𝜈 para o estado 

plano de deformação, k=(3- 𝜈)(1+ 𝜈) para estado plano de tensão, sendo 𝜈 o 

coeficiente de Poisson. O valor de ry pode ser calculado como: 

𝑟𝑦 =
1

2𝜋
(

𝐾𝐼

𝜎𝑦𝑠
)2                                                                                                         (57) 

Dessa forma, O valor de CTOD pode ser calculado com: 

𝛿 = 2𝑢𝑦 =
4𝐾𝐼

2

𝜋𝜎𝑦𝑠𝐸
                                                                                                   (58) 

Outras inúmeras metodologias podem ser encontradas na literatura para o 

cálculo desse parâmetro, que é um dos mais confiáveis da atualidade. 
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3 METODOLOGIA 

De forma a realizar o trabalho proposto, a seguinte sequência de atividades 

será executada. 

Primeiro, será realizada uma análise estática da estrutura do virador de vagões 

de forma a localizar as regiões críticas onde existe concentração de tensões de forma 

a definir regiões de instrumentação para coleta de dados da estrutura e posterior 

validação do modelo numérico. 

Após a definição das regiões para instrumentação, extensômetros serão 

aplicados nas regiões indicadas de forma a fazer a coleta dos dados de deformação 

e consequentemente tensão para serem confrontados com o modelo numérico. 

De posse dos resultados coletados em campo, será realizada uma análise 

dinâmica do virador de vagões considerando sua velocidade de giro e propriedades 

cinemáticas de forma a alcançar uma maior exatidão nos resultados retornados pelos 

modelos numéricos, já que a análise estática não abrange o real cenário de aplicação 

e operação do virador de vagões. Os valores serão confrontados de forma a validar o 

modelo numérico e possibilitar a análise de fadiga que indicará as regiões críticas do 

ativo. 

De posse das características do material e da validação do modelo, torna-se 

factível a análise de fadiga utilizando o Método dos Elementos Finitos, que indicará as 

regiões críticas das vigas principais sujeitas à nucleação e propagação de trincas. A 

análise numérica tem a importância de validar o experimento e otimizar a forma que o 

virador de vagões é analisado já que ensaios destrutivos não são sempre viáveis, 

tanto em questões econômicas quanto em questões de disponibilidade. Logo, com um 

modelo confiável e validado com resultados experimentais, tem-se uma forma 

confiável de analisar pontos estratégicos da estrutura de maneira mais fácil. 

No final, será elaborado um mapeamento das regiões críticas das vigas 

principais com uma correlação com o estado de tensão e as regiões sujeitas à 

nucleação de dano, com esse mapa, é possível gerar uma estratégia de 

instrumentação das regiões críticas, previamente identificadas na análise dinâmica. 

A metodologia, assim como outras etapas do trabalho podem ser melhor 

visualizadas na figura a seguir: 
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Figura 16: Fluxograma das atividades desenvolvidas 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

3.1 Análise Estática 

De forma a definir as regiões das vigas principais do virador de vagões que 

serão instrumentadas com extensômetros, foi realizada uma análise utilizando-se 

carregamentos aproximados aos quais o virador é sujeito. 

3.1.1 Casos de carga 

É importante destacar que o modelo utilizado das vigas principais foi tratado 

com superfícies médias extraídas do modelo tridimensional original do virador de 

vagões. Logo em seguida, as chapas foram estendidas de forma a entrar em contato 

com as superfícies as quais originalmente compartilham contato. As espessuras são 

todas importadas diretamente do software SpaceClaim para o software Ansys 

Workbench, onde são consideradas no momento de calcular a rigidez dos elementos. 

Essa estratégia é vastamente utilizada de forma a simplificar a análise e otimizar 

tempo de processamento sem perda significativa de precisão. 

Para a realização dessa análise, foram consideradas 3 posições do virador de 

vagões e os carregamentos aos quais as vigas principais estariam sujeitas naquelas 

configurações. 

De forma a realizar a análise estática, foram consideradas 3 posições, 0 graus, 

90 graus e 160 graus, com cada posição podendo variar em peso próprio, peso do 

vagão ou peso do vagão mais peso do minério. 
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Figura 17: Casos de carga da análise estática para 0 graus 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Figura 18: Casos de carga da análise estática para 90 graus 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Figura 19: Casos de carga da análise estática para 160 graus 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Vale ressaltar duas situações relativas à análise estática realizada nesse 

trabalho. Para obtenção de resultados mais coerentes, no lugar da aceleração da 
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gravidade, foi utilizada uma aceleração com o valor de 13,7 m/s2. Esse valor deu-se 

devido a necessidade de compensar a diferença de peso do modelo original do virador 

de vagões com o peso do modelo simplificado, que foi obtido após simplificações 

geométricas utilizadas para otimizar a análise com elementos finitos. 

A segunda observação é sobre o terceiro caso de carga, quando o virador se 

encontra a 160º com o peso do minério e peso do vagão. Esse caso de carga foi 

considerado como uma situação crítica, na qual, devido a umidade do minério, este 

demorasse a se desprender do vagão, chegando ao ponto de o virador chegar nessa 

posição ainda com grande parte do minério dentro do compartimento. 

3.1.2 Condições de contorno 

Para realização dessa análise, foi considerado o modelo completo do virador 

de vagões, incluindo os anéis de giro, as vigas principais e o platen. Simplificações 

foram feitas em regiões que não possuem participação estrutural no componente de 

forma a simplificar a geometria e otimizar a qualidade da malha. 

 

Figura 20: Modelo do virador completo 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
 

As ligações entre as vigas principais e os anéis de giro, assim como dos trilhos 

com o platen e dos trilhos com os anéis de giro foram realizadas por meio de contato 

do tipo bonded, já que são contatos que consideram um corpo fixo no outro. 
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Nas análises onde se utilizaram os grampos, como no virador a 160 graus, a 

interação destes com as vigas principais foram efetuadas por meio de juntas do tipo 

planar, permitindo movimento somente na direção onde o grampo se movimenta. 

Os apoios do modelo foram posicionados nas posições onde o virador é 

apoiado pelas rodas dos balancins e pelos alinhadores. Todas essas restrições foram 

colocadas nos trilhos dos anéis de giro. 

Figura 21: Condições de contorno no virador de vagões 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
 

Nos contatos das rodas com os trilhos, foram considerados apoios fixos. Já nas 

regiões dos alinhadores, foi utilizado deslocamento 0 na direção z, de forma a 

representar a participação dos alinhadores nos anéis de giro. 

Nos casos onde os contatos das rodas dos vagões eram necessários, foram 

utilizados contatos do tipo bonded entre o trilho do platen e as rodas dos vagões. 

Figura 22: Contatos entre as rodas dos vagões e o trilho 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Para a posição do virador a 90 graus, foram considerados contato entre as 

rodas dos vagões e os trilhos e entre a borda do vagão e a viga de giro. Os contatos 

utilizados foram do tipo bonded, já que não haveria movimento relativo entre as partes. 

 

Figura 23: Contatos entre as bordas dos vagões e a viga de giro 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Para o caso do virador de vagões a 160 graus, foi necessária uma complexa 

configuração entre o funcionamento do grampo e das vigas, já que o grampo translada 

dentro das vigas solicitando o platen por meio de sua mola quando o vagão se apoia 

nele. Os grampos foram presos nas bordas dos vagões por meio de juntas fixas 

enquanto, em sua outra extremidade, foram fixos no platen por meio de contato do 

tipo bonded. 

Figura 24: Configuração entre grampos, borda dos vagões e platen 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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As cargas consideradas foram: 

 peso próprio 

 peso do vagão 

 peso do vagão + Peso do minério 

A massa do virador de vagões, considerando o modelo CAD completo, sem 

simplificações é de 175389 kg, e com as simplificações impostas utilizando o software 

Spaceclaim, o modelo teve sua massa reduzida a 125577 kg. Dessa forma, de 

maneira a deixar a análise utilizando peso próprio mais precisa, foi realizada uma 

proporção matemática. 

A força gerada pela massa do modelo original, Foriginal, seria 175389kg x 9,81 

m/s2. Essa força tem que ser igual a força suportada pelo novo modelo, Fnovo.  

𝐹𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 =  𝐹𝑛𝑜𝑣𝑜                                                                                                  (59) 

Assim, se torna possível calcular qual aceleração (A) resultará em um 

carregamento igual a estrutura teria caso tivesse sua massa original. 

175389𝑥9,81 = 125577𝑥𝐴 

Disso, tem-se que a aceleração proporcional correta é de 13,7 m/s2. 

A massa do vagão é 19000kg e a massa do minério é 90000 kg. Nas análises 

de peso do vagão foi aplicada uma carga de 186390 N por vagão. Já nas análises 

considerando o peso do minério, foi considerada uma carga de 882900 N por vagão. 

3.1.3 Malha 

Em todas as análises os grampos, as rodas e os vagões foram considerados 

como corpos rígidos, enquanto todo o resto ficou como corpo flexível. 

Para os modelos utilizados nas análises, foi utilizado um tamanho mínimo de 

4x10-2 m e um tamanho máximo de 8x10-2 m. O que resultou em uma malha com: 

 303917 nós 

 210103 elementos 

De todos os corpos, os únicos que utilizaram elementos 3D foram os trilhos 

tanto do platen como dos anéis de giro. Os outros componentes foram malhados 

utilizando elementos 2D, de acordo com a superfície média previamente gerada. 



86 
 

 

Figura 25: Malha obtida com os parâmetros escolhidos 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

 De forma a coletar a deformação em mais de uma direção, será utilizado o 

extensômetro tipo roseta da HBM que coletam deformações em 3 sentidos diferentes. 

Este sensor consegue trabalhar sujeito a uma faixa de temperaturas de -269 ºC até 

250 ºC. Dessa forma, fica definido a utilização do StrainGage RY3, série Y, tipo Roseta 

HBM ou similiar. 

 

Figura 26: Modelos de extensômetros 

 

Fonte: HBM (2017) 
 

Para o extensômetro roseta de 0º/45º/90º, que foi utilizado na instrumentação, 

a tensão pode ser calculada de acordo com a seguinte equação: 

𝜎1/2 =
𝐸

1−𝜈

𝜀𝑎+𝜀𝑐

2
±

𝐸

√2(1+𝜈)
√(휀𝑎 − 휀𝑏)2 + (휀𝑐 − 휀𝑏)2                                                          (60) 

Onde 𝜈 é o coeficiente de Poisson, E é o módulo de elasticidade, 휀𝑎, 휀𝑏 e 휀𝑐 são 

as deformações nas direções 0º, 45º e 90º respectivamente. 
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3.2 Análise modal 

Neste trabalho, a análise modal foi realizada com o intuito de identificar as 

primeiras 5 frequências naturais do modelo do virador de vagões, além de facilitar a 

visualização da conectividade entre os corpos. 

A utilização desse tipo de análise ajuda a garantir que as frequências naturais 

estão fora de faixas críticas para o equipamento e que não existem componentes 

soltos no modelo numérico, o que geralmente leva a modos de vibrar locais com 

frequências altas. 

Para a realização da análise modal, foi utilizado o modelo do virador de vagões 

em simetria e sem a presença do vagão. 

 

Figura 27: Modelo em simetria do virador de vagões 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

O modelo utilizado foi o mesmo utilizado para a análise dinâmica que será 

melhor explicado a seguir. 

Para a malha, utilizou-se elementos 2D (quadriláteros e triangulares) para os 

corpos em chapa, dos quais havia-se previamente extraído superfícies médias, e 

elementos 3D (tetraédricos e hexaédricos) para os corpos sólidos; balancins, suportes 

dos balancins e trilho do anel de giro. O vagão, grampos e as rodas equalizadoras 

foram utilizados como corpos rígidos. 

 



88 
 

Figura 28: Malha gerada para a análise modal 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Para geração da malha, considerou-se como critérios: 

 tamanho mínimo de elemento 3x10-2m; 

 tamanho mínimo de elemento 8,5x10-2m; 

 comprimento mínimo de borda 4,2x10-7m; 

 ângulo normal de curvatura 30º. 

Essas configurações resultaram em uma malha com 287404 nós e 132385 

elementos. 

Para a aquisição dos resultados, foram solicitados os 5 primeiros modos de 

vibrar da estrutura. 

3.3 Instrumentação 

Análises numéricas utilizando o método dos elementos finitos são de grande 

utilidade, no entanto, demandam uma correta calibração e configuração para 

oferecerem resultados aceitáveis e com alto grau de assertividade. 

Para tanto, são necessários dados experimentais para serem confrontados 

com dados reais, estes que serão obtidos da análise numérica em MEF. Os dados 

experimentais são oriundos de um ensaio de extensometria realizado na estrutura do 

virador de vagões, visando a obtenção dos valores de deformação na estrutura que 

podem ser comparados aos valores da análise. 

De forma a definir as regiões do virador de vagões onde seriam aplicados os 

extensômetros, foi previamente realizada uma análise estática visando identificar as 

regiões com possíveis concentrações de tensões, regiões tais que levariam a um 
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possível aparecimento de trincas, devido a toda teoria discorrida ao longo deste 

trabalho. 

Após os resultados apresentados na análise estática, foram definidas as 

posições de aplicação dos extensômetros da forma a seguir: 

 

Figura 29: Posição dos extensômetros 1, 2 e 3 

 

Fonte: Relatório Extensometria (2018). 
 

Os sensores 1, 2 e 3 foram dispostos no platen, conforme a figura (30) e de 

acordo com as regiões identificadas na análise estática. 
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Figura 30: Posição dos extensômetros 4, 5 e 6 

 

Fonte: Relatório Extensometria (2018) 
 

Sensores aplicados na parte posterior da viga de giro, na prática, a viga mais 

sujeita a resistir os carregamentos. 

 

Figura 31: Posição dos extensômetros 7, 8 e 9 

 

Fonte: Relatório Extensometria (2018). 
 

Os sensores, após devidamente posicionados são ligados por fios a um coletor 

de sinais que transporta os valores de deformação lidos para um conversor 
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analógico/digital (A/D). O conversor digitaliza e amplifica o sinal, o que possibilita o 

aumento da resolução, além de possibilitar a utilização de filtros para eliminação de 

possíveis ruídos durante a coleta. 

O software utilizado para a coleta fornece a deformação em microstrain [µS] no 

eixo das ordenadas e o tempo [s] no eixo das abscissas, ilustrando as deformações 

as quais as regiões instrumentadas estão sujeitas durante o funcionamento do virador 

de vagões. 

Os equipamentos utilizados para a coleta de dados de deformação foram: 

 sistema de aquisição de dados modular ADS 2000-Lynx; 

 extensômetros (roseta) PA-06-125RB-120L; 

 software de aquisição de sinais AqDados versão 7.5; 

 software de análise de sinais AqDAnalysis 7.5. 

O processo de aquisição de dados deu-se em duas etapas; a primeira com o 

virador de vagões vazio e o segundo com o virador de vagões operando normalmente 

com o carregamento ao qual é sujeito. 

Após o posicionamento dos extensômetros e a conexão com o software de 

aquisição de dados, os sensores foram calibrados na posição de 0º de giro. 

A primeira etapa da aquisição de dados foi subdividida em duas sub etapas. 

Essa foi a fase da aquisição do virador em vazio e foram utilizados os testes elétricos 

de funcionamento do equipamento para realizar a coleta dos dados de deformação. 

A segunda etapa, onde foram coletados os valores de deformação com o 

virador de vagões funcionando com os vagões carregados, seguiu a seguinte 

sequência de operação: 

 condição inicial de calibração com giro do virador de vagões em 0º, vazio 

e estabilizado; 

 uma composição com dois vagões cheios de produto entra no virador de 

vagões; 

 é efetuado o giro completo do virador de vagões para descarga do 

material; 

 o equipamento retorna o giro a 0° com os vagões vazios; 

 ocorre o avanço dos vagões com substituição por uma nova composição 

carregada. 



92 
 

O monitoramento utilizou um total de 21 rosetas em regiões pré-definidas do 

virador de vagões baseadas em análises prévias por elementos finitos. Para os fins 

desse trabalho, apenas serão utilizados os valores coletados pelas rosetas 1 a 9, que 

fizeram a aquisição dos valores de deformação nas vigas principais do virador de 

vagões 

3.4 Análise Dinâmica 

De forma a validar o modelo numérico utilizado neste trabalho, se torna 

necessário confrontar valores resultados de análises numéricas com valores que 

ocorrem no virador de vagões real, operando em campo. Essa validação se torna 

possível após a coleta de valores de deformação no virador de vagões. Com esses 

valores de deformação é possível calcular as tensões, no regime linear elástico, nas 

regiões de medição de acordo com a seguintes equações, fornecidas pelo fabricante 

dos extensômetros: 

 

𝜎1/2 =
𝐸

1−𝜈

𝜀𝑎+𝜀𝑐

2
±

𝐸

√2(1+𝜈)
√(휀𝑎 − 휀𝑏)2 + (휀𝑐 − 휀𝑏)2                                                        (61) 

 

Outra forma aceitável de comparar os resultados experimentais com os 

numéricos é comparando a variação de deformação dos extensômetros durante o giro 

do virador de vagões com a variação de deformação informada pela análise numérica. 

O modelo numérico em elementos finitos que será utilizado para a validação do 

modelo será um modelo dedicado à análise dinâmica do virador de vagões, já que as 

condições nas quais o equipamento trabalha, uma simples análise estática não 

representa a complexidade do sistema. A análise dinâmica acaba levando em 

consideração a cinemática do sistema, que influencia diretamente nas reações e 

esforços percebidos pelos componentes da estrutura. 

O software Ansys oferece a possibilidade da realização de Análise Dinâmica 

com resposta temporal, que permite o cálculo de tensões e deformações nos 

componentes estruturais. 
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3.4.1 Preparação do modelo 

A preparação do modelo em elementos finitos utilizado na análise dinâmica 

começou com a “limpeza” da estrutura, que significa eliminação de irregularidades, de 

componentes sem participação estrutural e simplificação de partes com geometria 

muito pequena ou complexa, que dificultam a construção da malha e 

consequentemente podem resultar em maior demanda computacional e resultados 

inexatos. Dentre as operações de “limpeza” do modelo, destacam-se: 

 eliminação de chanfros. 

 eliminação de furos. 

 eliminação de componentes sem participação estrutural. 

 eliminação de elementos de fixação. Como parafusos e pinos. 

Figura 32: Modelo em CAD das vigas principais 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

 Outra simplificação considerável que foi executada foi a consideração de 

apenas certas regiões da estrutura como corpos flexíveis. O software Ansys possibilita 

a separação da análise dinâmica entre corpos rígidos e flexíveis. Essa estratégia 

possibilita a otimização da utilização de memória e tempo durante a análise, já que 

corpos rígidos são tratados de forma muito mais rápida pelo processador. 

 As regiões de interesse deste trabalho são as vigas principais do virador de 

vagões, onde serão estudados os resultados de concentração de tensão e propensão 

ao afloramento de trincas de acordo com o número de ciclos até a falha. No entanto, 

as vigas têm seu comportamento influenciados por componentes que estão ao redor, 

como os anéis de giro, que fornecem rigidez e interferem em como o carregamento 
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chega nas vigas e como estas respondem a essa demanda estrutural. Dessa forma, 

neste trabalho serão considerados como corpos flexíveis: 

 viga de giro; 

 viga oposta ao giro; 

 platen; 

 anel de giro; 

 trilho do anel de giro; 

 trilhos dos vagões 

 balancins; 

 suporte dos balancins. 

 

Figura 33: Corpos utilizados como flexíveis 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Corpos que são utilizados como corpos rígidos: 

 rodas equalizadoras; 

 vagão; 

 grampos. 
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Figura 34: Corpos utilizados como rígidos 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Como a maior parte do modelo do virador de vagões é composto por chapas, 

houve a possibilidade de utilizar elementos bidimensionais, quadriláteros e 

triangulares, o que possibilita uma considerável diminuição da demanda 

computacional durante a convergência da análise. Corpos flexíveis como os trilhos 

dos vagões, trilho do anel de giro e conjunto balancim, devido a suas geometrias, 

demandam a utilizam de elementos tridimensionais. 

Para utilização de elementos bidimensionais, foi necessária a extração das 

superfícies médias das chapas que compõe o virador de vagões. A superfície média 

foi extraída localizando-se entre as duas extremidades da chapa como pode ser visto 

na figura (36). 

  

Figura 35: Superfície média 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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 Os valores de espessura são armazenados pelo software durante a geração 

das superfícies e são utilizadas como dados de entrada no momento de geração da 

malha e do cálculo de rigidez dos elementos pelo software de elementos finitos 

durante a fase de processamento. 

 Além de gerar superfícies médias, tornou-se necessária a utilização de uma 

função que estende as bordas das chapas até a superfícies mais próxima. Essa 

necessidade vem do fato de terem sido geradas superfícies médias, causando a 

separação de chapas que estariam fixas ou em contato. Então foi realizada uma 

análise gráfica de forma a verificar quais partes deveriam estar em contato antes de 

estender chapas e coloca-las em contato. 

 

 O virador de vagões é um componente de grandes dimensões e alta 

complexidade, o que o torna um modelo cheio de detalhes a serem tratados dentro de 

um software de elementos finitos, no entanto, o virador de vagões apresenta a 

vantagem de ser um componente simétrico em relação ao seu eixo longitudinal. Ou 

seja, se este for dividido em duas partes espelhadas, espera-se que, com as corretas 

configurações e condições de contorno, basta a utilização de uma das partes para a 

obtenção dos resultados em todo o equipamento. Essa decisão mostrou-se 

extremamente importante para a economia de recursos computacionais como 

memória e tempo computacional devido a considerável redução da quantidade de 

cálculos e processos que o software necessita na solução da análise numérica. 

Figura 36: Modelo em simetria do virador de vagões 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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 O modelo do virador de vagões foi separado ao meio após a configuração da 

simetria e passou a contar com 50% das 3 vigas principais, 50% dos trilhos dos 

vagões, 4 grampos, 1 anel de giro, 4 rodas equalizadoras e 2 conjuntos de balancins. 

3.4.2 Condições de contorno 

De forma a representar o funcionamento mais próximo possível do virador de 

vagões, é necessário configurar as condições de contorno, que representam as 

condições que a análise dinâmica vai utilizar nos processos de cálculo durante a 

solução do problema numérico. Essas configurações afetam diretamente a montagem 

das matrizes de rigidez e consequentemente o sistema matricial da análise, tendo 

grande influência no tempo computacional e no comportamento dos corpos envolvidos 

na análise. 

O modelo foi fixado ao solo com a utilização de juntas fixas nos suportes dos 

balancins, fazendo com que essa seja a referência da estrutura para deslocamento 0 

e suporte principal. 

Juntas também foram utilizadas nos conjuntos de balancins visando a fiel 

representação do comportamento dessa parte do ativo. Juntas rotacionais foram 

utilizadas entre a base do balancim e o suporte deste, causando o efeito de balança, 

ou seja, o balancim gira sua base de acordo com a necessidade de acomodação da 

estrutura. Além disso, juntas rotacionais também foram utilizadas no contato entre as 

rodas e o suporte do balancim, já que essas giram livremente servindo de guia ao 

trilho do anel de giro. 
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Figura 37: Juntas utilizadas no modelo 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

 

Foram utilizados contatos do tipo rough entre as rodas equalizadoras e o trilho 

do anel de giro. Este tipo de contato considera atrito infinito entre as duas superfícies 

em contato, não permitindo movimentos tangenciais entre elas. Este contato foi 

utilizado para simular a rolagem entre os corpos. 

As conexões entre as vigas principais com o anel de giro, a conexão do trilho 

do anel com o anel de giro, conexão dos trilhos dos vagões com o platen e as 

conexões das chapas de reforço e contrapeso com o anel de giro foram configuradas 

utilizando o contato bonded que considera as duas superfícies coladas, fazendo com 

que o comportamento de uma seja o comportamento da outra. 

 

Figura 38: Contatos utilizados do tipo bonded 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Os grampos possuem um funcionamento muito complexo e demandaram 

detalhes importantes na configuração de suas condições de contorno no modelo 

numérico. Eles foram considerados como corpos rígidos e deveriam apresentar um 

grau de liberdade dentro das vigas, já que possuem guias para isso. 

Então, os 4 grampos tiveram suas bases fixadas nas nervuras do platen 

utilizando uma junta fixa, e, para as vigas, foi necessária a utilização de juntas 

translacionais, que permitem movimento relativo em uma direção, entre a parte 

superior do grampo e as guias das vigas de giro e oposta ao giro. Dessa forma, os 

grampos apenas podem solicitar as vigas radialmente devido ao contato entre seu 

trilho e as guias das vigas. 

 

Figura 39: Juntas utilizadas nos grampos 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Para o posicionamento do vagão dentro do barril do virador, foi necessária a 

análise de seu funcionamento e contribuição para a solicitação de carga no ativo. A 

princípio, o vagão se posiciona sobre o platen e não solicita nenhuma das vigas. Como 

o início do giro, a borda do vagão começa a se apoiar na viga de giro ao mesmo tempo 

que o minério começa a ser despejado. Nesse momento, tanto a viga de giro quanto 

o platen estão suportando o peso do vagão; a viga de giro porque é o apoio do vagão 

durante o descarregamento e o platen devido as saliências das rodas do vagão que 

se apoiam nos trilhos lateralmente a partir de certa angulação do giro. Devido a essas 

demandas, para a conexão do vagão com o barril do virador, utilizou-se contatos do 

tipo rough entre as rodas e os trilhos e entre as saliências das rodas com a lateral dos 

trilhos. Para o contato entre a borda do vagão com a viga de giro utilizou-se uma junta 



100 
 

planar, que permite movimento em 2 eixos e rotação no eixo perpendicular ao plano 

formado por estes 2 eixos. Dessa forma, o vagão se apoia na viga de giro e tem certa 

mobilidade devido aos carregamentos que aparecem. 

Quando o giro chega a aproximadamente 90º, o vagão começa a se desprender 

do platen e se apoiar nos grampos enquanto o minério escoa. Para representar este 

comportamento, foram utilizados contatos com atrito entre a borda do vagão com a 

parte inferior da cabeça dos grampos, fazendo com que o vagão seja seguro pelos 

grampos. Foi utilizado valor do coeficiente de atrito de 0,2. 

 

Figura 40: Juntas e contatos utilizados para conectar o vagão no virador 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

 

3.4.3 Velocidade de giro 

O giro do virador de vagões é muito complexo e envolve a participação de um 

complexo mecanismo. Cremalheiras na parte posterior dos anéis de giro recebem o 

toque de 2 motores posicionados na lateral do virador de vagões, transmitindo rotação 

para o equipamento. 

Na análise desenvolvida neste trabalho a transmissão de rotação dos motores 

para a cremalheira e esta para o anel de giro serão simplificadas pela aplicação de 

rotação diretamente em uma junta localizada no trilho do anel de giro. 

 



101 
 

Figura 41: Junta utilizada para aplicar rotação no virador 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
 

A velocidade utilizada foi retirada dos ensaios realizados durante a 

instrumentação do equipamento. Durante os ciclos do virador de vagões, as 

informações de posição angular por tempo foram coletadas, o que possibilitou a 

visualização gráfica dos ciclos de giro 

 

Figura 42: Ciclos de rotação do virador ao longo do tempo 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Além dos ciclos de giro, dispunha-se também dos resultados dos 

extensômetros coletados durante o ensaio, que também leram as deformações ao 

longo dos ciclos durante o tempo de coleta. 
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Figura 43: Deformações dos sensores 1, 2 e 3 dos extensômetros 1 e 2 

 

Fonte: Relatório de extensometria (2018). 
 

Com isso, foi feita a interseção dos dados de deformação e do tempo de giro 

de forma a identificar a sincronia dos dados, o que possibilitaria a escolha de um ciclo 

para ser usado como referência. A figura 45 mostra a deformação de um dos sensores 

sobreposta com a posição angular do ciclo. 

Figura 44: Ciclos de rotação e de deformação sobrepostos 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Ao se investigar a duração dos ciclos disponíveis, decidiu-se por utilizar um 

ciclo com duração do maior número de ocorrências e que se encaixasse bem nos 

ciclos de deformação. Então um ciclo referência foi escolhido, de onde tirou-se a 

velocidade de giro para um ciclo de descarga do virador de vagões. 
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Figura 45: Ciclo padrão escolhido 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Ao converter-se a posição angular de acordo com o tempo, chega-se a seguinte 

velocidade angular em rad/s: 

 

Figura 46: Velocidade de rotação extraída das posições angulares 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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3.4.4 Material utilizado 

O material utilizado para todos os corpos flexíveis foi o ASTM A36, material 

vastamente utilizado em projetos mecânicos. Este material é fácil de conformar e 

possui ótima soldabilidade. 

Dentre as propriedades deste material, vale destacar: (American Society for 

Testing and Materials, 2014) 

 densidade: 7,85 g/cm3 

 tensão de escoamento: 250 MPa 

 módulo de elasticidade: 200 GPa 

 coeficiente de Poisson: 0,26 

3.4.5 Carregamento utilizado 

O carregamento utilizado na análise foi extraído de um estudo em paralelo 

utilizando o Método dos Elementos Discretos (DEM), onde foram extraídos os 

esforços de reação da estrutura do virador de vagões durante o ciclo de 

descarregamento do minério. 

Deste estudo, também foi extraída a proporção na qual a massa de minério 

deixa o vagão, o que possibilita a configuração da análise dinâmica, conhecendo a 

forma como a força atuante no vagão varia com o tempo. 

Com os dados da massa dentro do vagão ao longo do tempo, pode-se calcular 

a força em Newtons, que, como será aplicada ao vagão, será a componente peso, por 

isso o sinal negativo. 
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Figura 47: Variação da força ao longo do giro 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Com a posse das cargas a serem aplicadas configurado o peso do minério, 

decidiu-se por aplicar esse carregamento na borda do vagão de forma a representar 

com uma maior fidelidade o ponto crítico durante o giro que é o vagão se apoiando na 

viga de giro. 

 

Figura 48: Detalhe da carga aplicada na borda interna do vagão 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

A carga foi aplicada com a massa variando de 79034,48 Kg, valor de carga 

utilizado no início da análise DEM, até 104,93 Kg, massa identificada ao final da 

análise de elementos discretos. O acoplamento da análise DEM com uma análise 

MEF visa otimizar o resultado de ambas as análises ao utilizar-se resultados oriundos 

de análises numéricas, evitando a utilização de dados inferidos. 
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3.4.6 Malha e resultados solicitados 

Para geração da malha utilizada na análise dinâmica e de fadiga, foram 

considerados como corpos flexíveis as vigas principais, o anel de giro, os trilhos do 

vagão, os balancins, os suportes dos balancins e o trilho do anel de giro. Já os 

grampos, vagão e rodas equalizadoras foram considerados como corpos rígidos na 

análise de forma a otimizar o tempo computacional e facilitar na convergência do 

modelo. 

As vigas principais e o anel de giro foram utilizados com superfícies médias, o 

que leva a utilização de elementos 2D quadriláteros e triangulares. 

Os trilhos do vagão, do anel de giro, os balancins e seus suportes foram 

utilizados como corpos sólidos, levando a utilização de elemento 3D hexaédricos e 

tetraédricos. 

Para a geração da malha, foram utilizados os seguintes parâmetros: 

 máximo tamanho de face = 8,5x10-2 m; 

 tamanho mínimo = 3,0x10-2 m; 

 ângulo normal de curvatura = 30º; 

 taxa de crescimento = Padrão; 

Figura 49: Malha gerada para a análise dinâmica e de fadiga 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

 

Essas configurações levaram a malha com as seguintes propriedades: 

 285760 nós; 

 132299 Elementos. 
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Para os resultados utilizados no corpo deste trabalho, os seguintes parâmetros 

foram solicitados para o solver da análise: 

 deslocamentos; 

 tensão equivalente de Von-Mises; 

 deformação Elástica normal. 

Os resultados de deslocamento são utilizados para comparação visual do 

comportamento da estrutura, enquanto a tensão equivalente de Von-Mises é utilizada 

na avaliação estrutural do equipamento, assim como na proposta de monitoramento 

apresentada nos resultados. 

As deformações são extraídas nas mesmas regiões onde foram instalados os 

extensômetros, visando a validação do modelo numérico com o confrontamento dos 

valores experimentais e numéricos. Para a aquisição dos valores de deformação, 

foram utilizados sistemas de coordenadas específicos com as posições nas quais era 

desejado saber os valores de deformação. 

3.5 Análise de Fadiga 

O modelo numérico utilizado na análise de fadiga é o mesmo utilizado na 

análise dinâmica, já que a análise de fadiga utiliza os resultados de tensão e 

deformação da análise dinâmica. O modelo havia sido previamente simplificado com 

eliminação de chanfros, furos muito pequenos e extração de superfícies médias nos 

corpos flexíveis. 
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Figura 50: Modelo preparado para análise dinâmica/fadiga 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Na análise de fadiga, o solver considera as informações do material 

concernentes a fadiga, e isso inclui a curva S-N de fadiga do material, que assim como 

especificado neste trabalho, informa o número de ciclos necessários para a falha do 

material quando este está submetido a determinada intensidade de tensão. 

 

Figura 51: Curva tensão alternada por ciclos [Log10XLog10] 

 

Fonte: Ansys Workbench 19. 
 

Após a convergência da análise, utiliza-se a ferramenta de fadiga do software 

Ansys. Essa ferramenta de fadiga possibilita a aquisição dos seguintes resultados: 

 vida em fadiga; 

 dano de Fadiga; 

 fator de segurança a fadiga; 
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 sensibilidade de fadiga; 

 indicação de Biaxialidade 

Vida em fadiga: Permite o conhecimento da vida em fadiga dos componentes sujeitos 

à análise. Esse tipo de resultado pode ser obtido de todo o modelo ou em partes 

específicas como quinas, chanfros, furos e concentradores de tensões. O Ansys nos 

dás duas opções na configuração da análise de fadiga; Stress life ou Strain life. Stress 

life considera toda a vida em fadiga, não diferenciando o início da trinca ou o seu 

crescimento, mas somando essas duas vidas e resultando na vida final do 

componente. Já o modo Strain life é mais concentrado na nucleação da trinca, 

justamente o foco deste trabalho. Normalmente, o modo Strain Life é utilizado para 

componentes sujeitos a baixo ciclos, mas também funciona para sistema com altos 

ciclos. Esse modo utiliza a equação de Neuber, relacionando tensão e deformação 

nos pontos, de forma a obter a soma das parcelas da resposta plástica e da resposta 

elástica. 

휀𝜎 = 𝐾𝑡
2𝑒𝑆                                                                                                                     (62) 

 

 Onde ε é a deformação local, σ é a tensão local, Kt é o fator de concentração 

de tensão elástico, “e” é a deformação elástica nominal e S é a tensão elástica 

nominal. 

Dano de fadiga: É a vida do componente que pode ser determinada no projeto, seria 

a vida que seria desejável que o componente atingisse. É definido como a vida 

estipulada em projeto dividida pela vida alcançada de acordo com as condições de 

operação. 

Fator de segurança a fadiga: É o fator de segurança aplicado no componente foco 

do estudo. Pode ser considerado como inversamente proporcional ao parâmetro Dano 

de fadiga. O maior fator de segurança pelo Ansys é 15, ou seja, um componente que 

resultar um fator de segurança 15, poderia ser submetido à 15 vezes o número de 

ciclos originalmente projetado. 

Sensibilidade de fadiga: Este parâmetro permite avaliar como a vida em fadiga varia 

juntamente com a variação do carregamento imposto. É possível escolher os pontos 

de interesse e verificar qual seria a sensibilidade com a carga percentualmente maior 

ou menor. 
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Indicação de biaxialidade: Possibilita o conhecimento por parte do analista do 

estado de tensão sobre o componente sendo estudado. Esta ferramenta permite o 

conhecimento do tipo dominante de tensão nas regiões de interesse. 

 Como este estudo visa prever as regiões críticas propensas à nucleação de 

trincas, os dois principais parâmetros serão vida em fadiga e fator de segurança a 

fadiga, ressaltando a importância de ser utilizada esta ferramenta no modo Strain Life, 

que considera a vida do componente até a iniciação da trinca. 
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4 RESULTADOS 

Nessa sessão são apresentados os resultados do estudo proposto de forma a 

avaliar a metodologia proposta e analisar os objetivos do trabalho. Os resultados 

serão divididos em partes, já que o estudo se deu em diversas etapas gerando 

diferentes tipos de resultados aplicados a partes distintas do trabalho. 

4.1 Comparação extensometria e numérico 

Nessa parte são apresentados os resultados da extensometria que foram 

utilizados para a validação e calibração do modelo numérico utilizado neste trabalho 

para a análise dinâmica e para a análise de fadiga. A validação do modelo numérico 

utilizando dados experimentais visa aumentar a confiabilidade na utilização de 

ferramentas virtuais e de métodos numéricos para a solução de complexos problemas 

da engenharia. 

Como este trabalho visa estudar a propensão a nucleação e propagação de 

trincas nas vigas principais do virador de vagões, torna-se de interesse os resultados 

dos extensômetros posicionados nas vigas. Assim como descrito na metodologia, os 

extensômetros utilizados para a validação deste modelo numérico serão: 

 as rosetas 1, 2 e 3 que foram posicionadas na parte inferior do platen; 

 as rosetas 4, 5 e 6 que foram posicionadas na parte posterior da viga de 

giro; 

 as rosetas 7, 8 e 9 que foram posicionadas na parte anterior da viga 

oposta ao giro. 
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Figura 52: Deformações nas 3 direções da Roseta 1 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Figura 53: Deformações nas 3 direções da Roseta 2 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 54: Deformações nas 3 direções da Roseta 3 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Com as deformações nas 3 direções de cada roseta, foi possível a aquisição 

do máximo e mínimo valores de deformação, além da variação entre elas, que será 

utilizado para comparação com os valores numéricos. Na tabela (1), os valores das 

rosetas 1, 2 e 3. 

Tabela 1: Deformações máximas, mínimas e delta para as Rosetas 1, 2 e 3 [µS] 

    Máxima Mínima ΔS Máx. Numérica Mín. Numérica ΔS 

Roseta 1 

Gauge 1 -8,89 -104,87 95,97  30,65  -77,28  107,94 

Gauge 2 15,36 -15,00 30,36  54,48  -112,42  166,897 

Gauge 3 48,44 -176,92 225,37  233,36  -75,61  308,97 

                

Roseta 2 

Gauge 1 21,16 -27,79 48,96  13,35  -63,05  76,39 

Gauge 2 41,80 -37,95 79,75  126,02  -24,16  150,18 

Gauge 3 106,21 -103,92 210,13  230,50  -46,97 277,47  

                

Roseta 3 

Gauge 1 32,46 -28,33 60,79  30,65  -77,28  107,94 

Gauge 2 19,75 -25,38 45,12  54,48  -112,42  166,897 

Gauge 3 56,27 -88,32 144,59  233,36  -75,61  308,97 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Para as rosetas de 1 a 3, percebe-se a proximidade do comportamento dos 

sensores com os resultados numéricos devido ao formato das curvas. Os valores 

podem ser observados na tabela (1). 

Figura 55: Deformações nas 3 direções da Roseta 4 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Para as deformações na Roseta 4, presente na viga de giro, percebe-se valores 

discrepantes, embora o formato da curva indique um comportamento semelhante. Os 

pontos máximos e mínimos de ambas as curvas atingem valores maiores, que podem 

ser observados na tabela abaixo, o que compromete o valor da diferença entre as 

deformações máximas e mínimas. Esse efeito pode ser devido à metodologia aplicada 

para aplicação da carga, já que a viga de giro é a mais solicitada durante o 

descarregamento do minério. 
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Figura 56: Deformações nas 3 direções da Roseta 5 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 57: Deformações nas 3 direções da Roseta 6 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Com os resultados de deformações nas rosetas 4, 5 e 6, posicionadas na viga 

de giro, foi possível a obtenção dos valores máximos e mínimos de deformações, 

assim como a variação entre eles. 

Tabela 2: Deformações máximas, mínimas e delta para as Rosetas 4, 5 e 6 [µS] 

    Máxima Mínima ΔS Máx. Numérica Mín. Numérica ΔS 

Roseta 4 

Gauge 1 -74,15 -218,13 143,98  9,70  -23,26  32,96 

Gauge 2 -69,11 -107,31 38,20  198,53  -0,39  198,92 

Gauge 3 -70,66 -263,62 192,95  54,18  -23,22  77,40 

                

Roseta 5 

Gauge 1 -401,33 -997,54 596,21  4,38  -76,92  81,30 

Gauge 2 -709,61 -1883,18 1173,58  86,14  -7,85  93,99 

Gauge 3 342,06 -1680,88 2022,94  236,31  -21,10  257,41 

                

Roseta 6 

Gauge 1 -40,11 -157,06 116,96  9,70  -23,26 32,96  

Gauge 2 -5,86 -1077,64 1071,77  198,53  -0,39  198,92 

Gauge 3 -113,46 -982,06 868,61  54,18  -23,22  77,40 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Para as rosetas 5 e 6, as curvas nos resultados experimentais apresenta um 

comportamento descontínuo, o que leva a crer em algum erro durante a aquisição dos 
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valores. Acentuações bruscas nos valores de deformação fazem com que os 

resultados fiquem distantes dos encontrados na análise numérica, que apresenta uma 

curva mais homogênea, mas, como dito anteriormente, pode sofrer influência da 

metodologia de aplicação da carga. 

Figura 58: Deformações nas 3 direções da Roseta 7 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

As curvas das deformações na Roseta 7 parecem muito semelhantes à primeira 

vista, no entanto, os sensores G1 e G3 se comportam de forma invertida em ambos 

os gráficos. Esse comportamento pode ter ocorrido devido a alguma configuração na 

análise numérica ou erro na aquisição de dados. De qualquer forma, como esses 

sensores são deslocados 90º, é interessante analisar o comportamento extremamente 

similar, tanto em forma quanto em valores, como expresso na tabela (3). 
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Figura 59: Deformações nas 3 direções da Roseta 8 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

As curvas da Roseta 8 apresentam comportamento muito similar com os dados 

adquiridos no estudo de campo. Percebe-se claramente que ambos os sensores 

possuem a mesma tendência ao longo do tempo. 
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Figura 60: Deformações nas 3 direções da Roseta 9 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Os valores de deformações máximas e mínimas das rosetas 7, 8 e 9 são 

representados na tabela (3), assim como a variação entre eles. 

Tabela 3: Deformações máximas, mínimas e delta para as Rosetas 7, 8 e 9 [µS] 

    Máxima Mínima ΔS Máx. Numérica Mín. Numérica ΔS 

Roseta 7 

Gauge 1 31,05 -16,41 47,46  0,91  -8,90  9,81 

Gauge 2 60,92 -17,98 78,89  42,49  -3,62  46,11 

Gauge 3 -3,36 -12,68 9,31  17,68  -7,32  24,99 

                

Roseta 8 

Gauge 1 -15,09 -44,81 29,72  11,60  -11,33  22,93 

Gauge 2 22,44 -15,78 38,22  16,93  -21,06  37,99 

Gauge 3 78,88 -25,66 104,54  36,23  -43,50  79,72 

                

Roseta 9 

Gauge 1 1,36 -23,60 24,95  0,91  -8,90  9,81 

Gauge 2 -4 -67,58 63,58  42,49  -3,62  46,11 

Gauge 3 -8,37 -21,64 13,27  17,68  -7,32  24,99 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

As curvas da Roseta 8 apresentam comportamento similar para em termos de 

comportamento, porém, apresentam valores deslocados no plano cartesiano. No 
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entanto, a variação de deformação foi bem próxima, como pode ser conferido na 

tabela (3). 

4.2 Análise Modal 

Nesta etapa são apresentados os resultados da análise modal realizada no 

modelo em elementos finitos do virador de vagões. A análise foi realizada no software 

Ansys e foram solicitados como resultados os 5 primeiros modos de vibrar da estrutura 

sem a presença do vagão. 

As frequências dos 5 primeiros modos de vibrar da estrutura resultaram como 

se segue na tabela (4): 

 

Tabela 4: 5 primeiras frequências naturais do modelo. 

Modo de Vibrar Frequência (Hz) 

1 11,037 

2 12,584 

3 13,019 

4 15,523 

5 20,995 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Pelas imagens (62) e (63), pode-se visualizar o comportamento estrutural para 

os 5 primeiros modos de vibrar da estrutura. 
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Figura 61: Modos de vibrar da estrutura 1, 2 e 3 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Figura 62: Modos de vibrar da estrutura 4 e 5 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

De acordo com os resultados da análise modal, fica evidente que todos os 

componentes, chapas e corpos estão conectados de forma adequada e apresentam 

comportamento coerente. 
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Vale ressaltar que, normalmente, os 6 primeiros modos de vibrar correspondem 

aos movimentos de corpo livre do objeto em questão. Nesse caso, como a estrutura 

possui pontos de fixação e restrição com relação ao solo, estes movimentos de corpo 

livre ficam restringidos, deixando apenas os modos de vibrar da estrutura de acordo 

com as fixações as quais o modelo numérico é submetido e aos graus de liberdade 

que este possui. 

4.3 Concentrações de tensão na estrutura 

De forma a identificar as regiões nas vigas principais do virador de vagões que 

estão sujeitas a nucleação de trincas, o trabalho presente identifica, ao longo da 

revisão bibliográfica, que tanto a nucleação, quanto a propagação de trincas, dá-se 

pela concentração de tensões em determinadas regiões de um componente. Isso 

deve-se ao fato de que os materiais, mesmo que recém colocados em operação, já 

possuem descontinuidades oriundas de fontes diversas como processo de fabricação, 

impurezas no material ou mesmo início de operação. Tais descontinuidades, quando 

submetidas a carregamentos cíclicos, tendem a aumentar de tamanho, tornando-se 

dano ou, dependendo das dimensões, a falha em si. 

Vale ressaltar que as descontinuidades presentes no material apenas 

aumentarão de tamanho quando a configuração de tensão atingir valores críticos, ou 

seja, a gama de tensões na ponta da descontinuidade ou da trinca em si, é o que 

determina o crescimento ou não do dano. 

Técnicas diferentes são usadas na bibliografia de forma a estudar o parâmetro 

que controla as tensões na ponta de uma trinca como os Fatores de intensidade de 

tensão, a integral J ou o CTOD. A utilização desses parâmetros, no entanto, depende 

da ductilidade do material e do tamanho da zona plástica formada a frente da trinca. 

O que fica claro, porém, é que regiões com concentração de tensões em um 

componente influenciam diretamente na possibilidade de nucleação de uma trinca, o 

que, ao longo do tempo, pode levar a falha da estrutura. 

Como o virador de vagões é um equipamento dinâmico com carregamentos 

complexos, as tensões se alternam em seus componentes, expondo algumas regiões 

a uma maior solicitação. O conhecimento de tais regiões permite uma maior facilidade 

e otimização de manutenções preditivas, possibilitando um maior controle do ativo. 
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Figura 63: Tensões no virador de vagões 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

A seguir, os resultados são apresentados para cada uma das 3 vigas principais 

do virador de vagões 

4.3.1 Tensões e deformações máximas na viga de giro 

A viga de giro é a viga mais solicitada do virador de vagões durante seu 

funcionamento porque é sobre ela que o vagão apoia sua borda durante o 

descarregamento do minério. A viga de giro apresenta maiores reforços estruturais do 

que a viga oposta ao giro, justamente devido a sua maior solicitação. 

Para o material utilizado: 

 Densidade: 7850 kg/m3 

 Tensão de escoamento: 250 MPa 

 Módulo de elasticidade: 200 GPa 

 Coeficiente de Poisson: 0,26 

A tensão máxima ocorreu na região do grampo, próximo ao contato com o anel 

de giro com o valor de 419,50 MPa. Essa região caracteriza-se estar próxima ao anel 

de giro e ser, em teoria, um dos lados de engaste da viga. Também são observados 

valores altos próximos como 300,06 MPa e 218,28 MPa na mesma região. Importante 

ressaltar que essas regiões que apresentaram altas tensões possuem mudança de 



124 
 

espessura, o que pode ser um fator preponderante para o aparecimento dos altos 

valores. 

 

Figura 64: Tensões máximas na viga de giro 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

É interessante ressaltar a distribuição de tensões ao longo da viga, do ponto de 

maior valor, próximo ao anel de giro, até a região centro do modelo. A tensão passa 

de 369,48 MPa para 4,96 MPa, o que pode ser claramente visto na imagem em corte 

(66). 

 

Figura 65: Imagem em corte da viga de giro. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Na região posterior da viga, observa-se comportamento semelhante com 

relação a distribuição de tensão, mantendo a coerência com a face onde observa-se 

o maior valor de tensão. 
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Os resultados de tensão nas regiões de contato entre o grampo e a viga de giro 

também devem ser observados, já que apresentem valores significativos 364,01 MPa 

e 352,61 MPa. 

 

Figura 66: Tensões nas guias do grampo. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Essas regiões historicamente apresentam registro de falha e serão melhores 

discutidas na seção onde discutir-se-á a estratégia de manutenção preventiva dessas 

regiões. 

Ao observar-se a deformação na viga de giro, fica claro o comportamento desta 

ao carregamento ao qual é exposta. Ela funciona como uma viga engastada com 

carregamentos distribuídos, o que lhe causa um maior deslocamento no centro do que 

em suas extremidades “engastadas”, o que pode ser visualizado pela distribuição dos 

deslocamentos. 

4.3.2 Tensões e deformações máximas na viga oposta ao giro 

A viga oposta ao giro recebe uma solicitação muito menor do que a viga de 

giro, o que lhe fez ser um componente menos reforçado estruturalmente. Nessa viga, 

os suportes que servem de guia para os grampos são localizados do lado de fora da 

viga, ao contrário da viga oposta que possui essas guias passando internamente. 

Devido ao fato de ser menos solicitada, já que o vagão não se apoia sobre ela 

em momento algum, esta viga não apresenta situação crítica com relação a tensões 

e pode-se inclusive ver a linha neutra de tensões nesta viga durante o giro do virador. 
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Figura 67: Linha neutra na viga oposta ao giro 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Na viga oposta ao giro, os maiores valores de tensão ocorrem nos suportes 

externos que serve de guia para o grampo, chegando a 108,43 MPa e 92,32 MPa nas 

chapas de suporte e 113,00 MPa e 88,58 MPa nas guias do suporte que servem de 

trilho para o movimento dos grampos. 

 

Figura 68: Tensões nas guias do grampo na viga oposta ao giro 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Válido destacar que essas tensões ocorreram no suporte para o grampo 

próximo ao anel de giro, onde esperava-se que as tensões fossem maiores devido ao 

histórico de manutenção da estrutura. 
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Na outra extremidade da viga no modelo numérico, onde se equivaleria a 

metade da viga no modelo real, as tensões chegam a 34,72 MPa no suporte do 

grampo próximo ao centro e 22,32 MPa próximo ao centro do modelo. 

 

Figura 69: Tensões próximas ao centro da viga 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Imagem em corte (71) mostra como as tensões mantém valores de tensão 

baixos ao longo da linha neutra da viga. 

 

Figura 70: Vista de corte das tensões na viga oposta ao giro 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

As tensões são maiores nas faces da viga que estão sujeitas a tração e 

compressão e mantem valores menores no centro, assim como afirmam as teorias de 

estudo de vigas. 
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4.3.3 Tensões e deformações máximas no platen 

O platen é viga inferior do virador de vagões e funciona como base de apoio do 

vagão durante o início do giro. No início do processo, o vagão entra na estrutura 

guiado pelos trilhos presentes no platen e é suportado por este até que o giro atinja 

cerca de 90º, onde o vagão começa a se apoiar majoritariamente na viga de giro. Após 

esse momento, o vagão é seguro pelos grampos que têm suas bases fixadas no 

platen, solicitando esse componente de alguma forma durante todo o giro. 

É interessante observar que o platen, por mais que tenha uma estrutura mais 

robusta, apresenta o aparecimento da linha neutra quando o giro está em cerca de 

90º, o que indica que também se comporta como uma viga. 

 

Figura 71: Linha neutra no platen 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
 

As tensões apresentaram comportamento mais crítico nas nervuras do platen, 

onde atingiram valores de 224,59 MPa na nervura próxima ao anel de giro e de 132,53 

MPa na nervura localizada próxima ao centro da estrutura. 
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Figura 72: Tensões nas nervuras e região de contato com o anel com o platen 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Percebe-se que as tensões nessas regiões aumentam gradativamente com o 

momento quando as bases dos grampos passam a solicitar o platen ao resistir a queda 

do minério e segurar o vagão. 

 

Figura 73: Vista de frente do platen na posição 170º de giro 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Na região de contato entre o platen e o anel de giro a tensão chega a 94 MPa, 

demonstrando a alta solicitação dessa região. 

 

Ao analisar-se os deslocamentos no platen, visualiza-se deslocamentos 

homogêneos ao longo da viga, apresentando uma intensidade maior no centro do 

componente, já que em teoria é onde uma viga apresenta maiores valores devido a 

flecha gerada pela flexão. 
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Figura 74: Deslocamento no platen mostrando o comportamento de viga 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
. 

 

Em uma vista de corte pode-se observar o comportamento das tensões na 

região interna do platen e como ela se distribui nos reforços internos do componente. 

 

Figura 75: Vista de corte demonstrando a variação de tensão no platen 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

A tensão alterna de 41 MPa na região central de contato com o anel de giro até 

0,42 MPa na região central do platen no meio da viga. 
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4.4 Análise de fadiga 

A análise de fadiga foi realizada com o intuito de conhecer a vida das vigas 

principais do virador de vagões de acordo com o carregamento ao qual elas são 

submetidas. 

A teoria discorrida ao longo deste trabalho demonstra a relação direta entre 

nucleação e crescimento de trincas com solicitação em fadiga em algum componente. 

Vários autores e teorias afirmam que o carregamento cíclico é o responsável pelo 

crescimento paulatino de descontinuidades presentes no material, dependendo 

também da configuração de tensões no entorno da ponta das fissuras. 

A análise numérica de fadiga possibilita o conhecimento da vida de um 

componente até a falha ou até a iniciação de trincas, que é o nosso ponto de interesse. 

Nesse caso, esses resultados serão utilizados de forma a traçar uma estratégia 

otimizada de manutenção. 

 

A análise de fadiga foi realizada considerando vida infinita como 1x109 ciclos, 

e, a maioria da estrutura atende a esse valor. Entretanto, algumas regiões 

apresentaram uma vida menor do que o ideal. 

Essas regiões foram: 

 regiões de contato entre a viga e a guia do grampo do lado da viga de 

giro; 

 guias internas do grampo do lado da viga de giro; 

 nervuras do platen do lado da viga de giro. 

Figura 76: Vida em fadiga na viga de giro 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Na região da viga de giro próxima ao anel de giro, a vida até a iniciação de uma 

trinca chega a 1,065x105 ciclos e 3,660x105 ciclos. O que significa que, após essa 

quantidade de ciclos, essas regiões, se mantidas sob influência dos carregamentos 

cíclicos, tendem a apresentar nucleação de trincas. Deve ser observado também que 

o histórico de trabalho do material presente na estrutura, assim como as tensões 

residuais devem ser considerados. Este trabalho não considerou o histórico de 

tensões ou trabalho dos componentes devido à falta de corpos de prova para 

realização de ensaios de fadiga. 

 

Nas guias internas da viga de giro, a vida até a iniciação de trincas é de 

1,024x105 ciclos e 1,047x105 ciclos nas regiões indicadas na imagem abaixo: 

 

Figura 77: Vida nas guias do grampo na viga de giro 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Esses valores demonstram e comprovam os problemas relatados de 

constantes necessidades de manutenção nessa região do equipamento. 

Na nervura mais afetada do platen, do lado da viga oposta ao giro, pode-se 

visualizar valores de vida até a iniciação de trincas de 7,430x105, 5,630x106 e 

1,830x107. Esses resultados demonstram a necessidade de acompanhamento das 

regiões afetadas, de forma a evitar falhas na estrutura e otimizar a manutenção 

preventiva. 
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Figura 78: Vida nas nervuras do platen 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Na segunda nervura do platen do lado da viga oposta ao giro, são encontrados 

valores de vida de 1,087x107 e 2,360x107 ciclos. 

 

As demais regiões das vigas principais do virador de vagões apresentaram, 

para a curva de fadiga do material configurada no software Ansys, vida de 1x109 

ciclos. Vale ressaltar que uma curva de fadiga obtida de corpos de prova, oriundos do 

material que está em operação, ofereceria resultados mais precisos, já que conteria o 

efeito dos ciclos já trabalhados pelo componente até então. 

 

O coeficiente de segurança, safety factor, consiste na razão a vida prevista para 

um componente em projeto e a vida a qual o componente resistirá até a nucleação da 

trinca, ou seja, identifica a distribuição de segurança de um componente de acordo 

com as tensões que este componente está sujeito. 
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Figura 79: Fator de segurança no virador de vagões 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Os resultados do fator de segurança indicam como está a solicitação geral de 

cada parte de uma estrutura e como a solicitação varia ao longo dos componentes. 

Quanto mais perto de 1, mais perto da quantidade de ciclos determinada em projeto 

o determinado componente está. Na visualização gráfica, percebe-se pela cor 

vermelha, as regiões com fator de segurança menor e, consequentemente, mais 

próximas da tensão admissível, e na cor azul, as regiões com maior fator de segurança 

e que estão, em teoria, mais seguras. 

 

Figura 80: Fator de segurança nas vigas. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Analisando por estes parâmetros, verifica-se que, como esperado, a viga de 

giro é mais solicitada do que a viga oposta ao giro, principalmente na região de contato 

com o anel de giro, com valores de fator de segurança entre 1 e 2. 
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Figura 81: Fator de segurança nas nervuras do platen 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

As nervuras do platen também têm visivelmente um coeficiente de segurança 

menor do que as demais regiões desse componente, indicando a grande solicitação 

dessa região durante o giro e descarregamento do minério. O fator de segurança 

nessas regiões também fica entre 1 e 2. 

4.5 Estratégia de Monitoramento 

A proposta desse trabalho é identificar as regiões do virador de vagões 

propensas a nucleação e ao aparecimento de trincas. O critério básico para a escolha 

dessas regiões foi identificar as concentrações de tensões, citadas na revisão 

bibliográfica como regiões que possibilitam esse tipo de fenômeno, e os resultados da 

análise de fadiga, que indicaram a vida dos componentes até a iniciação de trincas. 

Com os resultados em mãos e o conhecimento da criticidade nas diversas 

áreas das vigas principais, pode-se definir uma estratégia de acompanhamento das 

regiões mais críticas com base em cruzamento de resultados. Esse cruzamento 

consiste em definir, com base em resultados de tensão e/ou deformação de outras 

partes da estrutura, o momento de acompanhar as tensões e deformações de 

determinada região. 

As regiões identificadas como mais críticas foram: 

 região de contato entre a viga de giro e o anel de giro; 

 guias do grampo na viga de giro; 

 nervuras do platen; 

 região de contato entre viga e o grampo no centro da estrutura; 
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 região de contato entre o platen e o anel de giro; 

 região de contato entre a viga e o anel de giro; 

 chapa de guia do grampo na viga oposta ao giro. 

 

Figura 82: Regiões a serem monitoradas 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Essas regiões definidas, com base nos resultados da análise dinâmica e da 

análise de fadiga, terão seus dados cruzados com regiões que não necessariamente 

apresentam possibilidade de falha estrutural, mas que apresentam valores de tensão 

e deformação mais próximos, quando comparados à extensometria realizada no 

equipamento. 

Como regiões que servirão como valores de referência para acompanhamento 

das regiões principais de interesse são: 

 extensômetros presentes no platen (Rosetas 1, 2 e 3); 
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 extensômetros presentes na viga oposta ao giro (Rosetas 8 e 9). 

4.5.1 Cruzamento de dados para acompanhamento das regiões monitoradas 

De forma a otimizar a necessidade de manutenção do virador de vagões e 

otimizar a confiabilidade do equipamento, propõe-se a instrumentação do 

equipamento utilizando-se de extensômetros 

As regiões que obtiveram maior confiabilidade na correlação entre o modelo 

numérico foram o platen e a viga de giro, mais necessariamente as Rosetas 1, 2, 3, 8 

e 9, das que foram instaladas nas vigas principais do virador de vagões. Pode-se 

ainda utilizar-se dos resultados obtidos em outras Rosetas e que não foram 

consideradas neste trabalho. 

 

Nesta sessão são apresentados os valores de tensão equivalente (Von-Mises) 

nas regiões das rosetas escolhidas como referência. 

 

Figura 83: Tensão de Von-Mises na posição das Rosetas 1, 2 e 3 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Para as Rosetas 1 e 3, o valor da tensão de Von-Mises é 39,03 MPa. O valor 

considerado para a Roseta 1 e o mesmo para a Roseta 3 devido a consideração de 
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simetria do equipamento. A tensão de Von-Mises para a posição da Roseta 2 é de 

13,40 MPa. 

 

Figura 84: Tensões de Von-Mises para as Rosetas 8 e 9 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
A tensão de Von-Mises não região de instalação da Roseta 9 foi de 9,41 MPa 

e na Roseta 8 foi de 11,18 MPa. Para a Roseta 7 não serão considerados os valores 

devido à instabilidade na correlação entre os valores numéricos e experimentais. 

 

Tabela 5: Valores de Tensão de Von-Mises para as Rosetas de referência 

Roseta Tensão de Von-Mises [MPa] 

1 39,03 

2 13,40 

3 39,03 

8 11,18 

9 9,41 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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De posse dos valores de tensão de referência nas Rosetas que apresentaram 

melhor correlação entre o numérico e experimental, pode-se acompanhar as regiões 

de interesse visando evitar o aparecimento de trincas. 
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5 CONCLUSÕES 

O trabalho executado possibilitou o desenvolvimento de uma metodologia de 

monitoramento do virador de vagões, visando a otimização da manutenção preditiva. 

A metodologia desenvolvida se baseia em resultados de análises numéricas pelo 

método dos elementos finitos, utilizando um modelo virtual validado com resultados 

experimentais da instrumentação do virador de vagões com extensômetros. Na 

metodologia proposta, regiões críticas a nucleação de trincas são instrumentadas e 

seu valores de deformação comparados com valores de referência identificados pelo 

modelo virtual validado. 

A análise estática, utilizando o método dos elementos finitos, possibilitou a 

identificação de regiões do virador de vagões com possíveis concentrações de tensão, 

com o objetivo de encontrar a melhor estratégia de instrumentação. Isto visou 

proporcionar maior facilidade na leitura das deformações pelos extensômetros. 

A análise modal realizada proporcionou a capacidade de ajuste do modelo 

virtual do virador de vagões em elementos finitos. Utilizando esta estratégia, foi 

possível a certificação da correta conectividade entre os corpos e diversas partes do 

equipamento, garantindo que não havia corpos soltos ou com frequências naturais 

altas. 

A análise dinâmica, após concluída, forneceu os valores a serem confrontados 

com os valores identificados na instrumentação do virador de vagões, seguindo o 

preceito de que os valores virtuais devem se aproximar dos experimentais e não o 

inverso. A análise dinâmica forneceu valores de tensão equivalente de Von-Mises, 

para estudo de criticidade das regiões das vigas, e de deformação linear-elástica, nas 

regiões de instalação dos extensômetros, para a validação do modelo em comparação 

com os valores da instrumentação. A análise dinâmica também forneceu os valores a 

serem utilizados na análise de fadiga, proporcionando o cálculo dos parâmetros de 

fadiga do virador de vagões. As condições de contorno têm grande influência no 

resultado final, e, devido à grande quantidade de parâmetros configuráveis, não foram 

testadas todas as configurações. Uma configuração ótima deve ser alcançada de 

forma a otimizar os resultados da análise. 

A análise de fadiga propiciou o conhecimento de parâmetros necessários para 

identificação de criticidade estrutural das regiões do virador de vagões, dentre os 
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parâmetros utilizados estavam a vida em fadiga (até a nucleação de trincas) das 

regiões das vigas principais do virador de vagões e o fator de segurança presente ao 

longo do equipamento. Vale ressaltar que as análises numéricas foram realizadas 

utilizando valores tabelados para os materiais, que não consideram o histórico de 

carregamentos ao qual o equipamento real foi submetido ao longo do tempo. O 

modelo deve ser atualizado, em trabalhos futuros, com valores experimentais de 

corpos de prova retirados do equipamento e que contenham o efeito do histórico de 

carregamento e das tensões residuais presentes na estrutura. 

A metodologia descrita para as vigas principais do virador de vagões pode ser 

replicada para outras regiões estruturais do virador de vagões ou mesmo de outros 

equipamentos, contanto que seja feita a adequada validação do modelo numérico 

utilizado para obtenção de valores de referência. 

Os resultados de correlação entre os valores experimentais e os valores 

numéricos demonstram a confiabilidade do modelo numérico e até que ponto este 

deve ser usado como fonte de informação e referência. De forma a otimizar os 

resultados, uma calibração no modelo deve ser feita para que se atinja valores ainda 

mais próximos com o experimental. 
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