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Resumo 

Desde o século XIX quando Wöhler realizou os primeiros trabalhos experimentais sobre fadiga 

em materiais metálicos, a curva S-N tem sido uma das ferramentas mais populares no que toca 

à modelação e previsão do comportamento à fadiga para situações de carregamentos de 

amplitude constante. Inúmeros modelos foram e têm vindo a ser propostos para a sua 

formulação em materiais compósitos, sendo o modelo escolhido geralmente de forma arbitrária. 

No que toca a espectros de carga de amplitude variável, a lei de Miner tem sido um dos modelos 

de acumulação de dano mais utilizados para a previsão do comportamento à fadiga de diversos 

materiais, no entanto, é do conhecimento geral que a sua fiabilidade é deveras questionável. 

Modelos fenomenológicos como os modelos de resistência residual providenciam uma das 

várias alternativas para a previsão do tempo de vida residual à fadiga. Os modelos de resistência 

residual têm em consideração o estado de dano do material sendo a resistência a propriedade 

utilizada como indicadora desse estado, característica esta que permite que os modelos possam 

ser verificados e avaliados experimentalmente em pontos intermédios do tempo de vida total à 

fadiga do material. Estes modelos estabelecem uma condição de rotura bastante simples e 

intuitiva: a falha do material ocorre quando a resistência residual atinge o valor da carga 

aplicada. 

Neste trabalho foram analisados três modelos de resistência residual: o modelo de Broutman-

Sahu, o modelo de Reifsnider e por último o recente modelo NSRM. Um outro modelo 

apelidado de ‘Damage Stress’ cuja aplicabilidade se tem restringido a materiais metálicos 

também foi alvo de estudo. 

Foi possível concluir que os três modelos de resistência residual previram tempos de vida à 

fadiga de forma não-conservadora, não fornecendo uma boa estimativa quando o espectro de 

carga aplicado envolve bastante alternância de cargas aplicadas. Esta intensificação de dano 

resultado da variabilidade de cargas aplicadas ainda não é bem compreendido para materiais 

compósitos. O modelo ‘Damage Stress’ apresentou previsões de tempo de vida à fadiga ainda 

piores do que os três modelos de resistência residual estudados sugerindo desta forma que a sua 

aplicabilidade a materiais compósitos não seja recomendável. 
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Analysis of the durability and degradation of composite materials 
based on S-N curves 

Abstract 

Since the nineteenth century when Wöhler performed the first experimental work of fatigue in 

metallic materials, the S-N curve has been one of the most popular tools for modelling and 

predict the fatigue behavior for constant amplitude loading situations. Numerous models have 

have been proposed for its formulation in composite materials, being the model generally 

chosen arbitrarily. 

Regarding variable amplitude load spectrum, Miner's law has been one of the most commonly 

used damage accumulation models to predict fatigue behavior of various materials, however, it 

is widely known that its reliability is indeed questionable. Phenomenological models such as 

residual strength models provide one of several alternatives for predicting the residual lifetime 

of fatigue. The models of residual strength take into account the state of damage of the material 

where the property strength is used as an indicator of this state, which allows the models to be 

experimentally verified and evaluated at intermediate points of the total fatigue lifetime of the 

material. These models establish a very simple and intuitive failure condition: material failure 

occurs when the residual strength reaches the value of the applied load. 

Three residual strength models were studied: the Broutman-Sahu model, the Reifsnider model 

and finally the recent NSRM model. Other model called ‘Damage Stress’ which as been used 

in metallic materials was also compared and analysed. 

It was concluded that the three residual strength models gave non-conservative predictions 

when the load spectrum has frequently changing applied loads. This damage intensification is 

not very well understood in composite materials. The ‘Damage Stress’ model gave even more 

non-conservative predictions compared to the residual strength models suggesting that its 

applicability in composite materials should be avoided. 
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1 Introdução  

Qualquer tipo de estrutura sujeita a uma única carga suficientemente elevada pode originar a 

sua rotura espontânea. No entanto essa mesma estrutura também poderá falhar para cargas 

cíclicas mais baixas aplicadas ao longo de um determinado intervalo de tempo. Este fenómeno 

de degradação gradual dos materiais resultado de cargas que oscilam ao longo do tempo é 

chamado de fadiga. 

A comunidade científica desde cedo reconheceu a fadiga como um dos fenómenos críticos no 

tempo de vida de componentes estruturais. Em 1829 W. Albert foi o primeiro a realizar ensaios 

de fadiga em correntes de transporte, sendo que o rápido desenvolvimento de linhas de 

caminhos ferroviários durante o século XIX levou a que o fenómeno de fadiga merecesse uma 

atenção especial fruto das inúmeras roturas observadas em eixos de vários tipos de transporte 

ferroviário. Entre 1852 e 1870 o engenheiro alemão August Wöhler realizou testes 

experimentais intensivos em materiais metálicos, bem como a primeira construção da curva S-

N. 

Com a introdução e expansão da utilização de materiais compósitos nas mais diversas áreas, a 

previsão e modelação do comportamento à fadiga passou a ser um dos aspetos mais importantes 

no estudo deste tipo de materiais. No entanto e ao contrário de materiais homogéneos, o 

comportamento à fadiga de materiais compósitos é bastante complexo sendo que muito embora 

nas últimas décadas se tenha verificado um grande crescimento de artigos científicos publicados 

nesta área, existem inúmeros tópicos que requerem adicional investigação. 

A curva S-N é uma das ferramentas mais populares na caracterização do comportamento à 

fadiga para carregamentos de amplitude constante, popularidade esta devido à sua simplicidade 

e facilidade na obtenção de resultados experimentais. A curva S-N é fundamentalmente um 

modelo empírico o qual é obtido a partir dos vários números de ciclos que levam à rotura para 

os vários níveis de tensão testados experimentalmente, sendo a curva obtida por algum tipo de 

formulação ou interpolação que melhor se ajuste aos dados experimentais. A escolha da melhor 

formulação para a curva S-N não é simples uma vez que não existe nenhum critério bem 

definido na sua escolha. 

A Figura 1.1 ilustra a construção de uma curva S-N no qual foram ensaiados três níveis de 

tensão sendo a curva S-N obtida utilizando uma interpolação linear. 
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Figura 1.1 – Exemplo da construção de uma curva S-N [1] 

 

Vários modelos têm vindo a ser propostos para descrever a acumulação de dano para cargas de 

amplitude variável, sendo os modelos de resistência residual uma ‘espécie’ de curva S-N na 

qual é representada a evolução da degradação da resistência do material. Muito embora tenham 

sido propostos inúmeros modelos de acumulação de dano para materiais compósitos, não existe 

ainda nenhum modelo capaz de prever de forma fiável e consistente o tempo de vida à fadiga 

para qualquer tipo de material compósito sob qualquer espetro de carga aplicado. 

A presente dissertação tem como objetivo descrever as principais formulações de curvas S-N 

utilizadas em materiais compósitos bem como a análise e discussão de quatro modelos para 

previsão do tempo residual de vida à fadiga: modelo de Broutman-Sahu, Reifsnider, NSRM e 

‘Damage Stress’. 

No Capítulo 2 é feito um levantamento bibliográfico dos diferentes tipos de materiais 

compósitos, sendo o Capítulo 3 destinado a dar uma visão geral do fenómeno de fadiga em 

materiais compósitos. 

O Capítulo 4 aborda em específico as curvas S-N sendo descritas várias formulações presentes 

na literatura dando-se destaque aos modelos logarítmicos e aos modelos de Weibull, Sendeckyj, 

Hwang e Han, Kohout e Vechet e Kim e Zhang. É também referida uma comparação das várias 

formulações e descrito um tipo especial de diagrama S-N para compósitos unidirecionais. 

O Capítulo 5 centra atenções em modelos de acumulação de dano de fadiga bem como em um 

tipo particular de modelos fenomenológicos: os modelos de resistência residual. Estes modelos 

utilizam a resistência como indicador do estado de dano do material, fornecendo uma alternativa 
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aos modelos de dano de fadiga como a lei de Miner para espectros de carga de amplitude 

variável. 

No Capítulo 6 são efetuadas várias análises dos modelos estudados (Broutman-Sahu, 

Reifsnider, NSRM e ‘Damage Stress’) bem como a discussão dos resultados obtidos. Estas 

análises foram realizadas recorrendo a três referências com resultados experimentais: [54], [56] 

e [57]. 

Por fim, o Capítulo 7 é dedicado às conclusões retiradas do presente estudo além de sugestões 

de futuros trabalhos. 
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2 Materiais Compósitos 

Um compósito é um material que resulta da combinação de dois ou mais materiais 

macroscopicamente distintos cuja combinação dos mesmos permite obter melhores 

propriedades. O exemplo clássico e mais comum são os compósitos fibrosos que resultam da 

dispersão de fibras num material aglomerante designado por matriz. Atualmente, o conjunto de 

materiais que se adjetivam de compósitos é muito vasto e vão desde o vulgar betão armado até 

aos compósitos de elevado desempenho, à base de resinas de epóxido reforçadas com fibras 

contínuas de carbono.[2] 

Uma das razões principais para as excelentes propriedades dos compósitos resulta do facto de 

as fibras apresentarem propriedades mecânicas muito superiores às dos materiais idênticos na 

forma maciça.  

Apesar do papel fundamental no desempenho dos compósitos devido à pequena secção 

resistente, as fibras não podem ser diretamente utilizadas em aplicações estruturais de 

engenharia. Cabe à matriz as funções essenciais de dar forma estável ao compósito, de assegurar 

distribuição eficiente de carga pelas fibras e de proteger as suas superfícies.[2] 

A Figura 2.1 mostra uma forma simples de classificação dos materiais compósitos que 

evidencia três divisões principais: compósitos reforçados com partículas, compósitos 

reforçados com fibras e compósitos estruturais.[3] 

 

 

Figura 2.1 – Classificação dos vários tipos de materiais compósitos [3] 
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Nos compósitos reforçados com partículas a fase particulada é mais dura e rígida que a matriz, 

sendo que estas partículas tendem a restringir o movimento da matriz na vizinhança de cada 

partícula. A matriz transfere parte da tensão aplicada às partículas que suportam uma fração da 

carga. O grau de reforço ou melhoria do comportamento mecânico depende de uma ligação 

forte na interface matriz/partícula. [3] 

Compósitos reforçados com fibras são aqueles nos quais a fase dispersa se apresenta sob a 

forma de uma fibra. Estes compósitos têm amplo interesse estrutural sendo geralmente 

requeridos quando certas características como elevada resistência especifica, modulo específico 

e peso específico são importantes. No caso de compósitos reforçados com fibras curtas, as fibras 

são demasiadamente curtas para produzirem uma melhoria significativa na resistência. 

Um compósito estrutural pode ser definido como um compósito cujas características além de 

dependerem das propriedades dos materiais constituintes, também dependem da geometria dos 

vários elementos estruturais, sendo os laminados e os painéis-sanduiche os mais comuns. [3] 

Os laminados são constituídos por várias camadas que possuem uma direção preferencial de 

alta resistência. Estas camadas são empilhadas e subsequentemente unidas umas às outras, de 

modo a que a orientação da direção de alta resistência varie de acordo com cada camada 

sucessiva. Os painéis-sanduiche consistem em duas camadas externas, ou faces, que são 

separadas e unidas por um adesivo a um núcleo. As camadas externas são tipicamente 

constituídas por um material relativamente rígido e resistente (ligas de alumínio, plásticos 

reforçados com fibras, titânio) sendo o núcleo leve e geralmente com baixo modulo de 

elasticidade (espumas poliméricas rígidas, madeira).  

Os matérias compósitos também se podem classificar segundo outros critérios, sendo o tipo de 

matriz um dos mais relevantes. Pode-se distinguir compósitos de matriz polimérica, metálica, 

cerâmica e cimentosa. A facilidade de processamento e a baixa densidade dos polímeros fazem 

com que os compósitos de matriz polimérica sejam atualmente os mais importantes em termos 

de desempenho e de campo de aplicações. [2] 

Como é evidente, os matérias compósitos alargam substancialmente o leque de opções que se 

colocam aos projetistas e engenheiros de materiais. É portanto com toda a naturalidade que os 

mesmos se encontrem disseminados por diferentes áreas de atividade que incluem industrias de 

grande exigência e visibilidade tecnológica como a aeronáutica e as industrias espacial e de 

defesa, ou outras como os transportes (com particular destaque para a industria automóvel), 

artigos desportivos, componentes elétricos e eletrónicos e a construção civil. A generalização 

das aplicações em áreas tão dispares tem contribuído significativamente para a redução do preço 

dos materiais compósitos e, consequentemente, para a sua expansão.[2] 



Análise da durabilidade e degradação de materiais compósitos com base nas curvas S-N 

 

 

6 

 

 

 

Figura 2.2 – Alguns componentes estruturais afetados pelo fenómeno de fadiga [adaptado de 4] 

 

2.1 Tipos de reforços 

As fibras de vidro constituem o reforço mais utilizado. A técnica mais comum para produzir 

fibras de vidro é através do estiramento de vidro fundido através de uma fieira em liga de 

platina-ródio com orifícios de dimensões muito precisas. 

A temperatura de fusão depende da composição do vidro, mas geralmente ronda os 1260°C. As 

fibras de vidro são sujeitas a tratamentos superficiais à saída da fieira, que variam consoante o 

fim a que se destinam: um revestimento têxtil para o fabrico de tecidos sem risco de danificação 

da fibra ou um revestimento plástico para permitir a compatibilização da fibra com as diferentes 

matrizes orgânicas existentes. O revestimento plástico contém quatro componentes distintos 

[2]: 

• Um ligante que permite manter os filamentos unidos, evitando-se movimento relativo e 

abrasão; 

• Um agente de adesão à base de compósitos orgânicos de silício com o objetivo de 

facilitar a adesão fibra-matriz de resina; 

• Um lubrificante; 

• Agentes anti-estáticos e/ou agentes de impregnação; 

 

Atualmente, pelo menos três tipos de fibras são produzidas sob a forma de fio, casos dos tipos 

E, S e R. A Tabela 2.1 apresenta algumas propriedades das principais fibras de vidro. 
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Tabela 2.1 – Algumas propriedades de fibras de vidro [2] 

 Tipos de fibras de Vidro 

Propriedade Vidro E Vidro S Vidro R 

Densidade (g/cm3) 2.6 2.49 2.55 

Módulo de Young 73.0 85.5 86.0 

Tensão de rotura (MPa) 3400 4580 4400 

Deformação de rotura 4.4 5.3 5.2 

Coeficiente de expansão 

térmica (10-6/°C) 
5.0 2.9 4.0 

 

 

Existem dois tipos de fibras agrupáveis no termo mais lato de “fibras de carbono”: as fibras de 

carbono propriamente ditas, com percentagens de carbono entre 80 e 95% a as fibras de grafite 

onde a percentagem de carbono chega aos 99%. 

A produção de fibras de carbono centra-se na decomposição térmica de vários precursores 

orgânicos que são essencialmente três: a celulose que dá origem às chamadas “rayon fibers”, o 

poliacrilonitrilo (PAN) e o alcatrão (“pitch”). Estes precursores devem possuir algumas 

características tais como [2]: 

• Possuir resistência apropriada e características de manuseamento necessárias para 

manter as fibras juntas durante todas as etapas de conversão em carbono; 

• Não fundir durante qualquer etapa do processo (para isso deve selecionar-se um 

precursor não-fusível ou estabilizar o precursor termoplástico antes do processo de 

conversão); 

• Não volatilizar completamente durante o processo de pirólise; 

 

Os diferentes precursores conduzem a fibras de carbono com características mecânicas 

distintas. A produção a partir de celulose que primeiramente conduzia a fibras com baixas 

propriedades mecânicas foi posteriormente melhorada passando-se a obter fibras com 

propriedades idênticas às obtidas pelos restantes processos. Contudo, são exigidas temperaturas 

de grafitização muito elevadas o que torna o processo muito dispendioso.[2] 

As fibras obtidas a partir do alcatrão apresentam propriedades mecânicas ligeiramente 

inferiores, embora ainda assim, satisfaçam um largo conjunto de indústrias como a automóvel. 

O precursor mais utilizado é o poliacrilonitrilo cuja produção envolve várias etapas: oxidação, 

carbonização, grafitização e por fim um tratamento superficial. A Tabela 2.2 apresenta algumas 

propriedades de tipos de fibras de carbono.  
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Tabela 2.2 – Algumas propriedades de fibras de carbono [2] 

 Tipos de fibras de Carbono 

Propriedade PAN Alcatrão ‘Pitch’ ‘Rayon fibers’ 

Densidade (g/cm3) 1.8 2.0 1.7 

Módulo de Young 200-400 300-700 415-680 

Tensão de rotura (MPa) 2480-5600 1900-2200 2070-2760 

Deformação de rotura 0-6-1.2 1-1.5 0.5-0.6 

Coeficiente de expansão 

térmica (10-6/°C) 
-0.7 a -0.5 -1.6 a -0.9 - 

 

 

As fibras de carbono apresentam uma característica importante: no sentido longitudinal têm um 

coeficiente de dilatação negativo ou quase nulo. Associadas a materiais com coeficiente de 

dilatação positivo podem dar origem ao aparecimento de tensões prejudiciais na interface. Pelo 

contrário, conseguindo uma conjugação criteriosa entre a fibra e a matriz, consegue-se fabricar 

materiais compósitos com coeficiente de dilatação nulo o que é útil para aplicações no domínio 

da metrologia, ótica e aeroespacial. 

As fibras aramídicas são produzidas a partir de poliamidas aromáticas. A solução de polímero 

é mantida a baixa temperatura (entre -50°C e -80°C), sendo depois extrudida a uma temperatura 

de aproximadamente 200°C. Por este método, a cadeia molecular é alinhada conseguindo-se 

obter uma melhoria das propriedades mecânicas. As fibras aramídicas foram comercializadas 

pela 1ª vez pela Dupont em 1972, e posteriormente quer a Enke quer a Teijin desenvolveram 

fibras similares. 

Este tipo de fibras apresentam excelente resistência química e mecânica, ótima relação rigidez-

peso, boa resistência ao impacto e à fadiga, boa capacidade de amortecimento de vibrações, 

boas características dielétricas, elevada resistência a solventes orgânicos e o seu coeficiente de 

dilatação tem um comportamento idêntico ao das fibras de carbono.[2] 

As fibras aramídicas têm como desvantagens a baixa resistência à compressão e à flexão bem 

como elevada sensibilidade ao corte interlaminar, característica esta normalmente atribuída à 

fraca ligação interfacial entre a matriz e as fibras. 

As fibras de boro são produzidas por deposição de boro em fase de vapor sobre um fio de 

tungsténio ou carbono que atua como substrato. O diâmetro deste é cerca de 12µm e o resultado, 

após deposição do boro, é uma fibra que pode atingir os 200µm. As fibras de boro apresentam 

um módulo de elasticidade cinco vezes superior ao da fibra de vidro, mas são ligeiramente mais 

pesadas do que estas. Devido ao seu elevado custo, os compósitos com fibras de boro aplicam-

se sobretudo na indústria aeronáutica.[2] Na Tabela 2.3 ilustra-se propriedades mecânicas de 

fibras de boro em função do seu diâmetro.  
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Tabela 2.3 – Algumas propriedades de fibras de boro em função do seu diâmetro [2] 

 Diâmetro da fibra 

Propriedade 100µm 140µm 200µm 

Densidade (g/cm3) 2.61 2.47 2.39 

Módulo de Young 400 400 400 

Tensão de rotura (MPa) 3450 3450 3450 

Deformação de rotura 0.7-0.0 0.7-0.9 0.7-0.9 

Coeficiente de expansão 

térmica (10-6/°C) 
4.9 4.9 4.9 

 

Fibras de poliamidas são mecanicamente resistentes, apresentam baixo módulo de elasticidade, 

são tenazes e resistentes à abrasão e bastante resistentes a solventes orgânicos mais comuns 

como alcalis e alguns ácidos. São produzidas em filamentos contínuos e podem ser processadas 

em várias formas para aplicações na indústria têxtil.[2] 

Fibras de poliésteres apresentam propriedades semelhantes às poliamidas, exceto o módulo de 

elasticidade que é superior. Os laminados com fibras de poliéster comportam-se melhor que os 

seus congéneres de fibra de vidro nos casos em que se exige resistência ao impacto e à abrasão. 

As fibras cerâmicas obtidas por deposição química em fase de vapor são bastante utilizadas em 

aplicações a elevadas temperaturas. Tratam-se de fibras que combinam uma elevada resistência 

mecânica e elevado modulo de elasticidade com uma capacidade de resistência a altas 

temperaturas bastante apreciável destacando-se as fibras de alumina e de carboneto de silício. 

 

 

2.2 Matrizes 

As matrizes de natureza polimérica dividem-se em duas categorias principais: termoplásticas e 

termoendurecíveis. 

As matrizes termoplásticas são constituídas maioritariamente pelos designados plásticos 

técnicos. Estes plásticos são formados a partir de macromoléculas individuais lineares sem 

qualquer reticulação entre si. Estas moléculas de grandes dimensões são mantidas nas suas 

posições à custa de ligações secundárias tais como as forças de van der Waals e ligações de 

hidrogénio. Quando se aquecem os polímeros termoplásticos, estas ligações são 

temporariamente quebradas e passa a existir mobilidade molecular que permite a 

reconformação. Com o arrefecimento posterior, as moléculas ‘congelam’ nas posições 

entretanto alcançadas, restabelecendo-se as ligações químicas acima referidas.[2] 

Em geral os termoplásticos salientam-se por apresentarem maior resistência ao impacto, maior 

tenacidade e bastante maior higrospicidade quando comparados com os polímeros 

termoendurecíveis. 

Genericamente, pode-se dividir os compósitos de matriz termoplástica em duas categorias 

distintas: os compósitos de fibras curtas produzidos a partir de grânulos contendo fibras de 
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comprimento inferior a 6.4 mm e os compósitos de fibras longas que se destacam por 

apresentarem propriedades mecânicas superiores.[2] 

Nos compósitos avançados de alta resistência usam-se sobretudo o PEEK (Poli-éter-éter-

cetona), Poliimidas e o PPS (Polisulfureto de fenileno). A Tabela 2.4 apresenta propriedades de 

alguns termoplásticos. 

 

Tabela 2.4 – Propriedades de alguns termoplásticos [2] 

 

 

O PEEK é um polímero semicristalino utilizado frequentemente em compósitos para a indústria 

aeronáutica. Apresenta temperatura de transição vítrea próxima dos 143°C e pode ser usado em 

continuo a temperaturas até 250°C. Relativamente às resinas de epóxido tem algumas vantagens 

importantes como a maior tenacidade e baixa absorção de água. No entanto, o seu 

processamento é mais difícil devido ao fato de a sua cristalinidade ser variável e o seu custo ser 

elevado. Para garantir uma boa impregnação dos reforços são necessárias temperaturas e 

pressões elevadas. 

As Poliimidas termoplásticas caracterizam-se genericamente pela boa resistência a altas 

temperaturas. Ao contrário das Poliimidas termoendurecíveis, podem ser reprocessadas por 

aplicação de calor e pressão. As polietermidas (PEI) e as poliamidas-imidas (PAI) são dois 

exemplos de poliimidas termoplásticas. Ambas são polímeros amorfos, com temperaturas de 

transição vítrea de 217°C e 280°C, respetivamente. Apresentam elevada resistência mecânica e 

rigidez a elevadas temperaturas, estabilidade dimensional e boas propriedades elétricas.[2] 

O polisulfureto de fenileno (PPS) é um polímero semicristalino que tem temperatura de 

transição de 85°C, valor este relativamente baixo que resulta da ligação bastante flexível entre 

o sulfureto e os anéis aromáticos. Apresenta elevada resistência mecânica, excelente resistência 

química e pode ser usado em continuo a temperaturas até 225°C. [2] 

As matrizes termoendurecíveis são constituídas por polímeros em que as moléculas formam 

estruturas tridimensionais bastante rígidas. Os termoendurecíveis, ao contrário dos 

termoplásticos, não podem ser reprocessados, uma vez que depois de aquecidos assumem uma 

forma permanente. Estes polímeros, vulgarmente designados por resinas termoendurecíveis, 

são frequentemente fornecidos para processamento sob a forma de uma mistura de dois ou três 

componentes: resina, acelerador e catalisador. Quando estes componentes são misturados na 
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proporção adequada dá-se a polimerização e a constituição da estrutura tridimensional, num 

processo que se designa por ‘cura’. Algumas resinas requerem a aplicação adicional de calor e 

pressão para se efetuar a cura, noutras, porém, a cura ocorre à temperatura ambiente. No 

entanto, as propriedades mecânicas das resinas tendem a melhorar com um tratamento de pós-

cura a altas temperaturas. Uma das principais vantagens das resinas termoendurecíveis é a maior 

facilidade de impregnação do reforço, uma vez que antes da cura apresentam viscosidades 

bastante inferiores às dos termoplásticos.[2] 

As resinas termoendurecíveis mais utilizadas em compósitos avançados de alta resistência são 

os epóxidos, as bismaleimidas e as Poliimidas. A Tabela 2.5 apresenta algumas propriedades 

de matrizes termoendurecíveis. 

 

Tabela 2.5 – Algumas propriedades de matrizes termoendurecíveis [2] 

Resina HDT (°C) E (GPa) σu (MPa) εc (%) 

Poliester 

Ortoftálica 66 3.6 55 2.0 

Ortoftálica 95 3.3 70 3.5 

Isoftálica 93 4.1 65 2.5 

Isoftálica 125 3.7 55 1.5 

Fenólica 

Vinilester 

Ressol 250 2.0 32 1.8 

Bisfenol A 102 3.5 82 6.0 

Novolac 150 3.5 68 3.5 

Eoóxidas 

DGEBA 
Tc = 20°C 62 3.2 62 2.0 

Epóxida 

DGEBF 

Tc = 120°C 121 3.0 90 8.0 

Tc = 120°C 110 4.1 125 5.0 

 

As resinas de epóxido apresentam grande variedade de formulações químicas, sendo a maior 

parte baseadas no diglicidil éter de bisfenol A (DGEBA). O esquema de cura destas resinas 

passa pela adição de um agente endurecedor apropriado como aminas alifáticas, aromáticas ou 

algumas poliamidas. Como vantagens principais citam-se a elevada resistência mecânica, 

resistência à abrasão, resistência química, boas propriedades de adesão à fibra e grande 

estabilidade dimensional.[2] 

As resinas bismaleimidas são substâncias de baixo peso molecular contendo estruturas imida já 

sob a forma de monómero. Estes monómeros podem desencadear várias reações de poliadição 

entre eles, bem como outros co-monómeros. As resinas bismaleimidas são utilizadas como 

matrizes para compósitos de elevado grau de desempenho para a indústria aeronáutica e 

aeroespacial e apresentam excelente resistência térmica, bom comportamento ao desgaste, 

baixa flamabilidade e baixa emissão de fumos.[2] 

As Poliimidas termoendurecíveis são utilizadas em compósitos nos quais é exigida elevada 

estabilidade dimensional a elevadas temperaturas. As suas principais vantagens são a sua 
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elevada resistência térmica, mecânica e ao impacto, boa capacidade de adesão e baixo 

coeficiente de adesão. Como desvantagens citam-se o elevado custo, a tendência para uma 

elevada absorção de água e a sua difícil transformação. 
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3 Fadiga de materiais compósitos 

A introdução de materiais compósitos numa vasta gama de aplicações obrigou os investigadores 

a considerar o fenómeno da fadiga como um parâmetro importante durante o projeto. 

Infelizmente, o fenómeno de fadiga em materiais compósitos é diferente do observado em 

materiais homogéneos (especialmente metálicos) e como tal, métodos já desenvolvidos e 

validados para prever a vida à fadiga de materiais ‘convencionais’ não podem ser diretamente 

aplicados a materiais compósitos.  

Devido ao vasto número de diferentes configurações dos materiais resultantes, dos diferentes 

tipos de fibras e matrizes, processos de fabrico utilizados, sequência de empilhamento, etc faz 

com que o desenvolvimento de um modelo fiável que cubra todas estas variáveis seja muito 

difícil. [1] 

Esta complexidade é principalmente associada ao fato de uma enorme variedade de fenómenos 

de dano poderem ocorrer em materiais compósitos tais como rotura das fibras, aparecimento de 

fendas na matriz, encurvadura das fibras, descoesão entre fibra/matriz, delaminagens,etc.  

Segundo Fong [5] existem duas razões que levam a que a modelação de dano de fadiga seja tão 

complicada e onerosa. A primeira razão prende-se com a escala onde os mecanismos de dano 

estão presentes: desde micro-escala (fibras e matriz) passando pela meso-escala (camada 

individual) até à escala do componente e em termos estruturais. A segunda razão incide na 

impossibilidade de produzir amostras com caraterísticas microestruturais bem caracterizadas. 

O mesmo autor também evidencia outros problemas no que toca a modelação de dano por 

fadiga: 

 

• Falsas generalizações: por exemplo a redução da rigidez pode ser muitas vezes dividida 

em três regiões (acentuada redução inicial, decrescimento gradual e falha final), no 

entanto os modelos que partem dessa hipótese nem sempre são válidos nessas 3 regiões; 

 

• Excessivas simplificações: o ajuste das curvas geradas a partir de resultados 

experimentais é feito recorrendo a expressões simplificadas. Grande parte da dispersão 

dos resultados da curva S-N é provocada pela alteração no modo de falha resultando em 

descontinuidades; 

 

Na Figura 3.1 esquematiza-se a diferença da evolução do dano entre metais e compósitos 

fibrosos. 
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Figura 3.1 – Comparação da evolução do dano entre um material metálico e um compósito [6] 

 

No caso de materiais metálicos não é observado degradação das propriedades durante o 

processo de fadiga tais como o modulo de rigidez que permanece praticamente constante. Na 

zona próxima do fim de vida do material geram-se pequenas fendas macroscopicamente 

observáveis que crescem e conduzem à fratura final do material. Uma vez que a rigidez se 

mantém constante, a relação linear entre tensões e deformações permanece constante durante 

todo o processo de fadiga, e como tal, análises elásticas lineares e mecânica da fratura linear 

são amplamente aplicadas em materiais metálicos. No caso de compósitos fibrosos o dano 

começa bastante cedo e a extensão das zonas com dano crescem de forma contínua sendo que 

o tipo de dano nestas zonas pode mudar.  

Esta deterioração gradual, quer em rigidez quer em resistência, leva à redistribuição das tensões 

no componente. Desta forma, a modelação do fenómeno de fadiga em materiais compósitos 

requer a simulação da completa sequência dos vários estados de dano e do seu crescimento ao 

longo do tempo.[7] 

Os modelos de vida à fadiga e acumulação de dano existentes podem ser divididos em três 

categorias: modelos de previsão da vida à fadiga, modelos fenomenológicos de propriedades 

residuais e modelos de dano progressivo. 

Os modelos de previsão da vida à fadiga que englobam as curvas S-N e diagramas de vida 

constante, DVC (CLD ou ‘constant life diagrams’), extraem informação das curvas 

anteriormente referidas e recorrem a critérios de falha à fadiga prevendo o número de ciclos 

para a rotura por fadiga. Estes modelos não têm em consideração qualquer tipo de acumulação 

de dano. 

Os modelos fenomenológicos de propriedades residuais são de dois tipos: rigidez residual e 

resistência residual. Estes modelos têm em consideração o atual estado de dano em que a 

rotura ocorre quando uma destas propriedades decresce até um determinado limite.  A Figura 

3.2 mostra a evolução típica da degradação da rigidez encontrada em materiais compósitos. 

 

Número de ciclos para iniciação de dano  

Ciclos para ocorrer 

rotura 

       Metal      Compósito 

Dano nos ciclos 

iniciais 

Dano 
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Figura 3.2 – Várias fases de degradação da rigidez de um material compósito [4] 

 

Os modelos de dano progressivo diferem dos fenomenológicos na medida em que consideram 

variáveis de dano diretamente relacionadas com um tipo específico de dano tais como 

crescimento de delaminagens, fissuração transversal, etc. 

Apesar da recente explosão de trabalhos científicos sobre o tema ainda existem inúmeros 

aspetos por resolver e/ou para melhorar tais como as formulações de curvas S-N e dos 

diagramas de vida constante, leis de acumulação de dano não lineares que têm em conta a 

sequência das cargas aplicadas, métodos de contagem de ciclos que não afetem a sequência das 

cargas, consideração de componentes de tensão não proporcional no caso de estado 

biaxial/multiaxial de tensão, estudo do comportamento no regime de elevados ciclos (‘high 

cycle regimes’), desenvolvimento de métodos que tenham em conta a natureza estocástica do 

fenómeno de fadiga, etc.[1] 

Grande parte da investigação nesta área centra-se em cargas estáticas e dinâmicas de pás de 

turbinas eólicas. Recentemente, tem-se verificado um aumento nas dimensões de turbinas 

eólicas, sendo as pás das mesmas sujeitas a esforços cíclicos de torção e flexão, carregamentos 

estes que são uma fonte de fadiga. Em geral, turbinas eólicas, têm um tempo operacional de 

vida de pelo menos 20 anos, no entanto, dados os investimentos requeridos para a sua instalação 

e operação, métodos precisos para determinar o tempo de vida são requeridos de forma a 

assegurar a durabilidade destas estruturas.[7] 

Inúmeros modelos têm sido propostos para prever a acumulação de dano e o tempo de vida à 

fadiga de compósitos com diferentes tipos de fibras e matrizes, sequencias de empilhamento e 

diversas formas de solicitação. Todavia, é importante salientar que não existem atualmente 

modelos de aplicação geral que contemplem as diferentes formas de solicitação e diversos tipos 

de materiais. 

 

 

3.1 Nomenclatura de fadiga 

A figura 3.3 ilustra as várias abreviações tipicamente utilizadas em fadiga.  

 

Fase III (rápida 

degradação) 
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Figura 3.3 – Parâmetros mais utilizados em estudos de fadiga [1] 

 

σmax – tensão máxima 

σmin – tensão mínima 

σm – tensão média 

σa – amplitude de tensão 

Δσ – gama de tensão 

f – frequência, medida em Hz ou em ciclos de carregamento por segundo. 

 

Um parâmetro importante nos estudos de fadiga é a razão de tensão, R, definida como o 

quociente entre a tensão mínima e a tensão máxima e que é indicador do tipo de carregamento 

 

 
𝑅 =  

𝜎𝑚𝑖𝑛

𝜎𝑚𝑎𝑥
  

 

(3.1) 

 

 

• 0 ≤ R < 1, carregamento tração-tração 

• 1 < R < +∞, carregamento compressão-compressão 

• - ∞ < R < 1, combinação entre tração e compressão 
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• R = -1, caso particular no qual a amplitude da carga de tração é igual à amplitude da 

carga de compressão, sendo a tensão média nula. 

 

 

3.2 Fatores que afetam o comportamento à fadiga 

Um dos fatores que têm maior influência no comportamento à fadiga é o tipo de material. Como 

se pode observar na Figura 3.4 a resistência à fadiga aumenta com o módulo de rigidez das 

fibras, que no caso de compósitos unidirecionais desempenham um papel preponderante no 

comportamento à fadiga. Fibras de alta rigidez, como as de carbono e de boro, limitam a 

deformação no compósito e evitam as deformações elásticas e viscoelásticas que são 

precursoras de dano. Fibras de baixo módulo, como as de vidro, permitem a existência de 

deformações suscetíveis de originar dano prematuro na matriz.[2] 

 

 

 

Figura 3.4 – Comparação de curvas S-N em função de diferentes tipos de fibras [2] 

 

No que respeita a resinas o fator preponderante é a deformação à rotura. As resinas epoxídicas 

apresentam o melhor comportamento à fadiga que se justifica pela sua tenacidade, durabilidade, 

boa resistência mecânica, baixa contração durante o processo de cura e boa adesão com as 

fibras, nomeadamente com as de vidro. Verifica-se ainda que a resistência à fadiga aumenta 

com a fração volúmica de fibras em resultado do aumento da resistência estática. 

A forma de solicitação também intervém no comportamento à fadiga dos compósitos. Para um 

determinado período de vida, a amplitude de tensão admissível diminui com o aumento da 

tensão média aplicada e para uma dada tensão média, a vida à fadiga diminui com o aumento 

da amplitude de tensão.[1] 

A resistência à fadiga em flexão é inferior à de tração-tração devido à fraca resistência que os 

compósitos apresentam perante solicitações de compressão como é observado na Figura 3.5. 

Pipes [8] constatou que uma solicitação de fadiga ao corte interlaminar apresenta 

Log (N) 

Tensão 

máxima 

(MPa) 
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comportamento diverso consoante os materiais. No caso de vidro-epóxido unidirecional 

verifica-se um aumento da resistência à fadiga relativamente a uma solicitação de tração 

longitudinal, enquanto que no caso de um compósito de elevado módulo, como carbono-

epóxido, verifica-se o contrário. 

 

 

Figura 3.5 – Comparação de fadiga à tração e à flexão para um compósito unidirecional carbono/epoxy [9] 

 

No caso de resistência à fadiga de torção, estudos realizados por Fujczak [10] mostram que os 

laminados [±45] apresentam resistência superior aos compósitos unidirecionais, embora estes 

últimos tenham maior resistência residual após fadiga.[1] 

A influência da frequência no comportamento à fadiga está relacionada com a natureza 

viscoelástica dos polímeros que origina uma diferença de fase entre as tensões e as deformações 

cíclicas na matriz, resultando em acumulação de energia no material sob a forma de calor, calor 

este que devido às baixas condutividades térmicas do material não é facilmente dissipado, 

originando gradientes de temperatura. 

No que toca aos ensaios experimentais realizados em fadiga a forma como o teste foi realizado 

também é importante. Atualmente três métodos são utilizados: controlo de carga, controlo de 

energia e controlo de deformação.  

O método controlo de carga (‘load control’) utiliza um carregamento cíclico de amplitude 

constante em que à medida que o dano ocorre no provete, a deformação aumenta para acomodar 

a tensão constante na peça de ensaio, o que resulta num aumento da energia de deformação por 

ciclo. Este método é o mais utlizado para a derivação de curvas S-N, para examinar a sequência 

das cargas aplicadas na vida à fadiga e no estudo da aplicação de espectros de cargas. A vida à 

fadiga de provetes utilizando este método é a menor dos três métodos.[1][11] 

Ensaios utilizando o método controlo de energia (‘energy control’) mantêm a energia de 

deformação constante por ciclo ao longo do ensaio diminuindo a tensão aplicada á medida que 

% da resistência           

      estática 
   Flexão 

Tração-tração 
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o dano é acumulado no provete de ensaio. Isto é conseguido aumentando a deformação para 

que a área abaixo da curva tensão-deformação permaneça constante. A vida à fadiga neste 

método é superior ao método controlo de carga, mas inferior ao método controlo de 

deformação.[11] 

O método controlo de deformação (‘strain control’) utiliza deslocamentos constantes no qual a 

amplitude da tensão aplicada é diminuída à medida que o provete é danificado, sendo que a 

energia de deformação por ciclo diminui à medida que o ensaio decorre. Este é o método que 

exibe maior vida à fadiga dos três métodos descritos.[11] 

A maioria dos resultados experimentais realizados foram obtidos às condições de temperatura 

ambiente uma vez que testes nestas condições são mais simples e envolvem menos custos. No 

entanto, na prática as estruturas são sujeitas a cargas termomecânicas e como tal, o 

conhecimento acerca do seu comportamento nestas situações é importante. De uma forma geral, 

quanto maior for a temperatura, especialmente na gama da temperatura de transição vítrea do 

compósito, menor será o tempo de vida à fadiga do compósito. Este fenómeno é bastante 

recorrente, no entanto é diferente para cada tipo de compósito dependendo do tipo de material 

da matriz, orientação das fibras, geometria dos provetes, etc. [1] 

 

3.3 Métodos de contagem de ciclos 

Contagem de ciclos é um processo utilizado para abreviar históricos irregulares de cargas vs. 

tempo, fornecendo o número de ocorrência de ciclos de vários tamanhos. 

A definição de ciclo depende do método de contagem utilizado sendo que nos últimos 40 anos 

têm sido propostas um número significativo de técnicas de contagem sendo o método ‘rainflow’ 

o mais utilizado. 

Métodos de contagem conhecidos como técnicas de um parâmetro, como por exemplo os 

métodos ‘level-crossing’ e ‘peak-counting’ não são aplicáveis a análise de fadiga de matérias 

compósitos uma vez que não têm em conta a influencia da tensão média no tempo de vida à 

fadiga. 

 

Figura 3.6 – Método de contagem ‘range-mean’ [4] 

 

Metades de 1 ciclo 

definidos por médias 

entre picos e vales 

adjacentes 
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Como mencionado por Nijssen [4], a história de métodos de contagem começou nas décadas 

de 50 e 60 do século passado onde métodos simples como ‘range-counting’ e ‘range-mean-

counting’ eram usados. A grande desvantagem destes métodos é a sua incapacidade de ter em 

consideração o histórico tensão-deformação ao qual o material é submetido e como 

consequência a tendência destes métodos é a de não terem em conta a maior carga cíclica numa 

determinada sequência. O método ‘rainflow’ e métodos semelhantes foram introduzidos para 

responder a este problema, onde ‘loops’ de histerese tensão-deformação são contados em vez 

da amplitudes de tensão e de valores médios. 

Os métodos ‘rainflow’, ‘range-pair’ e ‘range-mean’ são os mais apropriados para a análise de 

dados experimentais de fadiga de materiais compósitos, fornecendo resultados de contagem 

bastante similares na maior parte de aplicações práticas. No entanto apresentam algumas 

deficiências: o método ‘rainflow’ não pode ser usado em análises ciclo-a-ciclo e como tal, não 

é recomendado a utilização deste método em combinação com teorias á fadiga baseadas na 

resistência residual. Por outro lado, os métodos ‘range-pair’ e ‘range-mean’ não representam 

da melhor forma a presença de ciclos longos e de elevado dano. 

Desta forma, e de acordo com a aplicação e material utilizado, o método de contagem de ciclos 

deve ser escolhido cuidadosamente. 

 

 

3.4 Critérios de falha à fadiga 

Estes modelos de fadiga extraem informação das curvas S-N ou dos diagramas de vida 

constante e propõem um critério de falha. Todos estes modelos não têm em conta acumulação 

de dano mas prevêem o número de ciclos para a qual a rotura irá ocorrer sob determinadas 

condições de cargas aplicadas. 

Um dos primeiros critérios propostos foi o de Hashin e Rotem [14] em que os autores fazem a 

distinção entre rotura das fibras e rotura da matriz: 

 

 
𝜎𝐴 = 𝜎𝐴

𝑢 

 

(3.2) 

 

 

 
(

𝜎𝑇

𝜎𝑇
𝑢)

2

+ (
𝜏

𝜏𝑢
)

2

= 1 

 

(3.3) 

 

 

onde σA e σT são as tensões na direção normal e transversal em relação às fibras, τ é a tensão 

de corte e 𝜎𝐴
𝑢, 𝜎𝑇

𝑢 e 𝜏𝑢 são a tensões de resistência à tração, resistência transversal á tração e 

resistência ao corte. 

Uma vez que as tensões de resistência são função do nível de tensão de fadiga, da razão de 

tensão e do número de ciclos, o critério é expresso em termos de três curvas S-N. Este critério 
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apenas é válido para laminados com camadas unidirecionais sob a adicional restrição de que a 

distinção entre os dois modos de rotura (das fibras e da matriz) seja possível. 

Ellyn e El-Kadi [15] demonstraram que a densidade da energia de deformação pode ser usada 

num critério de falha à fadiga para compósitos fibrosos. O tempo de vida Nf é relacionado com 

a energia elástica fornecida, ΔWt através da seguinte relação: 

 

 
∆𝑊𝑡 = 𝑘𝑁𝑓

𝛼  

 

(3.4) 

 

 

onde ΔWt é calculado a partir de tensões e deformações no compósito sem dano e 𝑘 e α são 

parâmetros que dependem da orientação do ângulo das fibras.  

Reifsnider e Gao [16] estabeleceram um critério que tem em conta as propriedades dos 

constituintes do material e a coesão interfacial. Embora seja bastante similar ao critério de 

Hashin e Rotem, o critério de falha para os modos de falha das fibras e da matriz são expressos 

em termos de tensões médias, σij
m e σij

f, na matriz e nas fibras respetivamente. As expressões 

para os dois modos de falha são dadas por: 

 

 
𝜎11

𝑓
= 𝑋𝑓 

 

(3.5) 

 

 

 
(

𝜎22
𝑚

𝑋𝑚
)

2

+ (
𝜎12

𝑚

𝑆𝑚
)

2

= 1 

 

(3.6) 

 

 

onde Xf e Xm são funções de rotura à fadiga para cargas à tração para as fibras do compósito e 

para o material da matriz sem reforço respetivamente. Sm é outra função de rotura da matriz 

sem reforço para carregamentos de corte. Todas estas funções dependem da razão de tensão, do 

número de ciclos e da frequência. 

Inúmeros outros critérios foram e têm vindo a ser propostos ao longo dos anos podendo ainda 

se referir o de Fawz e Elluyin [17] que utiliza uma relação semi-logarítmica entre tensão e 

número de ciclos e ainda o critério de Philippidis and Vassilopoulos [18] que é bastante 

semelhante ao critério de falha quadrático de Tsai-Wu para carregamentos estáticos. 

 

 

3.5 Mecanismos de dano em materiais compósitos 

Antes de se descrever os vários processos de dano em materiais compósitos convém fazer a 

distinção entre dano induzido por processos de fabrico e desenvolvimento de dano em serviço. 
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Dano resultante do processo de fabrico pode ser dividido em falhas durante o empilhamento do 

laminado e falhas durante o processo de cura. Lagace e Brewer [19] mostraram que tensões 

geradas durante o processo de cura podem afetar consideravelmente a evolução do 

comportamento à fadiga de materiais compósitos. Mecanismos de dano gerados em serviço 

podem ser classificados da seguinte forma:[20] [21] [22] 

• Fendas na matriz paralelas às fibras nas camadas com orientação diferente da solicitação 

que resultam principalmente da forte anisotropia do compósito. (Figura 3.7) 

 

 

Figura 3.7 – Fendas na camada 90° de um laminado [20] 

 

• Fratura da matriz perpendicular às fibras que é gerada pelas fibras uma vez estas serem 

mais rígidas e resistentes que a matriz. (Figura 3.8) 

 

• Descoesão interfacial entre fibra e matriz. (Figura 3.8) 

 

• Arrancamento das fibras (Figura 3.8) 

 

• Fratura das fibras (Figura 3.8) 

 

• Delaminagens que são definidas como a descoesão entre duas camadas adjacentes do 

laminado. Delaminagens podem ser divididas em 2 grupos: delaminagens interiores e 

delaminagens de bordo livre. Delaminagens interiores podem ser iniciadas resultado da 

interseção de fendas transversais na matriz com uma camada com orientação de 

empilhamento diferente. Neste fenómeno, concentrações de tensões podem levar à 

descoesão de duas camadas adjacentes. Delaminagens de bordo livre resultam de 

tensões interlaminares. 

 

• Fenómeno ponte de fibras (‘fiber bridging’). Neste processo as fendas que se geram na 

matriz progridem rompendo fibras ou provocando descoesão das mesmas, crescendo de 

forma a contornarem as fibras. 

 

 

Camada -45° 

Camada 90° 

Camada -45° 

Camada 0° 
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Figura 3.8 – Vários tipos de dano observados em materiais compósitos [23] 
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4 Curvas S-N 

Os parâmetros ‘S’ e ‘N’ costumam ser usados como termos genéricos em que no caso de ‘S’ 

pode significar cargas cíclicas, tensões ou deformações (sendo que dentro de cada categoria a 

escolha poderá ser feita entre amplitude, média, máxima, mínima entre outras) e no caso de ‘N’ 

a variável geralmente é utilizada como número de ciclos até à rotura, podendo no entanto ser 

utilizada como número de ciclos para determinada alteração de rigidez ou número de vezes que 

determinada sequência de carga constante é aplicada. [1] 

Uma vez que os parâmetros acima mencionados para ‘S’ não descrevem completamente o tipo 

de solicitação aplicada, as curvas S-N costumam ser representadas para determinado valor 

constante da razão de tensão, R. 

Uma primeira observação a ser feita no que toca às curvas S-N é a de que ‘S’ e ‘N’ costumam 

ser representados nas ordenadas e nas abcissas, respetivamente, representação esta 

incorretamente orientada uma vez que a variável independente, neste caso S, deveria ser 

representada no eixo horizontal, sendo a variável dependente representada no eixo vertical. Esta 

incorreta representação que se estende aos dias de hoje prende-se por razões históricas na qual 

as primeiras representações das curvas S-N foram formuladas desta forma.  

 

 

Figura 4.1 – Representação da curva S-N [adaptado de 4] 

 

Na definição da curva S-N e sua extrapolação, o eixo correspondente ao tempo de vida pode 

ser dividido em três regiões: região de baixos ciclos (‘low cycle’) correspondente a elevadas 

tensões e deformações, região de elevados ciclos (‘high cycle’) correspondente a baixas tensões 

Curva S-N 
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e deformações e a região entre as duas anteriormente referidas. O número de ciclos 

correspondente a cada região depende da aplicação, mas para estruturas previstas para elevados 

ciclos de carga, a região de baixos ciclos é definida até 1000 ciclos e a região de elevados ciclos 

começa por volta de 1 milhão de ciclos.  

As curvas S-N têm como objetivo prever o tempo médio de vida à fadiga para determinado 

valor de S. No entanto é importante saber o tempo de vida à fadiga para o qual uma certa 

percentagem do número total de amostras é prevista que se mantenha intacto, característica esta 

que requer a caracterização da dispersão e definição de intervalos de confiança. 

No eixo horizontal a dispersão em testes de fadiga costuma incidir sobre 0.5-2 décadas 

dependente do tipo de solicitação e de material sendo a dispersão à tração bastante menor do 

que à compressão. Em geral, existe uma relação entre a inclinação da curva S-N e a dispersão 

de resultados: curvas pouco inclinadas exibem maior dispersão do que curvas mais inclinadas 

o que leva a crer na possibilidade de a vida à fadiga de materiais compósitos esteja diretamente 

relacionada com a resistência estática.[1] 

A dispersão aparenta ser proporcional ao número de mecanismos dominantes de iniciação de 

dano que explica a razão de materiais compósitos exibirem maior dispersão do que materiais 

metálicos nos quais a falha ocorre quando existe propagação instável de uma única fenda. Outra 

evidência é o fato de testes de fadiga à tração exibirem menor dispersão do que à compressão 

em que a falha final é uma combinação de fadiga e encurvadura/delaminagem. Como tal, isto 

sugere que muito pouca dispersão no eixo do tempo de vida pode significar que apenas um 

único mecanismo de falha é o preponderante.[1] 

A caracterização da dispersão é o primeiro passo para a derivação da informação de resultados 

experimentais de ensaios de fadiga. Geralmente, utiliza-se valores de vida à fadiga que são 

caracterizados pela probabilidade de falha e por um valor de confiança. A probabilidade de 

falha é associada a um valor de N, acima da qual é esperado que determinada percentagem de 

amostras falhe. O valor de confiança é uma medida do quão exata é a probabilidade de falha de 

uma amostra retirada da população de amostras. A combinação da probabilidade falha e o valor 

de confiança é designado por limite de confiança (ou de tolerância) que pode também ser 

associado a determinado valor de N. Na Figura 4.2 ilustra-se um esquema dos limites de 

confiança 

O limite de tolerância pode ser formulado como: 

 

 
𝑁𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒 = 𝑁𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 − 𝐾𝑃,𝐶,𝑁(𝑆) ∙ 𝑆 

 

(4.1) 

 

 

Onde:  
𝑁𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒, é uma vida genérica (limite de confiança) 

𝑁𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒, é uma vida genérica média (média descrita pela formulação S-N) 

K, é um fator dependente de P, C e N 

P, é a probabilidade de falha 

C, é o nível de confiança 

S, é a carga genérica aplicada 
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Figura 4.2 – Definição dos limites de confiança da curva S-N [1] 

 

O fator ‘K’ pode ser encontrado em tabelas [24] e é muito dependente da função de distribuição 

utilizada e do número de amostras disponíveis para o nível de carga. A incerteza próxima dos 

limites superior e inferior da curva S-N é maior e como tal os limites de confiança devem estar 

mais afastados dos resultados experimentais nesta região fazendo com que o fator K também 

dependa de N na equação (4.1). Geralmente os limites de confiança são formulados como 

curvas paralelas á curva média de fadiga, eliminado assim a dependência de K com N. 

 

4.1 Formulações da curva S-N 

São apresentadas de seguida as principais formulações para a derivação da curva S-N. 

 

Modelos logarítmicos 

Tradicionalmente a curva S-N é gerada utilizando uma equação logarítmica ou semi-

logarítmica. No 1º caso assume-se que a tensão é análoga ao logaritmo do número de ciclos, 

enquanto que no 2º caso a tensão é linearmente dependente do logaritmo do número de ciclos. 

As expressões para as duas formulações são do tipo: 

 

 
𝐿𝑜𝑔 𝑁 = 𝑐 + 𝑑𝑆     

 

(4.2) 
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𝐿𝑜𝑔 𝑁 = 𝑎 ∙ 𝐿𝑜𝑔𝑆 + 𝑏  ou    𝑁 = 10𝑏 ∙ 𝑆𝑎 

 

(4.3) 

 

 

Onde: 
           N, é a vida genérica 

           S, é a carga aplicada genérica 

           a, b e c são parâmetros de ajuste da curva S-N 

 

 

A equação (4.2) é vulgarmente apelidada de “lin-log” ou exponencial, enquanto que a equação 

(4.3) é referida como “log-log” ou relação de Basquin. 

Os parâmetros da curva S-N são obtidos utilizando uma regressão linear usando o tempo de 

vida como variável dependente. A equação (4.3) é frequentemente usada para extrapolação de 

fadiga no regime de elevados ciclos cuja dependência em relação ao parâmetro de ajuste ‘b’ se 

encontra esquematizada na Figura 4.3.  

 

 

Figura 4.3 – Influência do parâmetro ‘b’ na equação (4.3) [1] 

 

Informação estática pode ser usada para calcular os parâmetros de ajuste assumindo que a 

resistência estática é a carga para a qual ocorre falha ao fim de 1 ciclo. No entanto esta 

abordagem é motivo de discussão uma vez que alguns autores argumentam que deveria ser 0.25 

ou 0.75 ciclos no caso de a carga ser sinusoidal e ser principiada com tração e o modo de falha 

ser à tração ou à compressão, respetivamente.[1] 

Como resultado, as expressões (4.2) e (4.3) não descrevem o comportamento à fadiga na região 

de baixos ciclos como demonstrado por Nijssen [25]. Várias curvas S-N foram ajustadas para 

vários resultados experimentais, sendo que a inclusão de informação estática resultou em 

discrepâncias entre a curva S-N obtida e os resultados experimentais.  
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 Modelo de Weibull 

Weibull considerou uma equação do tipo: 

 

 

𝜎𝑚𝑎𝑥 − 𝜎∞

𝜎𝑢𝑇 − 𝜎∞
= 1 − 𝜓(𝛼 ∙ 𝑙𝑜𝑔𝑁𝑓 + 𝛽) 

 

(4.4) 

 

 

Onde: 
σ∞, é a tensão limite de fadiga 

 σuT, é a tensão limite de resistência estática à tração 

ψ, é a função de erro Gaussiana 

α e β, são os parâmetros de ajuste 

 

O modelo de Weibull permite que a condição fronteira inicial (para Nf = 1, σmax = σuT) seja 

satisfeita. A tensão limite de fadiga apresentada, que poderá não existir, é uma desvantagem 

para o ajuste da curva. 

 

 

Modelo de Sendeckyj (modelo wear-out) 

O modelo de Sendeckyj baseia-se na ideia de que existe uma relação entre a distribuição da 

resistência estática, a distribuição da resistência residual para determinado histórico de cargas 

aplicadas e a distribuição do tempo até à falha para o nível de tensão máxima. 

Este modelo assenta em três hipóteses: 

• A curva S-N é descrita por uma equação determinística de qualquer tipo como por 

exemplo lin-log ou log-log.  

 

• Existe uma relação entre a resistência estática e a resistência à fadiga no sentido de que 

quanto maior for a resistência à fadiga da amostra, assume-se que também terá maior 

resistência estática sendo que desta forma, a informação relativa a fadiga pode ser 

convertida em informação sobre a resistência estática. 

 

• A informação relativa a resistência estática segue uma distribuição de Weibull de dois 

parâmetros. 

 

Sendeckyj propôs as seguintes expressões: 

 

 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝜎𝑢𝑇

(1 − 𝛼 + 𝛼𝑁𝑓)𝛽
 

 

 

(4.5) 
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ou 

 

 
𝑁𝑓 =

(𝜎𝑢𝑇 𝜎𝑚𝑎𝑥)⁄ 1 𝛽⁄
− 1 + 𝛼

𝛼
 

 

(4.6) 

 

 

 

Modelo de Hwang e Han 

Hwang e Han propuseram um modelo introduzindo o conceito de módulo de fadiga (‘fatigue 

modulus’) definido com a inclinação da tensão aplicada e da resultante deformação para um 

determinado ciclo. 

O modelo é baseado na hipótese de que a degradação do módulo de fadiga segue uma equação 

exponencial. No entanto convêm referir que as equações propostas não satisfazem a condição 

fronteira inicial de que para a tensão limite de resistência estática o número de ciclos deverá ser 

1, situação esta que não é possível para as coordenadas logarítmicas usadas para Nf. 

Este modelo é representado pelas seguintes equações: 

 

 
𝑁𝑓 = [𝛼(1 −

𝜎𝑚𝑎𝑥

𝜎𝑢𝑇
]

1 𝛽⁄

 

 

(4.7) 

 

 

 
𝜎𝑚𝑎𝑥 = 𝜎𝑢𝑇 (1 −

𝑁𝑓

𝛼
)

𝛽

 

 

(4.8) 

 

 

 

Modelo de Kohout e Vechet 

Este modelo assenta em três expressões: 

 

 
𝜎𝑚𝑎𝑥 = 𝜎𝑢𝑇 [

(1 + 𝑁𝑓 𝛼⁄

(1 + 𝑁𝑓 𝛾⁄
]

𝛽

 

 

(4.9) 

 

 

 𝜎𝑚𝑎𝑥 = 𝜎∞ [
𝑁𝑓

𝑁𝑓 + 𝛼
]

𝛽

 
(4.10) 
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𝜎𝑚𝑎𝑥 = 𝜎𝑢𝑇 [

𝑁𝑓 + 𝛼

𝛼
]

𝛽

 

 

(4.11) 

 

 

Onde: 

γ, é um parâmetro de ajuste 

 

A equação (4.9) é aplicável tanto nas regiões de baixos ciclos como nas regiões de altos ciclos, 

a equação (4.10) apenas não pode ser utilizada na região de elevados ciclos e a equação (4.11) 

pode ser usada de forma generalizada mesmo sem informação sobre o limite de fadiga. 

Os parâmetros α e γ representam o número de ciclos para os quais a curva S-N se curva para 

tensões elevadas e baixas respetivamente, e β é a inclinação da tangente entre essas duas curvas 

em coordenadas log-log.  

 

Modelo de Kim e Zhang 

Para a derivação da curva S-N, Kim e Zhang quantificaram o dano de fadiga para a fadiga à 

tração que leva à rotura (DfT) representada pela seguinte equação: 

 

 
𝐷𝑓𝑇 = 1 −

𝜎𝑚𝑎𝑥

𝜎𝑢𝑇
 

 

(4.12) 

 

 

Sendo que a taxa de crescimento de dano de fadiga segue uma expressão do tipo: 

 

 

𝜕𝐷𝑓𝑇

𝜕𝑁𝑓
= 𝛼(𝜎𝑚𝑎𝑥)𝛽 

 

(4.13) 

 

O número de ciclos que conduzem à rotura (Nf), pode ser obtido por integração da equação 

anterior, obtendo-se assim uma curva S-N função da tensão máxima aplicada (σmax) 

 

 
𝑁𝑓 =

𝜎𝑢𝑇
−𝛽

𝛼(𝛽 − 1)
[(

𝜎𝑚𝑎𝑥

𝜎𝑢𝑇
) − 1]

1−𝛽

+ 𝑁0 

 

(4.14) 

 

 



Análise da durabilidade e degradação de materiais compósitos com base nas curvas S-N 

 

 

31 

 

 

O termo N0 na equação (4.14) é um parâmetro de ajuste para o número inicial de ciclos para o 

primeiro ponto onde ocorre falha.  

Os parâmetros de ajuste, α e β, da equação (4.14) são idênticos aos da taxa de dano em relação 

a Nf (equação (4.13)), o que é uma vantagem deste modelo uma vez que permite perceber a 

relação entre o crescimento da taxa de dano e a curva S-N. 

 

4.2 Comparação das várias formulações 

Para avaliação dos vários modelos de representação das curvas S-N os seguintes critérios 

poderão ser considerados: [26] 

 

1) Capacidade de ajuste da curva 

Este é, muito provavelmente, o critério mais importante uma vez que o primeiro objetivo de 

qualquer curva S-N é o de caracterizar dados experimentais antes de prever o tempo de vida à 

fadiga sob várias condições. Capacidade de ajuste pode ser entendida como capacidade de gerar 

determinada curva que obedeça à tendência dos dados experimentais 

 

2) Eficiência na determinação dos parâmetros de ajuste 

Se o número de parâmetros de ajuste for dois, os mesmos poderão ser tipicamente determinados 

pelo método dos mínimos quadrados para ajuste de dados experimentais em coordenadas log-

log como o modelo de Basquin ou poderão ser determinados usando métodos estatísticos. Mais 

do que dois parâmetros de ajuste levaria inevitavelmente a uma menor eficiência na sua 

determinação, requerendo um algoritmo adicional. 

 

3) Adaptabilidade a várias razões de tensão 

Muito embora a maioria dos modelos S-N sejam desenvolvidos para razões de tensão constante, 

é importante conhecer o comportamento à fadiga para cargas complexas que envolvam 

variações arbitrárias para, em conjunto com modelos de dano acumulado, se conseguir 

determinar o tempo de vida residual á fadiga. 

 

4) Representabilidade de dano de fadiga 

Este critério aplica-se algumas curvas S-N derivadas a partir de formulações de dano de fadiga. 

O dano acumulado durante o carregamento (D) e o dano à rotura (Df) têm existido de forma 

confusa em muitas diferentes formas. Dano à rotura (Df) está diretamente relacionado com a 

curva S-N que é uma representação de pontos de rotura provocados por dano e como tal, a curva 

S-N indica dano à rotura. Outras variáveis como resistência residual e rigidez residual também 

podem representar dano. No entanto, se o objetivo do dano é o de prever a tempo de vida 

residual à fadiga quando as cargas variam, uma função de dano (D) é requerida para assegurar 

que a compatibilidade entre σmax e N contribua para o dano. Se uma curva S-N é derivada a 

partir de dano de fadiga, para prever o tempo de vida residual envolvendo variáveis 
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independentes, como Nf e σmax, o dano de rotura à tração (DfT) deve satisfazer a seguinte 

condição: 

 

 

𝜕𝐷𝑓𝑇

𝜕𝜎𝑚𝑎𝑥
= −𝐴 

 

(4.15) 

 

Onde: 

A, é uma constante maior que zero. 

 

5) Satisfação da condição de fronteira inicial 

Este critério prende-se com a necessidade de a curva satisfazer que ao primeiro ciclo de carga 

esteja associado a correspondente resistência estática. Esta também é uma condição necessária 

para prever o tempo de vida residual à fadiga uma vez que afeta o a tamanho da curva S-N e 

como consequência a quantidade dano. [27] A condição de fronteira inicial tem sido 

arbitrariamente atribuída, em que alguns investigadores consideram que para a tensão limite à 

tração Nf seja considerado como 0, 0.5 ou mesmo 1. 

 

Um recente estudo [28] utilizou um conjunto de dados experimentais para ‘Bofors FR 76 Steel’ 

obtidos por Weibull [29] com 111 testes utilizando vigas rotativas para R = – 1 e comparou as 

várias formulações como se ilustra na Figura 4.4. 

 

 

Figura 4.4 – Comparação das várias formulações [28] 
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As capacidades de ajuste dos modelos de Weibull, Sendeckyj, Kohout e Vechet e Kim e Zhang 

parecem ser praticamente idênticas e podem ser consideradas como suficientemente boas para 

caracterização dos dados experimentais. Ao invés a equação de Basquin (equação (4.3)) denota 

má capacidade de ajuste quando a tensão limite de resistência à tração é utilizada. O modelo de 

Hwang e Han também aparenta apresentar má capacidade de ajuste devido à sua capacidade 

limitada uma vez que quando α aumenta, σmax aproxima-se da resistência estática verificando-

se, no entanto que para elevados números de ciclos a curva desvia-se dos dados experimentais. 

Feitas várias comparações os investigadores tiraram as seguintes várias ilações: [28] 

 

• Os modelos de Weibull, Sendeckyj e Kim e Zhang aparentam ter as melhores 

capacidades de ajuste 

• O modelo de Kohout e Vechet tem capacidade limitada de ajustar a forma da curva S-

N para algumas razões de tensão, embora, a sua capacidade é aproximadamente 

semelhante aos três restantes modelos. 

• Os modelos de Sendeckyj e de Kim e Zhang têm a vantagem sobre o modelo de Weibull 

de não necessitarem de um limite de fadiga para ajuste da curva S-N, sendo desta forma 

mais eficientes que o anterior. 

• O modelo de Kim e Zhang tem a vantagem sobre o de Sendeckyj em termos de 

representabilidade de dano de fadiga no qual os parâmetros de ajuste servem também 

como parâmetros de dano. 

 

 

4.3 Curvas S-N que têm em consideração a razão de tensão, R 

As curvas S-N são representações a duas dimensões do comportamento à fadiga para um valor 

de R específico, ou seja, para um único tipo de solicitação. Para a previsão do completo 

comportamento à fadiga de determinado material é necessário conhecer a sua previsão para 

outros valores de R. 

Os diagramas de vida constante (DVC) refletem o efeito combinado da tensão média (σm) e a 

anisotropia do material no comportamento à fadiga. Este tipo de diagramas utilizam como 

variáveis principais σm, σa e R sendo que tipos de carga que levam a um determinado tempo de 

vida à fadiga (N) são indicados por linhas de vida constante (‘iso-life curves’). 

As curvas S-N e DVC costumam ser tratadas como ferramentas separadas de previsão à fadiga, 

no entanto existe uma relação entre as mesmas como se ilustra na Figura 4.5. 
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Figura 4.5 – Relação entre a curva S-N e o diagrama DVC [4] 

 

O diagrama DVC é efetivamente uma projeção das curvas S-N disponíveis no plano σa, σm. No 

caso da Figura 4.5 o diagrama contém linhas de vida constante lineares e construídas por partes 

uma vez que foi gerado a partir de formulações S-N discretas para valores específicos de R 

(R=0.1, -1 e 10) utilizando interpolações lineares entre esses valores.   

Diagramas DVC lineares e por partes podem ser construídos a partir de qualquer tipo e 

combinação de curvas S-N. Um dos exemplos mais conhecidos é o diagrama de Goodman 

linear construído a partir de interpolações lineares entre dados a R = -1 e a tensão de resistência 

à tração (σuT) e a tensão de resistência à compressão (σuC) como se pode constatar na Figura 

4.6.  

 

 

Figura 4.6 – Diagrama de Goodman [13] 

σuT σuC 

σm,i 

σa,i 

σeq,

i 

σa 

σm 
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Algumas formulações da curva S-N presentes na literatura incluem o valor de R como 

parâmetro de influência que por sua vez pode ser relacionado com o diagrama DVC. São 

apresentadas de seguida algumas destas formulações. 

 

Mandell [30] 

Mandell propôs uma simples modificação à formulação lin-log (ver equação (4.2)) expressa 

pela seguinte equação 

 

 
𝑆 = 𝜎𝑢(1 − 𝐹 ∙ 𝑙𝑜𝑔𝑁) 

 

(4.16) 

 

Onde: 
𝜎𝑢, é a tensão de resistência estática (𝜎𝑢𝑇 se |𝜎𝑚𝑎𝑥| > |𝜎𝑚𝑖𝑛| ou 𝜎𝑢𝐶 se |𝜎𝑚𝑖𝑛| > |𝜎𝑚𝑎𝑥|) 
𝐹, é um parâmetro de ajuste 

 

Para o cálculo do parâmetro de ajuste, 𝐹, Appel e Olthoff [31] sugeriram a seguinte relação que 

mostra bom ajuste para -1 < R < 1, cuja relação com a curva S-N se ilustra na Figura 4.7 

 

 
𝐹 = 0.095 − 0.015𝑅 

 

(4.17) 

 

 

 

Figura 4.7 – Influência do aumento de R na curva S-N formulada pelo modelo de Mandell [1] 

 

Para valores de 𝜎𝑚 menores do que zero os mesmos investigadores propuseram a seguinte 

adaptação: 

 

 𝐹 = 0.095 − (
0.015

𝑅
) 

(4.18) 
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O diagrama DVC resultante, esquematizado na Figura 4.8 consiste maioritariamente por linhas 

paralelas e apresenta uma descontinuidade em R = - 1 que é proporcional à razão entre 𝜎𝑢𝐶 e 

𝜎𝑢𝑇,  

 

 

Figura 4.8 – Diagrama DVC resultante do modelo de Mandell [1] 

 

 

Brøndsted et al [32] 

Uma outra abordagem consiste em relacionar qualquer valor de R com um R de referência. 

Brøndsted, Andersen e Lilholt sugeriram uma formulação baseada num parâmetro designado 

por tensão equivalente 

 

 
𝑆𝑒𝑞 = (

∑ 𝑛𝑖𝑆𝑖
𝑚

∑ 𝑛𝑖
)

1
𝑚⁄

(
1

𝑀
)

1
𝑚⁄

 

 

(4.19) 

 

 

 

Onde:  
M e m, são parâmetros de ajuste 

i, é o tipo de carregamento 
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Esta formulação calcula uma tensão equivalente que pode ser relacionada com N através de 

uma curva S-N, geralmente para um valor de R de referência (tipicamente 0.1).  

 

Epaarachi [33] 

Partindo da hipótese de que a temperatura de teste é mantida constante e baseada na degradação 

da resistência do material a formulação seguinte foi proposta por Epaarachi: 

 

 

𝑈𝑆 − 𝑆𝑚𝑎𝑥 = 𝑝[𝑆𝑚𝑎𝑥] (
𝑆𝑚𝑎𝑥

𝑈𝑆
)

𝑘−1

(𝑁𝛿 − 1) 

 

 

(4.20) 

 

 𝑘 = 1.6 − 𝜓|𝑠𝑖𝑛𝜃| 

 

(4.21) 

 

 

 
𝑝 = 𝛾(1 − 𝜓)𝑘

1

𝑓𝛿
 

 

(4.22) 

 

 

Onde:  
US, é a tensão de resistência estática 

𝛾, 𝛿 são parâmetros de ajuste 

f é a frequência de carregamento 

𝜓 é um parâmetro função de R 

𝜃 é o menor ângulo entre as fibras e a direção de carregamento 

 

[34] e [35] sugeriram uma versão simplificada do modelo dada por 

   

 
𝑈𝑆 − 𝑆𝑚𝑎𝑥 = 𝑝[𝑆𝑚𝑎𝑥] (

𝑆𝑚𝑎𝑥

𝑈𝑆
)

𝑞

(𝑁𝑝 − 1) 

 

(4.23) 

 

 

Os parâmetros 𝑝 e 𝑞 são usados como parâmetros de ajuste determinados utilizando rotinas 

iterativas para particulares conjuntos de dados cuja influência na curva S-N se encontra 

ilustrada na Figura 4.9. 
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Figura 4.9 – Dependência da curva S-N com os parâmetros ‘p’ e ‘q’ [1] 

 

Boerstra [36] 

Esta formulação, também designada por ‘Multiscope model’, utiliza curvas S-N do tipo log-log 

de dois parâmetros em que o declive da curva é dependente de 𝜎𝑚 em vez de R. Neste modelo 

as linhas de vida constante são continuas e semelhantes em forma a uma distribuição normal 

como se ilustra na Figura 4.10. 

 

 

Figura 4.10 – Exemplo de um diagrama DVC do modelo ‘Multiscope’ em que a inclinação das curvas dependem 

de σm [1] 

 

Nesta formulação todos os resultados experimentais são utilizados na regressão para o cálculo 

dos parâmetros da curva, ao contrário de DVC’s contínuos construídos por partes onde o 

comportamento à fadiga para determinado R é determinado pelos valores de R mais próximos 



Análise da durabilidade e degradação de materiais compósitos com base nas curvas S-N 

 

 

39 

 

 

onde existem dados disponíveis. Desta forma, neste modelo todos os dados experimentais 

podem ser avaliados e trabalhados em conjunto para determinar o comportamento à fadiga em 

qualquer ponto do diagrama DVC. As derivações à esquerda e à direita da linha R = - 1 são 

tratadas se forma separada uma vez que os mecanismos de fadiga à tração e à compressão são 

fisicamente diferentes e desta forma, não devem ser misturados aquando da construção do 

diagrama DVC. [1] 

Apesar do potencial em representar fisicamente de forma correta o comportamento à fadiga, 

não existem critérios físicos bem definidos para a escolha de alguns parâmetros do modelo. Por 

exemplo, a formulação da Figura 4.10 é baseada na suposição de que o vértice do diagrama 

DVC se localiza para num plano onde o valor de 𝜎𝑚 é igual a zero. Desta forma existe uma 

constinuidade para 𝜎𝑚 = 0, além de que já foi observado em vários materiais que a linha de 

simetria do DVC não se encontra no eixo 𝜎𝑚 = 0. [1] 

 

4.4 Diagramas S-N de materiais compósitos 

Para um material compósito com dois constituintes (matriz e fibras), a utilidade da curva S-N 

pode ser questionada tendo em conta vários problemas tais como: como representar o papel dos 

dois constituintes na determinação da vida à fadiga? Que tipo de influência(s) os constituintes 

desempenham nessa determinação? Para responder a esse problema, uma estrutura para 

interpretação conceptual de fadiga de materiais compósitos foi proposta por Talreja [37]. 

Para isso, considere-se um compósito unidirecional sujeito a uma tensão cíclica na direção das 

fibras e testado em modo controlo de carga construindo-se um diagrama em que o eixo 

horizontal corresponde ao logaritmo do número de ciclos aplicados e no eixo vertical a 

deformação máxima atingida no 1º ciclo como ilustrado na Figura 4.11. 

 

 

Figura 4.11 – Diagrama S-N para um compósito unidirecional com as diferentes regiões e respetivos 

mecanismos de dano [37] 

Região I 

Região II 

Região III Ausência de iniciação 

de fendas na matriz 

Fratura de fibras 

Descoesões e ponte 

de fibras 
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A escolha da deformação em detrimento de tensão prende-se pelas seguintes razões: a rotura 

no 1º ciclo ocorre quando a deformação do compósito iguala a deformação de rotura das fibras 

tendo em conta a sua fração volúmica. Um ponto de coordenadas (log 1, εc), sendo εc a 

deformação de rotura do compósito pode então ser representado. A outra razão prende-se pelo 

fato de que o limite de fadiga do compósito ser função do limite de fadiga da matriz como será 

explicado. A matriz do compósito é sujeita a testes controlo de deformação devido a restrições 

das fibras, embora o compósito seja estudado utilizando o modo controlo de carga, desta forma, 

o limite de fadiga do compósito é expresso em termos de deformação. A escolha da deformação 

máxima no 1º ciclo reside no fato de ser uma boa referência para o dano atingido no 1º ciclo 

sendo o subsequente dano e vida à fadiga dependente deste estado de dano. 

Os dados experimentais podem ser categorizados como pertencentes a três Regiões.  

A Região I é uma banda horizontal (compreendida entre 5 e 95% de probabilidade de rotura) 

da deformação de rotura do compósito. Nesta região não existe degradação de resistência, ou 

seja, o mecanismo predominante de rotura de fibras nesta região é não-progressivo. 

A Figura 4.12 ilustra três casos, sendo o primeiro correspondente a rotura das fibras quando a 

aplicação do 1º ciclo de carga produz uma deformação dentro da gama de falha do compósito. 

Estas roturas das fibras são causadas por tensões locais que excedem a resistência nessas zonas 

de menor resistência. 

 

 

 

 

 

Figura 4.12 – Dano observado em função do aumento da tensão aplicada para cargas na Região I [37]  

 

Na eventualidade da matriz ser relativamente frágil e pouco dúctil, a repetida aplicação da carga 

não causaria grandes alterações das tensões nas fibras próximo da fibra que fraturou. As 

próximas fibras a sofrerem rotura poderiam aparecer próximo de fibras que previamente já 

fraturaram, mas não necessariamente. Desta forma, devido a alterações pequenas nas tensões 

locais das fibras e tendo em conta a resistência arbitrária das fibras, é muito pouco provável que 

Núcleo de fibras 

fraturadas 

Aumento da tensão 
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a rotura de fibras seja um fenómeno progressivo no sentido em que o número de fibras que 

fraturem numa determinada zona aumenta de forma monótona.  

Desta forma, a rotura final que resulta de um núcleo de fibras que fraturaram de forma instável, 

pode ocorrer em qualquer zona sem preferência especifica, sendo que a rotura do compósito 

pode ocorrer a qualquer número de ciclos, originando a banda de dispersão horizontal da Região 

I. 

A Região II é uma banda de vida à fadiga que se desvia da Região I a partir de determinado 

número de ciclos terminando no limite de fadiga. Esta região é governada por mecanismos de 

dano progressivo como fendas na matriz do tipo pontes de fibras. 

Para cargas abaixo da Região I, é improvável que a rotura final do compósito resulte da falha 

de um núcleo de fibras adjacentes, sendo o aparecimento de fendas na matriz o processo 

predominante. As fendas na matriz progridem rompendo fibras ou provocando descoesão das 

mesmas e crescem contornando as fibras. Das várias fendas que aparecem na matriz a que levará 

à rotura final será primeira que se propagar de forma instável.  

A Região III corresponde à zona imediatamente abaixo do limite de fadiga, onde não ocorrem 

mecanismos de dano de fadiga para determinado número de ciclos (por exemplo 106 ciclos). 

Nesta Região, é provável que se gere o aparecimento de fendas na matriz, no entanto estas 

permanecem contidas nas regiões das secções transversais entre fibras uma vez que a força de 

propagação das fendas é insuficiente para as mesmas se propagarem através da rotura ou 

descoesão das fibras.  

As considerações anteriormente referidas para o diagrama de vida à fadiga proporcionam um 

bom ponto de partida para compreensão que tipo e que cada papel os diferentes constituintes 

desempenham no comportamento à fadiga de materiais compósitos.  

A rigidez do compósito e a sua deformação de rotura na direção das fibras depende 

principalmente das propriedades das fibras na maior parte dos compósitos de aplicação 

estrutural. A rotura das fibras é sujeita a elevada dispersão devido a imperfeições, em particular 

defeitos superficiais.  

Logo, a rotura do compósito é um fenómeno estatístico que adiciona vários fenómenos 

complexos como desalinhamento das fibras, concentração de tensões em fibras próximas de 

fibras já fraturadas, etc. A Figura 4.13 mostra algumas tendências consoante as propriedades 

dos constituintes do compósito. 
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Figura 4.13 – Influência de várias propriedades no diagrama S-N [37] 

 

O diagrama S-N possui as seguintes tendências:  

 

1) A Região I corresponde a uma banda de dispersão à volta da deformação de rotura 

do compósito, εc, que pode ser alterada consoante a deformação de rotura das fibras. 

Desta forma, a localização da Região I relativamente ao limite de fadiga, εm, é 

determinado pelas fibras, o que faz com que a extensão da Região II (εc- εm) seja 

também determinada pelas propriedades das fibras. De notar que a Região II pode 

desaparecer na eventualidade de εc ser menor do que εm. 

 

2) O mecanismo de dano progressivo da Região II (fenómeno ponte de fibras) é 

significativamente influenciado pelas fibras. Para o mesmo deslocamento, fibras 

mais rígidas suportarão maiores forças do que fibras mais dúcteis. Logo, para 

compósitos com fibras mais rígidas é possível observar menores taxas de 

degradação de fadiga, deslocando a banda da Região II para a direita. 

 

3) Uma fenda numa matriz dúctil provocaria maiores deformações na extremidade da 

fenda do que em matrizes frágeis, assim, para uma matriz dúctil a abertura da fenda 

seria maior comparativamente a uma matriz mais rígida. Ou seja, para matrizes 

dúcteis verifica-se maiores deformações em fibras durante o processo de ponte de 

fibras levando mais rapidamente à rotura de fibras do que em matrizes mais rígidas. 
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4) A fadiga num material compósito só pode ocorrer se ocorrer o aparecimento de 

fendas na matriz, desta forma o limite de fadiga da matriz é um bom indicador do 

limite de fadiga do compósito. Este limite pode ser aumentado através de fibras que 

proporcionam um meio de restringirem o crescimento dessas fendas. Fibras mais 

rígidas são mais eficazes nesse “aprisionamento” do crescimento das fendas ao 

proporcionarem maiores pressões de fecho nos planos nos quais as fendas se 

propagam. Desta forma o limite de fadiga seria maior deslocando a curva para cima. 
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5 Modelos de acumulação de dano 

Um dos pontos experimentais mais simples das curvas S-N pode ser obtido considerando a 

rotura para determinada amplitude de tensão e para uma razão de tensão constante, R. Quando 

diferentes amplitudes de tensão são utilizadas e mantendo a razão de tensão a mesma, a curva 

S-N pode ser obtida a partir dos pontos experimentais recolhidos. Encontrada a curva S-N para 

determinado valor de R, o tempo restante de vida à fadiga depois de determinado número de 

ciclos a uma amplitude de tensão constante e para o mesmo valor de R, pode ser facilmente 

previsto.  

No entanto, se se quiser prever o tempo restante de vida à fadiga para uma amplitude de tensão 

diferente, mas para o mesmo valor de R, é necessário a introdução do conceito de dano de fadiga 

de forma a que a quantificação do tempo restante de vida à fadiga seja possível. No caso de 

uma amplitude de tensão e valor de R diferentes, o diagrama DVC pode ser útil em conjunto 

com um modelo de dano de fadiga.  Na situação de amplitude de tensão e R variáveis para 

espectros de cargas aleatórios, terá de ser utilizada uma modelação complicada envolvendo 

mais variáveis independentes.  

Usando curvas S-N obtidas para valor(es) de R e de amplitude de tensão constante(s), pode-se 

encontrar diferentes dificuldades na determinação do tempo restante de vida à fadiga: 

 

1) Para o mesmo e constante valor de R mas com σa diferente depois de sujeito σa 

constante. Figura 5.1 (a) 

 

2) Para determinado valor de R e σa depois de sujeito a σa e R diferentes dos anteriores. 

Figura 5.1 (b) 

 

3) Para o mesmo e constante valor de R com σa variável depois de sujeito a σa variável. 

Figura 5.1 (c) 

 

4) Para R variável e σa também variável depois de sujeito a tanto R como σa variáveis. 

Figura 5.1 (d) 
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Figura 5.1 – Diferentes situações de carregamento [27] 

 

A investigação sobre previsões de vida à fadiga associadas a curvas S-N tem sido largamente 

baseada em empirismo ou em teorias infundadas, ou em algumas situações em ambas, situação 

esta devido à complexidade da existência de múltiplas variáveis (tempo de vida à fadiga, tensão 

aplicada, número de ciclos de carregamento e razão de tensão). 

O modelo de dano proposto por Palmgren em 1924 e popularizado por Miner em 1945 [38] foi 

um marco importante na investigação de dano de fadiga. No entanto a sua validade e princípio 

adotado na sua derivação tem sido amplamente questionado, muito embora inúmeros 

investigadores tenham tentado refinar e melhorar o modelo. Desde então, inúmeros outros 

modelos têm vindo a ser propostos sendo esta abundância explicada pela utilização de 

empirismos e formulações teóricas pouco legitimas, sendo que nenhum modelo pode ser 

utilizado como “O Modelo” que permita prever o comportamento à fadiga de qualquer tipo de 

material sob qualquer espectro de carga aplicado. 

No entanto, a maior parte das previsões de dano têm sido verificadas experimentalmente, mas 

para situações particulares de carregamento e para determinado tipo de materiais. Philippidis e 

Passipoularidis [39] avaliaram 9 modelos de dano envolvendo degradação de resistência 

residual e concluíram que nenhum modelo é consistente na previsão da degradação da 

resistência residual para laminados. Post et al [40] também avaliaram 12 modelos de previsão 

de vida à fadiga para aplicações que envolvem espectros de carga e supuseram que grande parte 

dos investigadores que propuseram os modelos simplesmente ajustaram resultados 

experimentais, sendo a capacidade de previsão dos modelos bastante incerta. 

São apresentados de seguida alguns modelos de dano mais utilizados em materiais compósitos. 
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5.1 Modelos de dano de fadiga 

 

Modelo de Palmgren/Miner 

O começo da modelação de dano começou quando Palmgren em 1924 propôs a seguinte 

expressão 

 

 
∑

𝑁𝑛

𝑁𝑓𝑛
= 1 

 

(5.1) 

 

Onde: 
Nn é o número de ciclos aplicados no nível de tensão ‘n’, σmax,n 

Nfn é o número de ciclos que levam à rotura para o nível de tensão ‘n’, σmax,n 

 

 

Miner [38] tentou derivar a expressão anterior usando a ideia expressa na seguinte expressão: 

 

 𝑤1

𝑊
=

∆𝑁1

𝑁𝑓
 ,

𝑤2

𝑊
=

∆𝑁2

𝑁𝑓
 , … 

 

(5.2) 

 

Onde: 
W é o trabalho ‘liquido’ absorvido na rotura ou trabalho realizado até à rotura 

wn é o trabalho realizado resultante dos ΔNn ciclos 

 

 

De acordo com esta ideia, se W é independente de σmax,n e da razão de tensão, R, então o trabalho 

total até à rotura é W = w1 + w2 + …= W1 = W2 = Wn, logo: 

 

 𝑤1

𝑊
+

𝑤2

𝑊
+ ⋯ +

𝑤𝑛

𝑊
= 1 

 

(5.3) 

 

 

Podem-se referir as seguintes limitações da lei de Miner: 

• Dano não é um parâmetro físico e não é necessariamente relacionado com outros 

parâmetros como resistência ou modulo de rigidez. A descrição de dano é feita duma 

forma binária, onde a estrutura ou está intacta ou ocorreu rotura. A definição de rotura, 

tanto na literatura como na prática, não está bem definida variando entre iniciação de 

fendas até à completa separação do componente estrutural. 
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• A contribuição para o dano de qualquer ciclo é independente do dano anteriormente 

acumulado, ou seja, a sequência das cargas aplicadas não é considerada. 

 

Modelo de Marco e Starkey 

Em 1954, Marco e Starkey [41] revisitaram o conceito de dano de fadiga proposto por Palmgren 

e concentraram esforços na linearidade do modelo e sugeriram uma relação exponencial com 

dados experimentais obtidos para R = – 1: 

 

 
𝐷 = (

∆𝑁𝑖

𝑁𝑓𝑖
)

𝛼𝑖

 

 

(5.4) 

 

 

Na expressão (5.4) o expoente αi é função da amplitude de tensão aplicada, no entanto nenhum 

método racional para a sua determinação foi proposto. É de notar que o dano para N = 0 e para 

N = Nf é igual ao modelo de Palmgren/Miner. 

 

 

 

Figura 5.2 – Modelo de Marco e Starkey em função do parâmetro ‘α’. [27] Notar que para α = 1 o modelo é igual 

ao de Miner 

 

 

Modelo de Owen e Howe 

Outro modelo modificado do modelo de Miner foi o desenvolvido por Owen e Howe [42] para 

compósitos reforçados com fibra de vidro dado pela expressão: 
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𝐷 = ∑ [𝐴

𝑛𝑖

𝑁𝑓𝑖
+ 𝐵 (

𝑛𝑖

𝑁𝑓𝑖
)

𝐶

]

𝑖

 

 

(5.5) 

 

Originalmente a equação anterior foi formulada com o intuito de descrever o dano em termos 

de fendas em resinas. Bond [43] usou a mesma expressão e desenvolveu um processo iterativo 

para o cálculo dos parâmetros de ajuste A, B e C. 

Na equação anterior, para diferentes tipos de ciclos assume-se que os parâmetros de ajuste 

permanecem constantes, no entanto, os mesmos podem ser dependentes de R.  

Philippidis e Vassilopoulos [44][45] compararam a lei de Miner com a expressão anterior 

utilizando espectros de carga WISPERX e EPET 573 e notaram que embora os parâmetros 

sejam parâmetros de ajuste em vez de parâmetros descritivos do comportamento físico do 

material, o mérito da expressão anterior reside na sua relativa simplicidade combinada com uma 

previsão bastante razoável do tempo de vida à fadiga. 

 

Modelo de Henry e Ohio 

Henry e Ohio [46] propuseram uma função de dano que requer um limite de resistência à fadiga 

(σ∞) dada por: 

 

 

𝐷 =

𝑁
𝑁𝑓

1 +
1

∆𝜎 − 𝜎∞

𝜎∞

(1 −
𝑁
𝑁𝑓

)
 

 

(5.6) 

 

 

Modelo de Hashin e Rotem 

Um modelo para prever carregamentos de dois estágios tendo a mesma forma geral do modelo 

de Marco e Starkey foi proposto por Hashin e Rotem [47]. Os investigadores evitaram a 

quantificação de dano, substituindo-o por ‘vida residual’ introduzindo a ‘curva de dano’ cuja 

forma funcional é idêntica às das curvas S-N e assumindo que um limite de resistência existe. 

 

 

(
∆𝑁1

𝑁𝑓1
)

log (𝑁𝑓2 𝑁∞⁄ )

log (𝑁𝑓1 𝑁∞⁄ )

+
∆𝑁2

𝑁𝑓2
= 1 

 

(5.7) 

 

Onde: 
N∞ é o número de ciclos correspondentes ao limite de resistência  

ΔN2 = Nf2 – N2 
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5.2 Modelos de resistência residual 

A maioria dos métodos de previsão de tempo de vida para compósitos de matriz polimérica são 

baseados na degradação da resistência residual, no entanto teorias de fadiga baseadas na 

degradação do modulo de rigidez têm uma vantagem significativa comparativamente com as 

restantes teorias: o tempo residual de fadiga pode ser estimado utilizando técnicas não-

destrutivas. Além disso, estes modelos necessitam de menos dados experimentais. 

Apesar destas vantagens dos modelos de rigidez residual, teorias baseadas na degradação da 

resistência têm sido largamente utilizadas devido à sua relativa simplicidade bem como devido 

a um aspeto importante: nos testes experimentais, os modelos de resistência residual dão uma 

explicação bastante clara para a rotura que os modelos de rigidez residual não dão: a rotura 

ocorre quando o valor instantâneo da resistência é igual ao valor instantâneo da tensão aplicada. 

 

 

Figura 5.3 – Critério de rotura dos modelos de resistência residual [48] 

 

Em comparação com modelos de acumulação de dano, os modelos de resistência residual têm 

outra vantagem: o dano é avaliado em relação a uma quantidade física (resistência), sendo que 

desta forma os modelos podem ser avaliados e verificados experimentalmente em pontos 

intermédios durante o tempo de vida à fadiga. 

Em geral, os modelos de resistência residual são baseados na hipótese de que a resistência 

residual decresce de forma monótona e é função do número de ciclos aplicados. Também 

impõem que a resistência inicial é igual à resistência estática e que para carregamentos de 

amplitude constante a resistência residual na rotura é igual à carga aplicada de amplitude 

constante. 

As previsões destes modelos são normalmente desenvolvidas integrando alguma taxa de 

degradação em distribuições estatísticas de resistência inicial e de tempo de vida à rotura. O 

método comum e mais utilizado é baseado na hipótese de que existe uma correspondência de 
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um-para-um entre o grau de probabilidade da distribuição de resistência inicial e o grau de 

probabilidade de tempo de vida à fadiga, relação esta designada por ‘strength-life equal rank 

assumption’ (SLERA). 

São de seguida apresentados alguns modelos de resistência residual utilizados em materiais 

compósitos 

 

Modelo de Broutman-Sahu 

Broutman e Sahu [49] mediram resistências residuais em provetes de laminados ‘cross-ply’ 

fibra de vidro E-epoxy depois de submetidos a carregamento de fadiga para R = 0.05. Para a 

formulação do modelo os investigadores assumiram que a resistência residual decresce 

linearmente com o aumento da fração de vida de fadiga Δn(i) / N(i). Este modelo é descrito pela 

seguinte expressão: 

 

 𝜎𝑅 = 𝜎𝑢 − ∑(𝜎𝑢 − 𝜎𝑚𝑎𝑥,𝑖)
𝑛𝑖

𝑁𝑖
𝑖

 

 

(5.8) 

 

 

Os investigadores compararam as previsões com resultados experimentais e encontraram 

diferenças que variavam entre 0% e 63% e concluíram que este modelo dá previsões bastante 

melhores do que a Lei de Miner para carregamentos de 2 blocos em laminados fibra de 

vidro/epoxy. Este modelo tem a vantagem de não necessitar de estimativas para parâmetros de 

ajuste além do único também requerido para a Lei de Miner (número de ciclos para a rotura 

para a tensão aplicada, Ni). 

 

Modelo de Schaff e Davidson 

Schaff e Davidson [50] propuseram um modelo modificado do modelo de Broutman-Sahu 

introduzindo o expoente ‘k’ para efeitos de não-linearidade, sendo este parâmetro função da 

tensão aplicada e da razão de tensão. 

 

 
𝜎𝑅 = 𝜎𝑢 − ∑ [(𝜎𝑢 − 𝜎𝑝,𝑖)

𝑛𝑖

𝑁𝑖
]

𝑘𝑖

𝑖

 

 

 

(5.9) 

 

 

Modelo de Owen e Howe 

Owen e Howe [51] mediram a resistência residual de compósitos reforçados com fibra de vidro 

e deduziram uma função da fração de vida diferente da obtida por Broutman e Sahu. Os 

investigadores ajustaram os dados experimentais para a resistência residual dividida pela tensão 
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limite à tração como uma função de n / Nf e afirmaram que os resultados de resistência residual 

são substancialmente independentes da razão de tensão. 

O dano (D) devido à resistência residual é dado por: 

 

 
𝐷 = 𝛼 (

𝑛

𝑁𝑓
) − 𝛽 (

𝑛

𝑁𝑓
)

2

 

 

(5.10) 

 

 

 

Modelo de Yang e Liu 

Yang e Liu [52] deduziram modelo de resistência residual usando a distribuição de Weibull: 

 

 𝜎𝑅
𝐶 = 𝜎𝑢𝑇

𝐶 − 𝐾𝛽𝐶(∆𝜎)𝑏𝑁 

 

(5.11) 

 

 

Onde: 
C, é o parâmetro de ajuste 

Δσ é a gama da tensão aplicada 

 

A equação (5.11) assume que a curva S-N é dada por K(Δσ)bNf = 1, condição esta que não 

ajusta completamente dados experimentais na região de baixos ciclos. 

 

Modelo de Hahn e Kim 

Hahn e Kim [53] propuseram outro modelo de resistência residual função de um parâmetro de 

ajuste ‘C’ que potencialmente pode ser função da razão de tensão, sendo que para o caso de 

amplitude constante o modelo é dado pela seguinte equação: 

 

 
𝜎𝑅

𝐶 = 𝜎𝑢𝑇
𝐶 − (𝜎𝑢𝑇

𝐶 − 𝜎𝐶) (
𝑁

𝑁𝑓
) 

 

(5.12) 

 

 

 

Modelo de Reifsnider  

Post et al [54] utilizaram um modelo baseado noutro modelo proposto por Reifsnider e Case 

[55] que é definido pela seguinte equação: 
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𝐹𝑟(𝑛) = 1 −  [∫ {(1 − 𝐹𝑎(𝑛))

1
𝑗

1

𝑁(𝐹𝑎)
} 𝑑𝑛

𝑛

0

]

𝑗

 

 

(5.13) 

 

 

Sendo Fr a resistência residual normalizada e Fa a razão entre a tensão máxima aplicada e a 

tensão de resistência estática. 

 

 𝐹𝑟 =
𝜎𝑅

𝜎𝑢
 

 

(5.14) 

 

 

 𝐹𝑎 =
𝜎𝑚𝑎𝑥

𝜎𝑢
 

 

(5.15) 

 

 

Na situação da carga aplicada ser de amplitude constante (Fa = constante) a equação anterior 

pode ser reescrita da forma: 

 

 
𝐹𝑟 = 1 − (1 − 𝐹𝑎) (

𝑛

𝑁
)

𝑗

 

 

(5.16) 

 

 

Para o caso de solicitações de amplitude variável a equação (5.13) pode ser integrada 

numericamente com um passo de 1 ciclo para cada tensão aplicada resultando em: 

 

 
𝐹𝑟 = 1 − ∑ [(1 − 𝐹𝑎𝑖)

1
𝑗 (

𝑛𝑖

𝑁𝑖
)]

𝑗

𝑖

 

 

(5.17) 

 

 

Modelo NSRM 

O modelo NSRM [48] proposto recentemente em 2017 baseia-se na diferença entre a resistência 

residual e carga máxima aplicada num determinado ciclo, designada por resistência de reserva 

normalizada (‘normalized strength reserve’), Sres, que é definida por: 
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𝑆𝑟𝑒𝑠 = (1 − (

𝑛

𝑁
)

𝛼

)
𝛽

 

 

(5.18) 

 

 

sendo a resistência residual, SR, dada por: 

 

 
𝑆𝑅 = 𝑆𝑚𝑎𝑥 + (𝑆𝑢 − 𝑆𝑚𝑎𝑥) [1 − (

𝑛

𝑁
)

𝛼

]
𝛽

 

 

(5.19) 

 

 

Este modelo com dois parâmetros de ajuste (α e β) foi sugerido para ter em conta quedas iniciais 

de resistência residual no início do tempo de vida à fadiga bem como quedas abruptas nas 

regiões de fim do tempo de vida à fadiga.  

Segundo os investigadores deste modelo, a grande vantagem deste modelo prende-se pelo fato 

de o mesmo permitir a obtenção dos parâmetros de ajuste usando resultados experimentais para 

poucos níveis de carga aplicadas, permitindo assim a previsão da degradação da resistência para 

níveis de carga que não foram analisados experimentalmente. Desta forma o modelo produz 

uma redução significativa nos esforços para a obtenção de curvas de degradação de resistência 

nas situações onde o espetro de carga é de amplitude variável. 
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6 Comparação de modelos de acumulação de dano 

As comparações nesta secção irão incidir sobre três modelos de resistência residual: o modelo 

de Broutman-Sahu, o modelo de Reifsnider e o modelo NSRM.  As análises serão levadas a 

cabo utilizando dados experimentais de três referências bibliográficas: a de Post [54] e a de 

Wahl [56] em conjunto com Samborsky [57]. 

Além destes três modelos será também alvo de estudo um modelo utilizado para materiais 

metálicos: o modelo ‘Damage Stress’ [58]. Este modelo embora fosse concebido e pensado para 

materiais metálicos não explicita nenhum entrave à sua aplicação em materiais compósitos. À 

semelhança dos três modelos anteriores o estudo deste modelo será feito recorrendo aos dados 

experimentais das três referências anteriormente referidas. Todas as análises foram efetuadas 

recorrendo ao software Matlab®. 

 

Modelo de Broutman-Sahu 

Para o cálculo da acumulação de dano é necessário conhecer o número de ciclos equivalente 

de determinado estágio para o estágio imediatamente anterior. Este número de ciclos 

equivalente pode ser encontrado pela seguinte expressão: 

 

 𝜎𝑅𝑖−1
= 𝜎𝑢 − (𝜎𝑢 − 𝜎𝑚𝑎𝑥𝑖

) ∙
𝑛𝑒𝑞

𝑁𝑖
 

 

(6.1) 

 

 

resultando em 

 

 
𝑛𝑒𝑞𝑖

= (
𝜎𝑢 − 𝜎𝑅𝑖−1

𝜎𝑢 − 𝜎𝑚𝑎𝑥𝑖

) ∙ 𝑁𝑖 

 

(6.2) 

 

 

O modelo de Broutman-Sahu não possui parâmetros de ajuste e como tal a sua implementação 

foi imediata em todas as análises efetuadas. 
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Modelo de Reifsnider  

O cálculo do número de ciclos equivalente pode ser obtido seguindo um procedimento 

semelhante ao utilizado para o modelo de Broutman-Sahu resultando na seguinte expressão: 

 

 
𝑛𝑒𝑞𝑖

= (
1 − 𝐹𝑟𝑖−1

1 − 𝐹𝑎𝑖
)

1
𝑗⁄

∙ 𝑁𝑖 

 

(6.3) 

 

Post et al [54] utilizaram a equação do modelo de Reifsnider para a situação de cargas de 

amplitude constante e compararam os valores obtidos com os dados experimentais. O parâmetro 

de ajuste ‘j’ foi obtido de forma iterativa de forma a obter a melhor aproximação utilizando o 

método dos mínimos quadrados para valores de resistência residual média, tendo-se chegado a 

um valor de j = 1.16. 

Para os dados experimentais de Wahl [56] e Samborsky [57] foi necessário estimar o valor do 

parâmetro de ajuste ‘j’.  

Uma vez que apenas estão disponiveis resultados de resistencia residual para um nivel de 

tensão (241 MPa), procedeu-se ao cálculo do valor médio da resistencia residual para os três 

números de ciclos utilizados nos ensaios experimentais (50 000, 100 000 e 200 000 ciclos). 

Para o cálculo do parametro de ajuste ‘j’ calculou-se o seu valor utilizando uma média dos 3 

diferentes número de ciclos. 

 

Tabela 6.1 – Cálculo do parâmetro de ajuste ‘j’ do modelo de Reifsnider 

Número de ciclos Resistencia residual (MPa) ‘j’ 

50 000 567 0.95 

100 000 512.5 1.25 

200 000 317.5 1.94 

  Média = 1.38 

 

 

Modelo NSRM 

A resistência de reserva normalizada também pode ser escrita como: 

 

 
𝑆𝑟𝑒𝑠 =

𝑆𝑅 − 𝑆𝑚𝑎𝑥

𝑆𝑢 − 𝑆𝑚𝑎𝑥
 

 

(6.4) 

 

Onde:  

SR é a resistência residual  
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Um índice de fadiga, D, pode ser definido como 

 

 
𝐷 =

1 − 𝐹𝑟

1 − 𝐹𝑎
 

 

(6.5) 

 

Desta forma pode ser estabelecida uma equivalência entre a resistência de reserva 

normalizada e o índice de fadiga: 

 

 𝑆𝑟𝑒𝑠 = 1 − 𝐷 

 

(6.6) 

 

 

Para o cálculo da acumulação de dano é necessário conhecer o número de ciclos equivalente 

de determinado estágio para o estágio imediatamente anterior.  

 

 
1 − 𝐷𝑖−1 = [1 − (

𝑛𝑒𝑞𝑖

𝑁𝑖
)

𝛼

]
𝛽

 

 

(6.7) 

 

 

desta forma 

 

 
𝑛𝑒𝑞𝑖

= 𝑁𝑖 √1 − √1 − 𝐷𝑖−1
𝛽𝛼

 

 

(6.8) 

 

 

 

O algoritmo para cálculo da resistência residual e acumulação de dano foi o seguinte: 

 

1. Cálculo do dano de fadiga em função de Fa 

 

 

 
𝐷𝑖 =

1 − 𝐹𝑟𝑖−1

1 − 𝐹𝑎𝑖

 

 

(6.9) 
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2. Cálculo do número de ciclos equivalente utilizando a expressão (6.8) 

 

3. Atualização do dano de fadiga 

 

 
𝐷 = 1 − (1 − (

𝑛 + 𝑛𝑒𝑞

𝑁
)

𝛼

)

𝛽

 

 

(6.10) 

 

4. Cálculo da resistência residual normalizada 

 

 𝐹𝑟 = 1 − 𝐷(1 − 𝐹𝑎) 

 

(6.11) 

 

Os investigadores do modelo NSRM utilizaram os dados experimentais de Post et al [54} e 

transformaram valores médios de resistência residual em valores de resistência de reserva 

normalizada dada pela equação (6.4). Utilizando uma análise de regressão chegaram aos 

seguintes valores para os parâmetros de ajuste: α = 0.217 e β = 0.280 com um coeficiente de 

determinação (R2) igual a 0.80. 

Para os dados experimentais de [56] e [57] o cálculo dos parametros de ajuste α e β do modelo 

NSRM foi efetuado através de uma análise de regressão utilizando o Matlab com os valores 

médios de resistencia residual indicados na Tabela 6.1, chegando-se aos valores de α = 0.7586 

e β = 0.6375 com um coeficiente de determinação (R2) igual a 0.9961 como se pode verificar 

na Figura 6.1. 

 

 

Figura 6.1 – Determinação dos parâmetros de ajuste do modelo NSRM sendo ‘a’ o parâmetro α e ‘b’ o parâmetro 

β 
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Comparação dos modelos de resistência residual com a lei de Miner 

Com o intuito de se averiguar de que forma os modelos de resistencia residual se desviam da 

lei de Miner, efetuou-se uma comparação simples utilizando 2 blocos de carga sendo o bloco 

de carga mais elevado caracterizado por Fa = 0.8  e o bloco de carga mais baixo de valor Fa = 

0.6.  

Os casos em análise serão de 2 tipos: sequência Low-High no qual a tensão mais baixa é 

aplicada em primeiro lugar e a sequencia High-Low na qual é a tensão mais elevada que 

principia o carregamento. Os parâmetros de ajuste escolhidos para a representação dos modelos 

de Reifsnider e NSRM foram os obtidos para os dados experimentais de [54] ( j = 1.16, α = 

0.217 e β = 0.280). As Figuras 6.2 e 6.3 mostram a evolução dos vários modelos 

comparativamente com a lei de Miner para as sequencias Low-High e High-Low 

respetivamente. 

 

 

 

Figura 6.2 – Comparação do modelos de resistência residual com a lei de Miner para a sequencia Low-High 
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Figura 6.3 – Comparação dos modelos de resistência residual com a lei de Miner para a sequencia High-Low  

 

A Figura 6.2 mostra que para a sequência Low-High o modelo NSRM mostra ser o mais 

conservador sendo a lei de Miner o modelo menos conservador. Em contrapartida, na sequência 

High-Low verifica-se precisamente o oposto sendo a lei de Miner o modelo mais conservador 

e o modelo NSRM o modelo que admite maior número de ciclos aplicados no 2º estágio. 

 

 

Modelo ‘Damage stress’ 

Mesmacque et al [58] propuseram um modelo de dano destinado a materiais metálicos para 

situações de carregamentos multiaxiais. O modelo assenta na hipótese de que se o estado físico 

de dano é igual, então o tempo de vida à fadiga apenas depende das condições de carregamento. 

Na situação da estrutura em análise não tiver qualquer tipo de dano acumulado, o seu tempo de 

vida à fadiga pode ser estimado usando apenas a respetiva curva S-N. 

Para determinado estágio i, representado pela tensão σi aplicada ni número de ciclos sendo Ni o 

número de ciclos para a rotura, a vida residual da estrutura após o estágio i pode ser dada por 

(Ni – ni). Para essa vida residual pode ser encontrada a respetiva tensão admissível através da 

curva S-N, σedi, tensão esta designada por tensão de dano. 
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Figura 6.4 – Definição dos parâmetros do modelo ‘Damage Stress’ [48] 

 

Um parâmetro de dano, D, é definido como a razão entre o incremento da tensão de dano e a 

diferença entre a tensão de resistência estática e a tensão aplicada. 

 

 𝐷𝑖 =
𝜎𝑒𝑑𝑖 − 𝜎𝑖

𝜎𝑢 − 𝜎𝑖
 

 

(6.12) 

 

 

No primeiro ciclo o parâmetro de dano é nulo, sendo igual a 1 quando a tensão de dano atinge 

o valor da resistência estática, sendo a condição D = 1 como a situação em que ocorre a rotura. 

O dano pode ser traduzido para o estágio i+1 através da seguinte relação: 

 

 𝐷𝑖 =
𝜎𝑒𝑑𝑖 − 𝜎𝑖

𝜎𝑢 − 𝜎𝑖
=

𝜎𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣 − 𝜎𝑖+1

𝜎𝑢 − 𝜎𝑖+1
 

 

(6.13) 

 

 

sendo σequiv a tensão de dano equivalente no estágio i+1. 

 

O algoritmo de implementação do modelo segue os seguintes passos: 

 

1. Cálculo da tensão de dano equivalente inicial 

 

 𝜎𝑒𝑑𝑖

′ = 𝐷𝑖−1(𝜎𝑢 − 𝜎𝑖) + 𝜎𝑖  

 

(6.14) 
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2. Cálculo do número de ciclos residuais inicial, 𝑁𝑅𝑖

′  a partir da curva S-N para a tensão 

𝜎𝑒𝑑𝑖

′  

 

 

3. Cálculo do número de ciclos residual efetivo, 𝑁𝑅𝑖
 para determinado número de ciclos 

aplicados no estágio i (𝑛𝑖) 

 

 𝑁𝑅𝑖
= 𝑁𝑅𝑖

′ − 𝑛𝑖  

 

(6.15) 

 

 

4. Cálculo da tensão de dano efetiva, 𝜎𝑒𝑑𝑖
, para o valor de 𝑁𝑅𝑖

 através da curva S-N 

 

 

5.  Determinação do parâmetro de dano, D 

 

 𝐷𝑖 =
𝜎𝑒𝑑𝑖

− 𝜎𝑖

𝜎𝑢 − 𝜎𝑖
 

 

(6.16) 

 

 

Utilizando esta abordagem, o histórico das cargas aplicadas é tido em conta sendo o dano de 

determinado estágio influenciado pelo número de ciclos aplicados no estágio anterior. 

O modelo descrito foi formulado tendo em vista a sua aplicação a materiais metálicos, no 

entanto a sua utilização não está restringida a outro tipo de materiais, nomeadamente materiais 

compósitos.  

 

 

6.1 Dados experimentais utilizados para avaliação dos modelos 

A grande maioria de componentes estruturais suscetíveis a sofrerem fadiga são sujeitos a cargas 

de amplitude variável ao longo do seu tempo de vida, podendo estas cargas terem algum padrão 

de repetição ou serem aplicadas de forma completamente aleatória. No entanto devido à relativa 

facilidade tanto na realização dos ensaios como na obtenção de resultados, a durabilidade à 

fadiga é geralmente obtida para ensaios a amplitude constante. Desta forma é importante prever 

de forma fiável o tempo de vida à fadiga de materiais sujeitos a espetros de carga baseado em 

dados de fadiga obtidos a amplitude constante. 

Para comparação dos vários modelos com dados experimentais foram escolhidas três 

referências: [54], [56] e [57]. 

Os ensaios experimentais de Post et al [54] permitem a avaliação dos modelos segundo duas 

sequências bem definidas de blocos de carga: uma ascendente (Low-High) e outra descendente 
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(High-Low). Um espectro de carga aleatório em que existe elevada alternância de cargas 

aplicadas também foi alvo de testes experimentais. 

Os dados experimentais de Wahl [56] e Samborsky [57] apenas utilizam dois níveis de tensão 

sendo o número e a sequência de ciclos aplicados as diferenças encontradas nos quatro casos 

analisados. Estes dados experimentais também possuem resultados para situações onde o 

espetro de cargas aplicado é aleatório. 

 

 

6.1.1 Laminado reforçado com fibra de vidro Vetrotex 324 [0/+45/90/-45/0]s 

Post et al [54] utilizaram um laminado produzido pela Northrop Grumman constituído por 10 

camadas de Vetrotex 324 constituído por uma matriz apelidada de Dow Derakane 510A resina 

vinyl-ester com uma sequência de empilhamento do tipo [0/+45/90/-45/0]s. O material foi 

cortado em amostras de dimensões 2.5 x 15 cm em que a direção maior corresponde à direção 

de 0° das fibras. 

Foram realizados 20 testes para a determinação da tensão de resistência à tração tendo os 

investigadores chegado a um valor médio de 334 MPa. 

Para a determinação da relação entre número de ciclos até á rotura e a tensão máxima aplicada 

foi utilizada uma formulação linear do tipo log-log. Os testes de fadiga a amplitude constante 

foram realizados para tempos de vida de aproximadamente de 1000, 10 000, 50 000, 100 000, 

500 000 e 1 500 000 ciclos tendo os investigadores chegado à seguinte equação: 

 

 log(𝑁) = −8.7 log(𝐹𝑎) + 1.6 

 

(6.17) 

 

 

Os espetros de carga aplicados foram de três diferentes tipos. O primeiro correspondente a uma 

sequência Low-High no qual as tensões são aplicadas de forma crescente, o segundo 

correspondente a uma sequência High-Low em que as tensões são aplicadas de forma 

decrescente e por último uma sequência aleatória de cargas.  

Nesta sequência aleatória o espectro foi aplicado sob a forma de ciclos individuais de forma 

aleatória de modo a que cada ciclo individual tivesse a mesma probabilidade de ocorrência em 

qualquer altura durante o tempo de vida à fadiga. Em todos os testes efetuados uma razão de 

tensão é mantida constante e igual a 0.1. A Tabela 6.2 ilustra o número de ciclos aplicados para 

cada nível de carga. 
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Tabela 6.2 – Sequência de cargas aplicadas e respetivo número de ciclos [54] 

σmax (MPa) Número de ciclos 

74 337 535 

81 182 664 

88 98 852 

95 53 496 

102 28 950 

109 15 667 

116 8478 

123 4588 

130 2483 

137 727 

144 1344 

150 213 

157 394 

164 115 

170 62 

177 34 

183 18 

190 10 

196 5 

203 3 

209 2 

216 1 

 

 

Nos testes Low-High e High-Low os valores de resistência residual obtidos no final de todos 

os ensaios foram bastante semelhantes sendo que nenhum provete falhou antes do final do 

ensaio. Na situação Low-High foram realizados 13 ensaios e na situação High-Low 11, sendo 

o número de ciclos aplicados em ambos os casos igual a 735 641. 

Pelo contrário, nos testes envolvendo uma carga aleatória todos os provetes sofreram rotura 

prematura antes do final dos ensaios tendo-se verificado que nos 12 ensaios realizados o número 

de ciclos até à rotura variou entre 200 000 e 400 000 ciclos, tendo os investigadores chegado a 

uma média de 280 149 ciclos até á rotura. O valor de resistência residual normalizada obtida 

para este caso (Fr = 0.49) foi obtida para 10 testes em que a carga na rotura foi medida. 

A Tabela 6.3 ilustra os resultados obtidos para os três testes. 

Sequência 

Low-High Sequência 

High-Low 
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Tabela 6.3 – Resultados obtidos por [54] 

Tipo de teste # de testes bem sucedidos # de roturas prematuras Ciclos Fr (médio) 

Low-High 13 0 735 641 0.87 

High-Low 11 0 735 641 0.85 

Aleatório 0 12 280 149 0.49 

 

 

 

6.1.2 Laminado reforçado com fibra de vidro DD16 [90/0/±45/0]s 

Os trabalhos experimentais de Wahl [56] e Samborsky [57]   utilizaram um laminado reforçado 

em fibra de vidro apelidado de DD16 do tipo [90/0/±45/0]S constituído por uma matriz de 

poliéster cujas camadas foram fabricadas pela Owens Corning Fabrics sendo a fração volúmica 

das fibras igual a 36%. 

Ambas as referências propuseram dois tipos de formulação para a curva S-N do material: uma 

do tipo semi-logaritmica e outra do tipo log-log. A formulação escolhida para a análise dos 

vários modelos foi a do tipo semi-logaritmica. 

Wahl [56] chegou a uma tensão de resistência estática à tração igual a 632 MPa, sendo a curva 

S-N dada pela seguinte expressão: 

 

 𝜎 = 𝜎𝑢[0.955 − 0.120 ∙ log (𝑁)] 

 

(6.18) 

 

Samborsky [57] chegou a uma tensão de resistência estática à tração igual a 672 MPa e a uma 

expressão para a curva S-N bastante semelhante à encontrada por Wahl: 

 

 𝜎 = 𝜎𝑢[1 − 0.120 ∙ log (𝑁)] 

 

(6.19) 

 

 

Os dados experimentais disponiveis e que foram objecto de análise correspondem a valores de 

razão de tensão, R, igual a 0.1. 

O carregamento em análise consiste em dois níveis de carga sendo o primeiro igual a σ1=327.5 

MPa  e o segundo nível igual a σ2=206.8 MPa em que o espectro de carga aplicado é de 4 casos 

diferentes: 

 

• Caso 1: Blocos de carga correspondentes a 1 ciclo correspondente à tensão mais 

elevada, σ1, imediatamente seguido de 100 ciclos correspondentes à tensão mais baixa, 

σ2. 

 



Análise da durabilidade e degradação de materiais compósitos com base nas curvas S-N 

 

 

65 

 

 

• Caso 2: Blocos de carga de 10 ciclos à tensão σ1 imediatamente seguidos de 1000 ciclos 

à tensão σ2. 

 

• Caso 3: Blocos de carga de 10 ciclos à tensão σ1 arbitrariamente espaçados entre 1000 

ciclos à tensão σ2. 

 

• Caso 4: Blocos de carga de 1 ciclo à tensão σ1 arbitrariamente aplicado entre 100 ciclos 

à tensão σ2. 

 

A Tabela 6.4 mostra os resultados obtidos por Wahl [56] para os 4 casos anteriormente 

descritos, sendo ‘Nmax’, ‘Nmin’. Nmed’ o número de ciclos até à rotura máximo,  minimo e médio 

obtidos para os vários ensaios em cada caso recorrendo a formulações estatísticas. 

 

Tabela 6.4 – Resultados experimentais obtidos por Wahl [56] 

 Resultados experimentais [56] 

Caso Nmin Nmax Nmed 

1 18 186 45 807 31 997 

2 7604 88 253 47 929 

3 15 248 61 450 38 349 

4 38 961 75 068 57 015 

 

 

 

6.2 Comparação dos modelos com [54] 

As Figuras 6.5, 6.6 e 6.7 ilustram os resultados obtidos para as sequencias Low-High, High-

Low e Aleatório respetivamente. 
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Figura 6.5 – Evolução da resistência residual normalizada dos vários modelos para a sequência Low-High  

 

 

Figura 6.6 – Evolução da resistência residual normalizada dos vários modelos para a sequência High-Low  
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Figura 6.7 – Evolução da resistência residual normalizada dos vários modelos para a sequência aleatória 

 

As Figuras 6.5, 6.6 e 6.7 mostram que a evolução da resistência residual normalizada dos 

modelos de Broutman-Sahu e de Reifsnider são semelhantes, sendo o modelo de Reifsnider o 

modelo menos conservador dos três em análise. O modelo NSRM evidencia uma descida da 

resistência mais acentuada na região de baixo número de ciclos aplicados sendo também o 

modelo mais conservador. 

A Tabela 6.5 compara os valores de Fr obtidos no final de cada tipo de teste com os resultados 

experimentais de [54]. 

 

Tabela 6.5 – Comparação de Fr dos vários modelos com [54] 

Tipo de teste NSRM Broutman-Sahu  Reifsnider [45] 

Low-High 0.7806 0.8268 0.8599 0.87 

High-Low 0.7916 0.8268 0.8599 0.85 

Aleatório 0.7824 0.8181 0.8517 0.49 

 

A Tabela 6.5 confirma que tanto o modelo de Broutman-Sahu como o de Reifsnider são 

insensíveis à sequência de cargas quando o número de ciclos aplicados em cada nível de tensão 

é o mesmo. Pelo contrário, o modelo NSRM mostra dependência em relação à sequência de 

cargas verificando-se um ligeiro aumento de resistência na situação High-Low. Nos testes Low-

High e High-Low verifica-se que todos os modelos apresentam boas previsões para a 

degradação da resistência residual. 
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Na situação do espetro de carga aleatório os investigadores de [54] verificaram que o dano para 

o compósito analisado é bastante mais severo que nos casos Low-High e High-Low. Este 

aumento de dano provocado pela frequente alteração da carga máxima aplicada ainda não é 

compreendido, acontecimento este que não é tido em consideração em nenhum dos modelos 

em estudo. Vários autores como Schaff e Davidson [50] propuseram fatores designados por 

‘cycle mix factors’ para contornar este problema ou outra alternativa passa por usar dados 

experimentais do módulo de rigidez como indicador, no entanto nenhuma destas duas soluções 

se tem mostrado adequada. 

 

6.3 Comparação dos modelos com [56] e [57] 

 

Casos 1 e 2 

A Tabela 6.6 ilustra os resultados obtidos para os diferentes modelos para os dois primeiros 

casos, sendo o erro desses mesmos resultados comparado com o valor médio de N da Tabela 

6.4.  Post et al [40] sugeriram uma função de erro para avaliação de modelos representada pela 

seguinte equação: 

 

 
𝐸𝑟𝑟𝑜 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 = 𝑙𝑜𝑔 (

𝑁𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜

𝑁𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙
) 

 

(6.20) 

 

 

Um resultado negativo da equação anterior indica um erro conservador, ou seja o modelo prevê 

um tempo de vida à vida à fadiga menor que o verificado experimentalmente, enquanto que um 

valor positivo indica um erro não-conservador em que o modelo sobrevaloriza o tempo de vida 

à vida comparativamente com o verificado experimentalmente.  

Os investigadores indicam que valores da função de erro do tipo -0.3 < Erro Modelo < 0.7 

indicam um resultado aceitável sendo que o tempo de vida à fadiga previsto pelo modelo está 

dentro do intervalo de uma década em torno do tempo de vida experimental. 

 

Tabela 6.6 – Resultados obtidos e respetivos erros para os Casos 1 e 2 

 Broutman-Sahu Reifsnider NSRM 

Caso Nobtido Erro modelo Nobtido Erro modelo Nobtido Erro modelo 

1 96 355 0.48 103 425 0.51 105 041 0.52 

2 96 970 0.31 104 040 0.34 105 050 0.34 

 

À semelhança dos resultados obtidos utilizando os dados experimentais de [54] é notório que 

todos os modelos em estudo não conseguem prever de forma fiável situações que contemplem 
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espectros de carga com frequentes variações de amplitude, sendo o tempo de vida à fadiga 

verificado experimentalmente menor que o previsto pelos modelos. 

Fato este igualmente verificado comparando os dois diferentes casos. No caso 1 verifica-se 

bastante maior variação e alternância das cargas aplicadas (1 ciclo ‘alto’ seguido de 100 ciclos 

‘baixos’) comparativamente com o caso 2 onde essa alternância é menos pronunciada (10 ciclos 

‘altos’ seguidos de 1000 ciclos ‘baixos’).  

Desta forma o dano verificado no Caso 1 será mais severo e como tal pior serão as previsões 

dos modelos, notando, no entanto, que mesmo no Caso 2 onde a alternância de cargas é menor, 

a capacidade de previsão dos modelos é igualmente não-conservadora. 

 

Caso 3 

Neste caso o valor do número de ciclos até à rotura será sempre diferente uma vez que existe 

uma componente aleatória no espectro de carga aplicado. Como tal, realizaram-se cinco 

simulações para cada modelo e procedeu-se ao cálculo do seu valor médio para uso de métrica 

de comparação com os dados experimentais. A Tabela 6.7 ilustra os resultados para cada 

modelo das várias simulações realizadas. 

 

Tabela 6.7 – Cálculo de N dos vários modelos para o Caso 3 

# Simulação Broutman-Sahu Reifsnider NSRM 

1 96 411 103 424 105 007 

2 96 412 103 306 105 087 

3 96 401 103 394 105 062 

4 96 323 103 509 104 999 

5 96 383 103 454 105 043 

Média 96 386 103 417 105 042 

 

A Tabela 6.8 mostra os valores médios obtidos e respetivos erros comparativamente com os 

resultados experimentais de [56] 

 

Tabela 6.8 – Resultados obtidos e respetivos erros associados para o Caso 3 

 Broutman-Sahu Reifsnider NSRM 

Caso Nobtido Erro modelo Nobtido Erro modelo Nobtido Erro modelo 

3 96 386 0.40 103 417 0.43 105 042 0.43 

 

Como seria expectável as previsões de todos os modelos não são fiáveis quando o espectro 

envolve bastante alternância de cargas aplicadas. 
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Caso 4 

Á semelhança do Caso 3 realizaram-se 5 simulações e a partir do valor médio das mesmas 

procedeu-se à comparação com os dados experimentais. 

 

Tabela 6.9 – Cálculo de N dos vários modelos para o Caso 4 

# Simulação Broutman-Sahu Reifsnider NSRM 

1 96 473 103 433 105 040 

2 96 394 103 627 104 954 

3 96 364 103 430 104 964 

4 96 396 103 427 104 999 

5 96 335 103 464 105 040 

Média 96 392 103 476 104 999 

 

A Tabela 6.10 compara os valores médios obtidos com os experimentais de [56] 

 

Tabela 6.10 – Resultados obtidos e respetivos erros associados para o Caso 4 

 Broutman-Sahu Reifsnider NSRM 

Caso Nobtido Erro modelo Nobtido Erro modelo Nobtido Erro modelo 

4 96 392 0.23 103 476 0.26 104 999 0.27 

 

Mais uma vez, todos os modelos sobrestimam o tempo de vida à fadiga apresentando valores 

não conservadores. 

 

 

6.4 Análise do modelo ‘Damage Stress’ 

 

Comparação do modelo com [54] 

Não existe nenhuma forma explicita de comparação entre o parâmetro de dano, D, definido na 

equação (6.12) e os valores de resistencia residual média obtidos experimentalmente por Post 

et al [54]. 

Como já foi anteriormente referido, um índice de fadiga, D, pode ser definido como: 
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𝐷 =

1 − 𝐹𝑟

1 − 𝐹𝑎
 

 

(6.21) 

 

 

Á semelhança do parâmetro, D, do modelo ‘Damage Stress’, este parâmetro é igual a 0 quando 

o material ainda não sofreu qualquer tipo de dano e a condição de rotura, D = 1, é igual tanto 

para a equação (6.21) como para o parâmetro ‘D’ definido pelo modelo ‘Damage Stress’. 

Desta forma procedeu-se ao cálculo e comparação dos valores de ‘D’ definido na equação 

(6.21) dos três modelos de resistência residual analisados anteriormente com o parâmetro ‘D’ 

definido segundo o modelo ‘Damage Stress’ a fim de averiguar se o modelo tem algum tipo de 

aplicabilidade no compósito analisado em [54]. 

A Tabela 6.11 ilustra o valor de ‘D’ dos vários modelos no final de cada tipo de teste. 

 

Tabela 6.11 – Resultados do parâmetro ‘D’ para os vários modelos 

Tipo de teste Broutman-Sahu Reifsnider NSRM ‘Damage Stress’ 

Low-High 0.4950 0.4002 0.6208 0.0200 

High-Low 0.2221 0.1796 0.2672 0.0220 

Aleatório 0.2473 0.2016 0.2959 0.0226 

 

Como é percetível na Tabela 6.11 o modelo ‘Damage Stress’ aparenta modelar o 

comportamento à fadiga de forma bastante má, sendo o dano previsto pelo modelo bastante 

menor que o esperado tanto pelos modelos, e como tal, também pelos dados experimentais. No 

entanto convêm referir o parâmetro ‘D’ não é um bom indicador do estado de dano do material 

uma vez que não tem qualquer tipo de representação física além de que o parâmetro foi obtido 

utilizando duas formulações diferentes.  

 

 

Comparação do modelo com [56] e [57] 

Os resultados experimentais de Wahl [56] e Samborsky [57] escolhidos foram os mesmos 

anteriormente mencionados. Os casos 3 e 4 originam sempre um número arbitrário de ciclos 

até à rotura devido à componente aleatória presente no espetro de carga. Desta forma, e à 

semelhança das comparações anteriores, efetuaram-se cinco simulações para cada caso e o 

cálculo da média dessas cinco simulações serviu de parâmetro de comparação com os resultados 

experimentais. O número de ciclos até à rotura foi obtido para a condição D = 1, sendo o 

parâmetro ‘Erro modelo’ calculado pela expressão (6.20). 

A Tabela 6.12 ilustra os resultados obtidos bem como o erro associado a cada caso. A Tabela 

6.13 compara os resultados obtidos para o modelo ‘Damage Stress’ com os obtidos para os 

modelos de resistência residual anteriormente analisados 
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Tabela 6.12 – Resultados obtidos e respetivos erros do modelo ‘Damage Stress’ comparativamente com [56] 

 Damage Stress 

Caso Nobtido Erro modelo 

1 121 503 0.58 

2 122 210 0.41 

3 120 050 0.49 

4 120 439 0.32 

 

 

Tabela 6.13 Comparação do valor de número ciclos até á rotura calculados para os 4 modelos em estudo para os 

vários casos de [56] 

 Damage Stress Broutman-Sahu Reifsnider NSRM 

Caso Nobtido Nobtido Nobtido Nobtido 

1 121 503 96 355 103 425 105 041 

2 122 210 96 970 104 040 105 050 

3 120 050 96 386 103 417 105 042 

4 120 439 96 392 103 476 104 999 

 

 

Como seria de esperar depois da análise anterior, o modelo ‘Damage stress’ sobrevaloriza o 

tempo de vida à fadiga do compósito analisado verificando-se também pouca variação nessas 

estimativas para os quatro casos analisados. Verifica-se ainda que as estimativas do modelo 

‘Damage Stress’ são ainda menos conservadoras do que as apresentadas pelos modelos de 

resistência residual. 
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7 Conclusões e perspetivas de trabalho futuro 

Das várias formulações existentes na literatura para a derivação da curva S-N, os modelos de 

Weibull, Sendeckyj e Kim e Zhang aparentam ter as melhores capacidades de ajuste. Os 

modelos de Sendeckyj e de Kim e Zhang têm a vantagem sobre o modelo de Weibull de não 

necessitarem de um limite de fadiga para ajuste da curva S-N, sendo desta forma mais eficientes 

que o anterior. O modelo de Kim e Zhang tem a vantagem sobre o de Sendeckyj em termos de 

representabilidade de dano de fadiga no qual os parâmetros de ajuste servem também como 

parâmetros de dano.  

Foi possível constatar que os modelos de Broutman-Sahu, Reifsnider e NSRM não conseguem 

prever de forma fiável o tempo de vida à fadiga para espetros de carga que contenham 

frequentes alternâncias de tensões aplicadas. O dano verificado em compósitos neste tipo de 

espetros é bastante mais severo do que o indicado pelos modelos e uma vez que na prática a 

maioria dos componentes estruturais sofrem cargas de amplitude variável que estão 

frequentemente a ser alteradas é muito importante saber avaliar de forma crítica dados 

experimentais obtidos para blocos de carga de determinado material que não possuem essa 

variabilidade de cargas aplicadas. Infelizmente, este agravamento de dano ainda não é 

totalmente compreendido sendo que ainda não existem ferramentas e modelos capazes que 

prever o comportamento á fadiga de forma fiável nestas situações. 

Os parâmetros de ajuste do modelo NSRM obtidos para a comparação com os dados 

experimentais [56] e [57] foram obtidos para apenas um nível de tensão, uma vez que era o 

único nível de tensão com dados disponíveis.  A comparação com os dados experimentais [54] 

e utilizando parâmetros de ajuste obtidos pelos próprios investigadores do modelo NSRM já 

indica que o modelo não tem em conta situações com bastante variação de cargas, no entanto a 

fim de melhor exatidão nos resultados obtidos, seria recomendado repetir as previsões 

utilizando parâmetros de ajuste obtidos para vários níveis de tensão.  

O modelo ‘Damage Stress’ apresentou um indicador de dano bastante inferior aos três modelos 

de resistência residual analisados para os dados experimentais de Post et al [54]. O parâmetro 

de dano, ‘D’, é um parâmetro sem qualquer tipo de significado físico, sendo efetivamente nada 

mais do que um indicador do estado de dano do material. Uma vez que este parâmetro ‘D’ não 

possui qualquer tipo de relação com os resultados de resistência residual obtidos 

experimentalmente foi necessário recorrer a uma outra formulação do parâmetro ‘D’ para que 

algum tipo de comparação fosse possível. A comparação efetuada além de pecar por ter sido 

feita recorrendo a formulações de ‘D’ diferentes, o parâmetro por si só não é um indicador 

fiável do estado de dano do material. 
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Recorrendo aos dados experimentais de Wahl [56] e Samborsky [57] foi possível verificar a 

hipótese levantada pela comparação com os dados experimentais de [54] de que o modelo 

‘Damage Stress’ prevê o tempo de vida à fadiga de forma ainda menos conservadora do que os 

modelos de resistência residual estudados, tendo-se também verificado que todas essas 

previsões variaram muito pouco entre si. Desta forma o modelo ‘Damage Stress’ mostrou não 

ser um modelo adequado para a previsão do comportamento à fadiga do material DD16 para 

espectros com bastante alternância de cargas. 

No entanto, e uma vez que apenas foi obtida uma única análise fiável do modelo ‘Damage 

Stress’, a análise do modelo para outro tipo de compósitos é requerida para que a sua exclusão 

na aplicação a materiais compósitos seja definitiva. 
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