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RESUMO 

 

 

Em virtude de observações realizadas durante a validação de rodas, indicando que 

as mesmas poderiam estar sub ou superdimensionadas quanto ao aspecto da 

fadiga, este trabalho faz uma proposta para que, os carregamentos recomendados 

pela norma SAE J 328 para o desenvolvimento de uma roda, sob o ponto de vista da 

fadiga, sejam substituídos pelos encontrados no teste de durabilidade estrutural do 

veículo em pista, por serem estes os que mais se aproximam da condição real de 

uso do veículo. O uso destes carregamentos permitiria a redução de retrabalhos do 

projeto, dos custos e do tempo necessário ao desenvolvimento, do tempo 

necessário à validação, a obtenção de rodas com a robustez necessária e com as 

dimensões mais enxutas possíveis, favorecendo o desenvolvimento do veículo, seu 

desempenho e garantindo sua segurança, enfim tornando o veículo mais 

competitivo. Para demonstrar a conveniência de se utilizar os carregamentos obtidos 

nos testes de pista, foram comparados os cálculos de carregamentos da norma SAE 

J 328 e os carregamentos obtidos nos testes de durabilidade estrutural de veículo 

em pista para dois veículos. Para a obtenção dos carregamentos equivalentes a 

serem aplicados nos testes de fadiga em laboratório, foram utilizadas rodas 

transdutoras instaladas nos veículos para qual se pretendia desenvolver as rodas, 

as quais produziram espectros que foram processados utilizando-se a metodologias 

de contagem de ciclos rain flow, interpolando-se os carregamentos equivalentes 

ponderados para as ciclagens determinadas pela norma. Por fim, foram feitas 

algumas observações sobre as limitações encontradas no desenvolvimento do 

trabalho e algumas sugestões de continuidade e aprimoramento da proposta. 

 

 

Palavras-chave: Rodas. Rodas veiculares. Fadiga. Testes.   

 

 



ABSTRACT 

 

 

Due to observations made during the validation of wheels, indicating that, concerning 

fatigue, they could be under or oversized, this work makes a proposal so that, the 

recommended loads for the development of a wheel by the SAE J328 Standard, be 

replaced by the ones found in the test of structural durability of the vehicle in road, for 

being these the closest to the real vehicle use condition. The use of these loads 

would allow the reduction of design rework, costs and necessary time to 

development, the required validation time, the attainment of wheels with the proper 

robustness and the lean possible dimensions, favoring the development of the 

vehicle, its performance and assuring its safety, at last becoming the vehicle most 

competitive. To demonstrate the convenience of using loads acquired in the road 

tests, loads calculated by the SAE J328 standard were compared to the loads 

acquired for two vehicles in the structural durability test of vehicle in road. To obtain 

the equivalent loads to be applied in the fatigue laboratory tests, were used force 

transducers wheels installed in the vehicles for which the developing wheels are 

intended to. The transducers produced spectrums that had been processed using 

rain flow cycle counting method. Equivalent weighted average loads were obtained 

interpolating equivalent loads for the cycling recommended by the standard. Finally, 

some comments on the limitations found in the development of the work and some 

suggestions of continuity and improvement of the proposal had been made. 

 

Key words: Wheels. Vehicles Wheels. Fatigue. Tests. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 A revolução industrial, no final do século XVIII, criou a possibilidade de se 

produzir artigos em série e em grande quantidade, permitindo com que se atendesse 

a um crescente número de consumidores. O capitalismo, daí advindo, provocou a 

necessidade de se consumir bens, fazendo com que os consumidores optem por 

aqueles produtos que, dentro de uma faixa limitada de preços, ofereçam mais 

vantagens e recursos tecnológicos.  

 No início do século XX Henry Ford desenvolveu e implantou o sistema de 

produção de veículos em linha, com expressiva redução do tempo de produção, 

incrementos consideráveis no volume produzido e consequente redução do custo 

por unidade. Este processo de montagem de veículos em linha, devido ao seu 

sucesso, foi adotado por toda a indústria automobilística, permitindo com que ela 

produza veículos em larga escala. No ano de 2009, que não foi dos mais produtivos, 

devido à crise econômica mundial, ao redor do planeta, foram produzidas cerca de 

de 62 milhões de unidades, segundo publicado pela International Organization of 

Motor Vehicle Manufacturers (2010). 

 A competição entre as montadoras de veículos é, portanto, muito acirrada. A 

conquista de novos consumidores é um imperativo, buscando-se sempre o aumento 

do market share e a liderança em cada segmento do mercado. 

 Para alcançar estes objetivos é preciso oferecer produtos que atendam e 

superem as expectativas dos consumidores. Assim, torna-se mandatório empregar 

processos inovadores de desenvolvimento de veículos de tal forma que os novos 

produtos contemplem tecnologia no estado da arte e sejam produzidos por meio de 

processos fabris modernos e atualizados. Há que se considerar também as 

crescentes exigências impostas por regulações governamentais, tanto as que dizem 

respeito à preservação do meio ambiente, como, por exemplo, o controle de 

emissão de poluentes, quanto aquelas que dizem respeito à segurança dos 

ocupantes, como os “air bags” e os sistemas de controle de estabilidade e frenagem. 

 Parte do processo de desenvolvimento de um veículo é a validação, 

procedimento que consiste em realizar diversos testes, quer em laboratório, quer em 

pista de rodagem, para estabelecer se as peças que compõem conjuntos ou 
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sistemas do veículo, ou o veículo em si, atendem os requisitos de projeto e 

especificações de engenharia. 

 A fase de validação demanda a produção de peças protótipo e dispositivos, 

consumindo tempo considerável e exigindo um alto investimento. Para a validação 

de um sistema, subsistema, ou peça é muitas vezes necessário até a construção de 

veículos completos, principalmente quando se trata de partes do chassi. É 

necessária também a utilização de equipamentos complexos, instrumentações 

específicas e outros recursos que permitam simular, observar e mensurar as 

condições reais de uso do veículo, verificando-se o desempenho, durabilidade e 

confiabilidade de cada um de seus componentes.  

   Este trabalho tem por objetivo propor que, em substituição aos valores 

recomendados para carregamento dos testes de fadiga axial e radial no 

desenvolvimento e validação de rodas veiculares, conforme a norma SAE J328 da 

Society of Automotive Engineers (SAE), sejam utilizados os valores de 

carregamentos reais obtidos no teste de durabilidade estrutural do veículo, em 

virtude de que os valores observados nestes testes representam a condição real de 

vida útil para a qual o veículo foi projetado, aumentando a confiabilidade dos 

projetos e do processo de validação de rodas veiculares. 

 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Estabelecer uma melhor correlação entre o teste de durabilidade estrutural de 

veículo e os testes de fadiga de rodas veiculares em laboratório, comparando os 

carregamentos a que as rodas de um veículo são submetidas no teste de 

durabilidade estrutural de veículo em pista de rolagem, sob todos os efeitos 

dinâmicos, com aqueles calculados pela norma SAE J328 para os testes de fadiga.  
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1.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 

 Analisar os carregamentos a que as rodas de um veículo são submetidas no 

teste de durabilidade estrutural em pista por meio da utilização, durante estes testes, 

de rodas transdutoras que fornecerão, nas direções ortogonais à ponta de eixo, os 

valores dos carregamentos dinâmicos a que as memas estão sujeitas nos diversos 

tipos de pista em que os testes são realizados. Comparar os carregamentos do teste 

de durabilidade estrutural do veículo com os carregamentos calculados para os 

testes de fadiga axial e radial conforme norma SAE J328. Analisar os efeitos da 

aplicação dos carregamentos obtidos nos testes de pista no aumento ou redução 

dos danos à roda em relação aos testes de laboratório. Propor melhorias no teste de 

fadiga de laboratório para aumentar a correlação com o teste de durabilidade 

estrutural do veículo em pista de rolagem. Concluir o trabalho apresentando os 

resultados encontrados e propondo que outros estudos sejam realizados com 

diferentes veículos, tamanhos de rodas e dimensões de pneumáticos. 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

 

 A justificativa para realizar este trabalho nasceu das observações realizadas 

durante o desenvolvimento e validação de rodas para dois veículos de porte médio, 

um utilitário e um sedan. 

 Para o veículo utilitário foram desenvolvidas rodas com aros de 17” e 19” de 

diâmetro, e para o veículo sedan foram desenvolvidas rodas com aros de 15”, 16” e 

17” de diâmetro.  

 O processo padrão de desenvolvimento de rodas segue as seguintes etapas: 

 1. estabelecimento dos dados preliminares (número de furos para fixação, 

diâmetro  do aro, altura e largura do pneu) e condições de contorno. Por 

condições de contorno entende-se o desenho da roda, seu estilo, e a 

interface com outros elementos do veículo, tais como: caixa da roda, cubo 
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da roda, sistema de freio e suas condições de ventilação, sistema de 

suspensão e de direção e sua cinemática; 

2. projeto da roda conforme os dados iniciais e as condições de contorno, o 

qual é realizado pelos fornecedores de rodas;  

3. submissão do projeto à análise de elementos finitos, considerando-se os 

testes de impacto e de fadiga, axial e radial, conforme a norma SAE J328;  

4. determinação do material mais apropriado a ser utilizado no projeto a partir 

da análise de elementos finitos; 

5. ajustes dimensionais para que o projeto da roda atenda a todos os 

requisitos de validação; 

6. construção dos primeiros protótipos pelos fornecedores, que os submetem 

aos testes de validação em laboratório; 

7. aprovação do projeto da roda com base nos testes em laboratório; 

8. testes estruturais da roda em veículo (deformação pela passagem em 

buracos - pot and hole – e teste de impacto contra a guia - curb impact) 

9. teste dinâmico de durabilidade da roda realizado durante teste de 

durabilidade estrutural de veículo em pista. O teste de durabilidade 

estrutural do veículo se estende por cinco a seis meses e nele são 

simulados todos os danos estruturais a que o veículo possa estar 

submetido durante sua vida útil. 

Os itens 7, 8 e 9 são realizados pela montadora. 

 Caso nenhuma falha seja apresentada durante os testes de durabilidade de 

veículo em pista este projeto de roda será aprovado, e, liberada sua produção. 

 Durante o desenvolvimentos das rodas dos dois veículos acima citados, 

verificou-se que a roda de 17” do veículo utilitário, e as rodas de 15” e 16” do veículo 

sedan, cumprindo todas as etapas descritas, foram aprovadas. Já as rodas de 19” 

para o utilitário e de 17” para o sedan foram aprovadas nas avaliações de elementos 

finitos e nos testes de laboratório, porém, reprovadas no teste de durabilidade 

estrutural de veículos em pista, não atendendo aos requisitos. Observou-se que para 

as rodas de diâmetro maior os testes de fadiga em laboratório não estavam 

reproduzindo o mesmo nível de dano do teste em pista, e que a intensidade do dano 

acumulado variava em função do tamanho do aro da roda, das dimensões de largura 

e altura do pneu, e do comportamento dinâmico do veículo. 
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 Constatou-se, portanto, que os carregamentos calculados segundo a norma 

SAE J328 para os testes de fadiga de roda em laboratório poderiam levar ao projeto 

de rodas subdimensionadas, que não atenderiam todos os requisitos de validação, 

especialmente o teste de durabilidade estrutural de veículos em pista. Por outro 

lado, suspeitou-se que as cargas calculadas segundo a norma SAE J328 poderiam, 

no caso de rodas de menor diâmetro, levar ao projeto de rodas superdimensionadas, 

vez que os carregamentos mensurados no teste de durabilidade em pista resultavam 

menores do que aqueles calculados pela norma para o teste em laboratório. 

 Surgiu então a pergunta: As cargas recomendadas pela norma SAE J328 

estariam adequadas para o projeto das rodas? 

 Este trabalho pretende, portanto, propor um procedimento para obter os 

carregamentos mais apropriados para serem utilizados durante as análises de 

elementos finitos para a definição do projeto, bem como para a realização dos testes 

de fadiga axial e radial em laboratório conforme a norma SAE J328, exceto pela 

utilização dos carregamentos que preconiza. 

 A General Motors do Brasil (GMB), empresa onde trabalho, demonstrou 

grande interesse na realização deste estudo, pois o mesmo possibilitará o aumento 

do nível de confiança nas análises de elementos finitos, conduzindo a um melhor 

dimensionamento e seleção de materiais, assegurando a necessária robustez da 

roda, permitirá a correlação dos testes de fadiga em laboratório com o teste de 

durabilidade estrutural de veículo em pista e proporcionará a redução ou até mesmo 

a eliminação da necessidade de repetir etapas do projeto, com consequente redução 

de custos e do tempo de desenvolvimento e validação de rodas.     

 

 

1.4 OBJETO E UNIDADE DE ESTUDO 

 

 

O objeto deste estudo são os carregamentos para os testes de fadiga em 

laboratório, que permitam o correto dimensionamento das rodas na fase de projeto. 

Os dados foram colhidos no Campo de Provas da GMB em Indaiatuba, no 

laboratório de aquisição de dados e no laboratório de testes estruturais da GMB, e 

dados de fornecedores de rodas para a indústria automobilística. 
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1.5 MODELO DE ANÁLISE PROPOSTO 

 

 

 Este trabalho tem como proposta comparar os carregamentos e ciclagem 

provenientes dos testes de durabilidade estrutural em pista com os carregamentos e 

ciclagem dos testes de fadiga realizados em laboratório.  

 Para obtenção dos carregamentos a que as rodas estão sujeitas no teste de 

durabilidade estrutural do veículo em pista foram utilizados dois veículos de pequeno 

porte, uma pick up e um hatch back, ambos instrumentados com rodas transdutoras 

capazes de identificar, no ponto central do cubo da roda, todos os estímulos da pista 

e esforços a que as mesmas estariam submetidas. 

 Os dados assim coletados foram processados utilizando-se a técnica de 

contagem de ciclos rain flow, gerando um histograma de blocos de carregamentos 

versus ciclagens. Estes histogramas representam os danos acumulados durante o 

teste de pista em cada direção ortogonal, sendo utilizados posteriormente para 

calcular um carregamento equivalente, que será proposto para os testes de fadiga 

em laboratório, representando o mesmo dano encontrado em pista para uma 

determinada ciclagem. 

 Para os carregamentos dos testes de fadiga axial e radial em laboratório, a 

serem comparados, foram adotados aqueles recomendados pela norma SAE J328. 

 

 

1.6 CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA 

 

 

 O problema que propomos resolver diz respeito à adequação da utilização 

dos carregamentos propostos pela norma SAE J328 para o teste de fadiga em 

laboratório no projeto de rodas, vez que quando da validação das mesmas foi 

observado que as rodas assim projetadas podem se apresentar sub ou 

superdimensionadas, conforme verificado na prática. O uso de carregamentos mais 

adequados para o projeto de rodas tornaria as mesmas dimensional e 

estruturalmente mais ajustadas, reduziria o número de repetições de etapas de 
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projeto e tornaria mais factível que as rodas viessem a ser aprovadas nos testes de 

durabilidade do veículo em pista. 
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2 CARACTERIZAÇÃO DE RODAS VEÍCULARES 

 

 

 Roda segundo Houaiss (2002) é um objeto, peça ou máquina circular que se 

move ao redor de um eixo ou de seu centro, com diversos usos; objeto circular; 

dispositivo mecânico de forma circular; roda de qualquer veículo que, uma vez 

acionada, permite-lhe o rolamento. Esta última acepção é a que se aplica a este 

trabalho, pois nele abordaremos os carregamentos que as rodas de um veículo têm 

que suportar durante toda a vida, mas especialmente aqueles que definem o seu 

projeto. 

 A roda, para um veículo, é uma peça com função estrutural de segurança. 

Juntamente com o pneu, é responsável por manter o veículo em contato com a pista 

e por transmitir, do veículo para a pista, todos os esforços provenientes do peso do 

veículo em ordem de marcha e dos sistemas de tração, frenagem e direção, bem 

como, em sentido inverso, por transmitir para o veículo todos os esforços 

provenientes das irregularidades e obstáculos da pista durante sua rodagem. Por ser 

uma peça que sofre rotação, os carregamentos e esforços a que está submetida 

variam ciclicamente em função da rolagem do veículo. 

 

 

2.1 PARTES QUE COMPÕEM UMA RODA 

 

 

 As rodas, independentemente do material de que são constituídas, podem ser 

divididas em três partes: o cubo, o disco ou raio e o aro. 

 A figura 1 mostra as partes de uma roda veicular de liga leve, geralmente 

alumínio, com adição de magnésio. São produzidas por conformação a frio ou por 

fundição, seguida de forjamento.  
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Figura 1 - Partes de uma roda veicular de liga leve. 

 

 

 A figura 2 mostra as partes de uma roda veicular de aço, popularmente 

conhecida como roda de ferro. As rodas de aço são compostas de duas chapas de 

aço, uma que constitui o disco, e outra que constitui o aro. Estas duas chapas são 

estampadas, conformadas e soldadas, formando a roda.  

 

 

 

Figura 2 - Partes de uma roda de aço 
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2.1.1 Cubo da roda 

 

 

 O cubo é a parte da roda que permite sua fixação na ponta do eixo do veículo. 

As rodas de veículos de passeio, normalmente, possuem três, quatro ou cinco furos 

para a passagem de parafusos de fixação. As rodas para veículos utilitários podem 

ter mais de cinco furos. Além de permitir a fixação da roda, o cubo tem também a 

função de centralizar a roda no cubo do eixo, por meio do furo central, também 

conhecido como furo piloto, ou dos próprios furos de fixação. Além disso, como 

mostrado na figura 3, adaptada da norma SAEJ393 (2001), a distância da face de 

montagem do cubo da roda em relação ao centro da seção do aro da roda, 

determina se a geometria da roda será favorável, desfavorável, ou nula em relação 

ao momento de flexão do disco ou raios da roda. Quando o centro do aro da roda 

está deslocado no sentido do cubo do eixo, ocorre a condição inset, e o valor da 

distância da face de montagem do cubo eixo ao centro do aro assume, por 

convenção, sinal positivo, contribuindo para o aumento o momento aplicado na roda. 

Quando o centro do aro da roda está deslocado no sentido oposto ao do cubo do 

eixo, ocorre a condição outset, e o valor da distância da face de montagem do cubo 

do eixo ao centro do aro assume sinal negativo, contribuindo para a redução do 

momento aplicado na roda. Se o centro do aro da roda estiver alinhado com a face 

do cubo do eixo da roda ocorre a condição zeroset, sendo neutra em relação ao 

momento aplicado à roda.  
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Figura 3 - Localização do centro da seção do aro em relação à face de montagem do 
cubo do eixo (SAE J393, 2001). 

 

 

2.1.2 Disco ou raios da roda 

 

 

A denominação utilizada para a face externa das rodas de aço é disco, e para as 

rodas de ligas leve são raios. As rodas de aço utilizam discos estampados, com 

janelas de ventilação, furação, e nervuras. Os discos são soldados ao aro da roda.  

As rodas de liga leve são feitas de um único bloco, possuindo raios, cujo número 

é determinado pelo estilo da roda, sendo no mínimo três.   

O disco ou os raios das rodas tem importante função estrutural, pois sofrem 

grandes esforços laterais, sendo os de flexão os mais significativos. O disco ou os 

raios são um dos pontos críticos do projeto de uma roda, pois são neles que se 

verifica a falha estrutural da roda, quando submetida ao teste de fadiga axial. 
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2.1.3 Aro da roda 

 

 

 O aro é a parte da roda que permite a adequada montagem do pneu. As 

dimensões do aro são determinadas em função das dimensões e do tipo do pneu 

que será montado, sendo as cotas de projeto normatizadas pela Associação Latino 

Americana de Pneus e Aros (ALAPA). A espessura do aro é função do 

carregamento a que a roda estará submetida, das propriedades do material 

escolhido e do processo de fabricação da roda. A figura 4 é um exemplo de todas as 

cotas dimensionais que são recomendadas pela ALAPA (2008) para que a 

montagem do pneu na roda aconteça de forma correta.  O aro é a outra parte crítica 

no projeto de uma roda, pois é nele que se verificam as falhas provenientes da 

aplicação dos carregamentos radiais. 

 Uma das principais dimensões para o projeto de uma roda é determinada pelo 

aro, a saber, o diâmetro, que, por convenção, é expresso em polegadas 

 Para que o pneu seja inflado e sua pressão interna controlada, no aro deve 

ser previsto um furo para montagem de um bico que abrigará uma válvula 

responsável por manter a pressão interna do pneu. No aro também são fixados 

pesos que tem a função de compensar o desbalanceamento do conjunto roda e 

pneu quando montados, equilibrando dinamicamente o conjunto. 

 

 

 

Figura 4 – Exemplo de cotas dimensionais do aro da roda normalizadas pela 
ALAPA. 
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2.2 CURVAS DE FADIGA DE MATÉRIAIS UTILIZADOS NAS RODAS VEICULARES 

 

 

 As curvas de fadiga dos materiais utilizados nas rodas veiculares são 

importantes neste trabalho pois, por meio delas, é que calcularemos um 

carregamento equivalente, para uma determinada ciclagem, a ser utilizado no teste 

de laboratório, que representará o mesmo dano provocado por carregamentos 

aleatórios, com diferentes ciclagens, tal como os que acontecem nas rodas dos 

veículos durante a rodagem em pista. Este cálculo será apresentado em detalhes no 

capítulo 3. Por ora, o importante é salientar que para o cálculo do carregamento 

equivalente é necessário obter a inclinação da curva de fadiga S/N do material da 

roda que se pretende testar, quando representada em escala logarítmica (POOK, 

2007). 

 Como citado anteriormente, as rodas veiculares são feitas de chapas aço ou 

de blocos fundidos de ligas leve. A GMB determina que os fornecedores de rodas 

utilizem materiais normatizados e que as rodas de liga leve sejam de liga de 

alumínio forjada. 

 

 

2.2.1 Curvas de fadigas de rodas feitas de aço 

 

  

 As rodas de aço são feitas a partir de chapas de aço laminadas que são 

estampadas, conformadas e soldadas. A figura 5 é um exemplo de curvas de fadiga 

de alguns aços, quando submetidos à tensão (S), pelo número de ciclos (N). As 

curvas foram obtidas de experimentos realizados na GMB, para o projeto de uma 

roda, utilizando-se o equipamento de teste de fadiga axial proposto pela norma SAE 

J328, variando-se o carregamento para cada uma das amostras, até que falhassem. 

As curvas apresentam os dados para os seguintes aços normatizados pela SAE: 

SAE 1005/1009, SAE 1010, SAE 1010 com 20% de carbono laminado a frio, SAE 

1015.  
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Figura 5 - Curvas S/N de fadiga axial conforme SAE J328 para diferentes tipos de 
aços normatizados conforme SAE. 

 

 

 Quando representadas em escalas logarítmicas esta curvas viram retas, com 

uma inclinação própria. As inclinações destas retas serão utilizadas para o cálculo 

dos carregamentos equivalentes para uma determinada ciclagem. 

 A tabela 1 mostra os valores da ciclagem, para os carregamentos de 300 MPa 

e 325 MPa, extraídos da figura 5. 

 

 

Tabela 1 - Dados da ciclagem em função do carregamento, obtidos das curvas S/N 
da figura 5. 

Carregamento 300 (Mpa) 325 (MPa) 

SAE 1005/1009 (Ciclos) 30.390 20.082 

SAE 1010 (Ciclos) 39.206 25.693 

SAE 1010 20% CW (Ciclos) 103.537 68.477 

SAE 1015 (Ciclos) 41.342 27.822 
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 Com os dados da tabela 1, foram calculados os valores da inclinação das 

curvas de fadiga dos diferentes materiais das chapas de aço, quando plotadas em 

escala logarítmica, como segue:   
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 Portanto, para os cálculos dos carregamentos equivalentes para determinada 

ciclagem no teste de laboratório, adotamos que será utilizado o valor de inclinação 

m=5, por ser comprovadamente o valor médio das curvas de fadiga das chapas de 

aço usualmente utilizadas para produção de rodas, além de ser o valor adotado 

globalmente pelas Engenharia de Materiais da General Motors, nas suas diversas 

unidades ao redor do mundo. 

 

 

2.2.2 Curvas de fadiga de liga de alumínio utilizadas em rodas  

 

 

 As rodas de liga de aluminio utilizadas pelas GMB são provenientes de uma 

peça única, fundida no formato do projeto da roda, e depois forjada para melhoria 

das propriedades mecânicas. Por não possuir dados de experimentos reailzados 

com rodas de ligas de aluminio, foi adotada a curva de fadiga da figura 6, tensão (S) 

pelo número de ciclos (N), publicada pela American Society for Metals (ASM) no 

Metals Handbook volume 19 (1996), para dois tipos de liga de alumínio AL-7Si-Mg-
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T6-Fe0,2 e AL-7Si-Mg-T6-Fe0,4. Como já mencionado anteriormente, estas curvas 

quando representadas em escalas logarítmicas viram retas, e as inclinações destas 

retas serão utilizadas no cálculo dos carregamentos equivalentes. 

 

 

 

Figura 6 - Curvas S/N de duas ligas de alumínio testadas conforme o testes de flexo-
torção (ASM 1996). 

 

 

 A tabela 2 mostra os valores do carregamento para as ciclagens 1E6 e 1E7, 

conforme a figura 6. 

 

 

Tabela 2 - Dados de carregamentos versus ciclagem obtidos das curvas S/N da 
figura 6. 

Ciclagem  1.000.000 10.000.000 

AL-7Si-Mg-T6-Fe0,2 (MPa) 80,0 60,5 

AL-7Si-Mg-T6-Fe0,4 (MPa) 90,0 67,5 
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Com os dados da tabela 2, foram calculados os valores da inclinação das curvas de 

fadiga das diferentes ligas de alumínio, quando plotadas em escala logarítmica, 

como segue:   
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 Portanto, para os cálculos dos carregamentos equivalentes para determinada 

ciclagem no teste de laboratório, será utilizado o valor de inclinação m=8 por ser 

comprovadamente o valor médio das curvas de fadiga dos corpos de provas de liga 

de alumínio publicadas pela ASM (1996), além de ser o valor adotado globalmente 

pelas Engenharia de Materiais da General Motors.  

 

 

2.3 ETAPAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE UMA RODA PARA UMA 
MONTADORA 

 

 

 Conforme já relacionamos na justificativa, o desenvolvimento de uma roda 

passa por diversas etapas. As etapas iniciais são realizadas pela a montadora. O 

Departamento de Estilo da montadora define o estilo (desenho) da face externa da 

roda. A Engenharia define a carga máxima de projeto a que o eixo em que serão 

montadas as rodas deverá ser submetido, a posição do centro do aro da roda em 

relação à face de montagem do cubo da roda, o tipo de pneu, e o diâmetro da roda, 

normatizados pela ALAPA, e as condições de contorno. 

 Tanto as montadoras, quanto os fornecedores, fundamentam seus projetos na 

análise da vida do aro e do disco ou raios para garantir que a roda irá suportar, por 

toda a vida, esforços cíclicos, não apresentando nenhuma falha por fadiga. A análise 

da vida projetada do aro e do disco ou raios é realizada utilizando-se o procedimento 
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recomendado pela norma SAE J328 da Society of Automotive Engineers 

International (SAE). 
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3 MODELO DE ANÁLISE PROPOSTO 

 

 

 Este capítulo mostra os esforços ou carregamentos a que as rodas veiculares 

são submetidas, e suas terminologias. É realizada, além disso, uma revisão 

bibliográfica nos conceitos de fadiga, da lei de Palmgren-Miner dos danos 

acumulados, do cálculo da média ponderada da variação do carregamento e do 

processo de contagem de ciclos rain flow.      

 

 

3.1 ESFORÇOS A QUE UMA RODA DE UM VEÍCULO É SUBMETIDA 

 

 

 Segundo Gillespie (1992) as forças e momentos impostos ao sistema de 

direção de um veículo são gerados pela interação do pneu com a pista. 

Consequentemente as forças e momentos que proveem da interface pneu e pista 

passam pela roda do veículo. A SAE criou uma convenção pela qual as forças e 

momentos no pneu são descritas como mostrado na figura 7. Para a análise das 

grandezas e das direções das forças e momentos de reação toma-se como base o 

centro do contato do pneu com o solo. 

 As reações do solo no pneu são descritas por três forças e três momentos: 

força normal, força tracionadora, força lateral, torque de alinhamento, momento de 

resistência à rolagem, momento de mudança de direção. 

 Em veículos de tração dianteira, um momento adicional é imposto pelo torque 

de tração.  

 

 

3.1.1 Terminologia e eixos do sistema 

 

 

 Para uma descrição precisa das condições de operação, forças e momentos 

sofridos pelo pneu, a SAE, por meio da norma SAE J670 (2008), definiu o sistema 

de eixos mostrado na figura 7. O eixo X é a intersecção do plano da roda com o 
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plano da pista, sendo o sentido positivo o da direção de rolagem. O eixo Z é 

perpendicular ao plano da pista, sendo o sentido positivo para baixo. O eixo Y está 

localizado no plano da pista, sua direção sendo escolhida de modo a formar um 

sistema de eixos ortogonais, sendo o sentido positivo o voltado para a direita. 

 

 

 

Figura 7 - Sistema de eixos de um conjunto pneu roda segundo norma SAE J670 
(2008). 

 

 

 As definições a seguir são importantes para descrever o conjunto roda pneu e 

seu sistema de eixo: 

• Plano da roda – plano central do pneu, normal ao eixo de rotação. 

• Centro da roda - intersecção do eixo de rotação e o plano do roda. 

• Centro de contacto do pneu - intersecção do plano da roda e a 

projeção do eixo de rotação sobre o plano da pista.      

• Raio de carregamento - distância do centro de contato do pneu ao 

centro da roda no plano da roda. 

• Força Longitudinal (Fx) - força que age sobre o pneu, em razão de seu 

contato com a pista, no plano da pista, paralela à intersecção do plano 

da roda com o plano da pista. A componente da força na direção do 

deslocamento (seno da força lateral mais cosseno da força 

longitudinal) é chamada de força de tração. 
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• Força Lateral (Fy) - força que age sobre o pneu, em razão de seu 

contato com a pista, no plano da pista, e normal à intersecção do plano 

da roda com o plano da pista. 

• Força Normal (Fz) - força que age sobre o pneu, em razão de seu 

contato com a pista, e normal ao plano da pista. A força normal é 

negativa em magnitude. O termo carga vertical é definido como o 

negativo da força normal, sendo, portanto, positiva em magnitude. 

• Momento de mudança de direção (Mx) - momento que atua sobre o 

pneu, em razão de seu contato com a pista, no plano da pista, e 

paralelo à intersecção do plano da roda com o plano da pista. 

• Momento de resistência à rolagem (My) - momento que atua sobre o 

pneu, em razão de seu contato com a pista, no plano da pista e normal 

à intersecção do plano da roda com o plano da pista. 

• Momento de Alinhamento (Mz) - momento que atua sobre o pneu, em 

razão de se contato com a pista, normal ao plano da pista. 

• Ângulo de convergência - “Slip Angle” - (α) - o ângulo entre a direção 

de deslocamento da roda e a direção em que o veículo se desloca, em 

outras palavras, o ângulo de abertura ou fechamento das rodas, 

quando vistas de cima. O ângulo de convergência positivo corresponde 

a um pneu se movimentando para a direita enquanto se desloca para 

frente, ou seja, as rodas estão mais abertas na parte anterior do 

veículo e mais fechadas na posterior do veículo. 

• Ângulo Camber – “Inclination Angle” - (γ) - o ângulo entre o plano da 

roda e a vertical. Cambagem positiva corresponde ao topo do pneu 

inclinado para fora do veículo. 

 

 

3.2 FADIGA DA RODA  

 

 

 Quando um metal está sujeito a ciclos repetidos de tensões ou deformações 

específicas, podemos esperar uma quebra de sua estrutura, o que conduz à sua 

fratura (HIBBELER, 2002). Este comportamento é denominado fadiga e é 
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usualmente responsável por um grande percentual de falhas em bielas e manivelas 

de um motor, nas pás de turbinas a gás ou a vapor, conexões ou suportes de 

pontes, eixos e outras partes sujeitas a carregamentos cíclicos, entre estas as rodas, 

objeto de estudo deste trabalho. Em todos esses casos, a fratura ocorrerá com um 

nível de tensão abaixo da tensão de escoamento do material. 

 

 

3.2.1 Definição de Fadiga 

 

 

 Segundo a ASTM (2010) fadiga é “o processo de mudança estrutural 

permanente, localizada e progressiva, que ocorre em um material sujeito a 

condições que produzem flutuações de tensões e esforços em algum ponto, ou 

pontos, e que pode culminar em trincas ou fratura completa após um número 

suficiente de flutuações”. 

 Esta falha ocorre devido ao fato de que, na superfície do elemento, existem 

regiões microscópicas, onde geralmente a tensão localizada torna-se muito maior do 

que a tensão média atuante ao longo da seção transversal do elemento. Sendo está 

tensão cíclica, ela provoca o aparecimento de microtrincas. A figura 8 representa, de 

forma esquemática, trincas de superfície causadas por uma tensão unidirecional, a 

qual leva à formação de pequenos degraus, devido ao deslizamento transversal dos 

grãos da microestrutura do material. Quando a tensão é cíclica o deslizamento 

acontece em planos próximos, levando ao desenvolvimento de reentrâncias e 

saliências. Por fim, trincas de superfície são produzidas, propagando-se 

posteriormente para o interior da peça (POOK, 2007). 

 

 

 

Figura 8 - Formação de uma trinca de superfície devido ao deslizamento dos grãos. 
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 Em metais, a propagação de trincas causadas por fadiga é um processo que 

acontece em dois estágios, conforme mostrado na figura 9. O estágio I de 

propagação da trinca é uma extensão da microtrinca formada na superfície, 

conforme acima explicado, na direção do plano no qual ocorre a máxima tensão de 

cisalhamento, aproximadamente a 45º da superfície. A propagação da trinca de 

estágio I é facilitada pela plasticidade do material. Quando uma trinca de estágio I 

atinge um comprimento crítico, torna-se uma trinca de estágio II, muda de direção e 

se propaga numa direção normal à força de tração. Após a transição, a trinca de 

estágio II propaga-se pela seção transversal. A área da seção transversal do 

elemento é reduzida ao ponto de não mais resistir à carga, resultando na fratura 

súbita do elemento, representada como o estágio III. Assim, o material, 

originalmente conhecido como dúctil, comporta-se como de fosse frágil.  

 

 

 

Figura 9 – Estágios de propagação da trinca (POOK, 2007). 

 

 

 Para especificarmos uma resistência segura para um material metálico, 

sujeito a carregamentos repetidos, é necessário determinarmos um limite abaixo do 

qual não seja detectada qualquer evidência de falha após a aplicação do 

carregamento por um número definido de ciclos. Essa tensão limite é denominada 

limite de resistência à fadiga ou simplesmente limite de fadiga.  
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3.2.2 Fadiga de Amplitude Constante 

 

 

 Um carregamento de fadiga de amplitude constante é um carregamento de 

fadiga no qual o s ciclos de carregamento são idênticos. Um ciclo de carregamento é 

normalmente chamado simplesmente de ciclo de fadiga ou ciclo. A notação utilizada 

é mostrada na figura 10. Um ciclo é a menor unidade de tensão que se repete com a 

mesma intensidade ao longo do tempo. 

 Frequentemente, mas nem sempre, os ciclos são senoidais. σa (por vezes σ, 

como na figura 10) é a tensão alternada, σm é a tensão média, σmax é a tensão 

máxima do ciclo de carga e σmin é a tensão mínima do ciclo de carga. 

Matematicamente um ciclo de carregamento ou ciclo de tensões é expresso como 

σm ± σa. Tensões de compressão têm sinal negativo, e tensões tração têm sinal 

positivo. Estas tensões resultam nas equações abaixo: 

 

 

am σσσ +=max                                                      (1) 

 

 

am σσσ −=min                                                      (2) 

 

 

2

minmax σσ
σ

+
=m                                                    (3) 

 

 

 A amplitude da tensão é S = 2 σa = σmax - σmin, e a relação de tensões é 

R = σmin / σmax 

 

. 
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Figura 10 - Notação para carregamentos de fadiga com amplitude constante. 

 

 

 Os testes de fadiga em laboratório, tais como os propostos na norma SAE 

J328 são testes de fadiga de amplitude constante. 

 

 

3.2.3 Curvas S/N ou Curvas de Wöhler 

 

 

 August Wöhler (1819-1914), que realizou sua formação na Universidade 

Técnica de Hannover, é considerado o “pai” das primeiras investigações 

sistemáticas sobre fadiga, em laboratório. Entre 1847 e 1889 ele trabalhou como 

Diretor das Estradas de Ferro Imperiais Alemãs e seus experimentos referiam-se às 

falhas por fadiga dos trilhos ferroviários. Por meio de curvas S/N (tensão/clico de 

carregamento) demonstrou como a vida do trilho diminuía, em função da fadiga, na 

medida em que a amplitude do carregamento de tensões aumentava e que abaixo 

de certas amplitudes de tensão os corpos de prova não se fraturavam (FUCHS E 

STEPHENS, 1980).  
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Figura 11 – Diagrama da máquina de testes de fadiga por flexão de Wöhler 
(cantiléver de flexão rotativo). 

 

 

 Em seus experimentos utilizou um dispositivo cantiléver de flexão, como 

mostrado na figura 11, em que dois corpos de prova eram testados simultaneamente 

e a carga era aplicada por molas. As máquinas modernas testam apenas uma 

amostra e as cargas são normalmente aplicadas por pesos. Os testes com variadas 

razões de tensões são geralmente efetuados em corpos de prova com seções 

circulares com aplicação direta das tensões. Estes testes também podem ser 

realizados em corpos de prova com seção retangular com as tensões aplicadas no 

plano de flexão. Ciclos de carga senoidais são normalmente utilizados. As figuras 12 

e 13 mostram exemplares de corpos de prova, sendo que o da figura 13 possui 

extremidades roscadas para testes sob tensões diretas. 

 

 

 

Figura 12 - Corpo de prova para teste de fadiga em dispositivo de flexão rotativo 

com quatro pontos de apoio. 
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Figura 13 - Corpo de prova para teste de fadiga com aplicação direta da tensão. 

 

 

 Nos testes de flexão rotativa, realizados em corpos de prova de seção 

transversal circular, a tensão média é zero, a relação de tensão R é -1, e os ciclos 

são sempre senoidais. Os resultados são apresentados em termos da tensão 

superficial nominal, que é calculada assumindo-se que o corpo de prova permanece 

totalmente elástico. 

 Após um grande número de testes de fadiga com amplitudes constantes, 

realizados corpos de prova metálicos simples, sem entalhes, verificou-se que os 

resultados dos testes eram sensíveis ao acabamento superficial dos corpos de 

prova. Compilações de alguns resultados estão disponíveis, por exemplo, nas 

publicações de Shiozawa e Sakai (1996). 

 Convencionalmente, desde os ensaios primordiais de Wöhler, os resultados 

dos testes de fadiga são apresentados como curvas S/N, onde S é a tensão ou o 

carregamento aplicado e N é o número de ciclos aplicados até a falha. A curva S/N, 

também conhecida como curva de Wöhler, é traçada por meio de pontos de dados 

individuais, e, geralmente, é plotada em uma escala logarítmica, mas a tensão 

alternada pode ser plotada em uma escala linear ou logarítmica. 

 Falha é geralmente definida como a separação de uma amostra em duas 

partes, mas outras definições são por vezes usadas. Por exemplo, a perda de uma 

quantidade especificada de rigidez ou o aparecimento de uma trinca de um tamanho 

especificado. 

 O número de ciclos para que ocorra a falha é chamado de vida ou também de 

resistência. A razão pela qual os dados de fadiga metálica são convencionalmente 

apresentados em termos de número de ciclos e não em termos da duração do teste, 

é porque para muitos materiais metálicos, testados à temperatura ambiente, o 

número de ciclos para a falha independe da freqüência do teste (FROST; MARSH; 
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POOK, 1974). Estes materiais são chamados de “independentes da freqüência”, o 

que também implica que o número de ciclos para a falha independe igualmente do 

formato da onda que conecta os picos positivos e negativos do carregamento. 

 Curvas S/N típicas são mostrados nas Figuras 14 e 15. Convencionalmente 

as curvas S/N são para resistências inferiores a 108 ciclos (FROST; MARSH; POOK, 

1974). A região da curva onde as falhas ocorrem com a aplicação de 

aproximadamente 104 ciclos é chamada de zona de fadiga de baixo ciclo e a região 

da curva onde as falhas ocorrem com a aplicação de mais de 104 ciclos, é chamada 

de zona de fadiga de alto ciclo. Quando o teste é interrompido sem que o corpo de 

prova tenha falhado, as notações são feitas acompanhadas de setas, como 

mostrado na figura 14. Para aços que apresentam resistência à tração superior a 

700 MPa, foi observado que se um corpo de prova não falhasse após 107 ciclos, era 

muito improvável que viesse a falhar se os testes fossem continuados para ciclagens 

maiores. Os testes para estes materiais são, portanto, encerrados quando se atinge 

cerca de 2 x 107 ciclos. Para os demais materiais, costuma-se continuar os testes 

até cerca de 108 ciclos. 

 

 

Figura 14 - Curva S/N para amostras de aço carbono, testadas em flexão rotativa. 
Os pontos assinalados com setas indicam que o corpo de prova não falhou. 

 

 

 A Figura 14 mostra uma Curva S/N obtida a partir do teste de um lote de 

corpos de prova de aço carbono, testados em flexão rotativa. Os dados mostram 

que os corpos de prova tanto tinham uma vida menor do que 5 × 106 ciclos, quanto 
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ainda permaneciam sem falhas quando os testes foram interrompidos em 2-4 × 107 

ciclos, e sugere que a linha além destes pontos tornou-se horizontal. Quando isso 

ocorre, a tensão correspondente à linha horizontal é chamada de limite de fadiga. 

Isto implica em que corpos de prova testados abaixo do limite de fadiga nunca 

apresentarão falha, não importando quantos ciclos de carregamento sejam 

aplicados. Se os níveis de tensões forem plotados em uma escala logarítmica, é 

comum constatarmos que a parte final da curva S/N pode ser representada como 

uma linha reta dada pela equação de Basquin (BASQUIN, 1910), abaixo transcrita: 

 

 

m
AN σ=                                                           (4) 

 

 

onde A e m são constantes determinadas empiricamente. A intersecção entre esta 

reta e a reta horizontal é geralmente denominada como inflexão (joelho). Sabe-se 

atualmente que a curva S/N não se torna totalmente horizontal e que falhas podem 

acontecer na região de 109 ciclos (MURAKAMI, 2002). Esta região é conhecida 

como fadiga de gigaciclos. 

 Nem todos os metais fornecem curvas S/N, que exibem uma inflexão 

definitiva, mesmo quando os testes foram continuados em ciclagens muito longas 

(FROST; MARSH; POOK, 1974). 

 

 

 

Figura 15 - Curva S/N para amostras de liga de alumínio de alta resistência testadas 
em flexão rotativa. 
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 A figura 15 mostra uma curva S/N para uma liga de alumínio de alta 

resistência, com adição de 4,5% de cobre. Falhas foram observadas quando os 

ciclos de carregamento se aproximaram de 108 ciclos. Em tais casos, é comum 

especificar a resistência à fadiga do material em um dado valor. Assim, corpos de 

prova testados em níveis mais elevados do que a tensão estipulada vão falhar antes 

da vida prevista, enquanto aqueles testados em níveis mais baixos de tensão não 

falharão mesmo que se ultrapasse a vida estipulada. A resistência à fadiga, no valor 

estipulado, é normalmente chamada de limite de resistência. O declive de uma curva 

S/N, tal como o apresentado na figura 15, é geralmente pequeno para resistências 

na região de 108 ciclos e a tensão para esta vida é normalmente usada como o limite 

de resistência. 

 Os testes de fadiga são muito demorados. Se uma máquina de ensaio realizar 

108 ciclos numa frequência de 30 Hz, continuamente, o teste levará mais de um mês 

para ser concluído. Com o desenvolvimento de máquinas de testes de fadiga de alta 

velocidade, que operam com até 20 kHz de frequencia, a realização de testes na 

região de gigaciclos tornou-se factível. Para uma variedade de materiais metálicos, 

verificou-se que as falhas podem ocorrer além de 1010 ciclos, embora, na medida em 

que se aproxima dos 1010 ciclos, a inclinação da curva S/N é bem pequena.  

 Quando tensões de carregamentos muito elevadas são aplicadas a 

plasticidade se apresenta e a curva S/N se planifica como mostrado 

esquematicamente na figura 16(a). Pode então ser necessário plotar os resultados 

em termos de deformação ε, em vez das tensões, como mostrado na figura 16(b). 

Outras convenções são por vezes utilizadas, por exemplo, os resultados podem ser 

plotados em termos da tensão máxima σmax no ciclo de fadiga, em vez da tensão 

alternada. Para os ensaios em componentes, às vezes é conveniente usar o 

carregamento de fadiga aplicado em vez da tensão. 
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Figura 16 - Diagrama esquemático demonstrando as curvas S/N plotadas em termos 
(a) tensão e (b) deformação. 

 

 

3.2.3 Fadiga de Amplitude Variável e Fadiga Multiaxial 

 

 

 No começo, os testes de fadiga em estruturas, componentes, e corpos de 

provas eram todos realizados utilizando-se carregamentos de fadiga de amplitude 

constante. Entretanto, muitas estruturas, e componentes, durante o período de 

utilização ou serviço, são submetidos a carregamentos de fadiga com amplitude 

variável, seguindo as variações, tanto um padrão regular, quanto um padrão 

aleatório (FROST; MARSH; POOK, 1974). 

 Carregamentos de fadiga com amplitude variável podem ser divididos em 

duas grandes classes (POOK, 2007): aqueles em que os ciclos de carregamento 

individuais podem ser identificados, tais como os carregamentos aleatórios de banda 

estreita mostrados na figura 17, e aqueles em que os ciclos de carregamento 

individual não podem ser distintos, tais como carregamentos aleatórios de banda 

larga mostrados na figura 18.  
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Figura 17 - Carregamento aleatório de banda estreita, frequência ~ 100 Hz, fator de 
irregularidade ~ 0,99. 

 

 

 

Figura 18 - Carregamento aleatório de banda larga, fator de irregularidade 0,410. 

 

 

 Modernos equipamentos de testes de fadiga tornaram possível a aplicação de 

praticamente todos os tipos de carregamentos desejados, e os carregamentos 

aleatórios, sejam os de banda estreita, sejam os de banda larga, tem sido 

amplamente utilizados, especialmente em testes estruturais (POOK 1983A, MARSH, 

1988, apud POOK, 2007).  

 Convenções utilizadas na literatura de testes de fadiga, por vezes, diferem 

daquelas usuais na teoria do processo aleatório. Apesar de referidos como 

aleatórios, os históricos de carregamentos utilizados nestes testes geralmente são 

pseudo-aleatórios, na medida em que se repetem após um determinado período. 
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Este fato é verificado, por exemplo, nos testes de durabilidade estrutural do veículo 

em pista, realizados em circuitos fechados, em que o veículo passa pela mesma 

localidade diversas vezes até concluir o número de voltas determinadas pelo 

procedimento de teste, representando a vida útil para a qual o veículo foi projetado. 

Assim, os carregamentos que atuam sobre o veículo, pelo menos em parte, se 

repetem, na medida em que o veículo dá voltas na pista.  

 Muitos testes de fadiga em corpos de prova, componentes, e estruturas são 

realizados por meio de um carregamento simples, uniaxial. Carregamentos de fadiga 

mais complexos são conhecidos como carregamentos de fadiga multiaxiais. Um 

grande número de componentes e estruturas, como, por exemplo, as partes e peças 

de um veículo, quando em serviço, são submetidos a carregamentos de fadiga 

multiaxial.  

 O carregamento de fadiga multiaxial pode ser definido como aquele em que 

mais de um sistema de carregamentos é produzido em pontos específicos do objeto 

a ser carregado. Isto ocorre porque mais de um carregamento de fadiga esta sendo 

aplicado, ou por causa da natureza do carregamento. Estes carregamentos não são 

necessariamente proporcionais ou aplicados ao mesmo tempo. 

 O conceito de carregamento de fadiga biaxial, frequentemente relacionado a 

chapas metálicas, é um caso especial de carregamento de fadiga multiaxial. A figura 

19 mostra um diagrama esquemático de um equipamento para a realização de 

testes de fadiga biaxial em amostras de chapas. Os dois atuadores são controlados 

de forma independente. 
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Figura 19 - Esquema do dispositivo de ensaio de fadiga biaxial para corpos de prova 
de chapas finas, com atuadores controlados de forma independente. 

 

 

3.3 HISTÓRICO DE CARREGAMENTOS 

 

 

 Os históricos de carregamentos reais são geralmente irregulares, como os 

mostrados nas figuras 20 e 21. As cargas sobre a asa de um avião ou sobre a 

caçamba de uma escavadeira ou sobre rodas veiculares, objeto de estudo deste 

trabalho, estão longe de ser uniformes. Técnicas de análise e de testes têm sido 

desenvolvidas para predizer se tais carregamentos permitirão vida útil aceitável, do 

ponto de vista da fadiga. A análise pode ser simples, com base nos carregamentos 

nominais e na suposição de que o dano depende do número de ciclos, ou pode ser 

mais complexa, por exemplo, analisando-se as tensões que nas fases iniciais dão 

origem à ranhura que posteriormente se converterá numa trinca ou analisando-se os 

estágios posteriores em que se dá o crescimento da trinca. 
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Figura 20 - Exemplos de históricos de carregamentos 

 

 

3.3.1 Danos acumulados 

 

 

 Em testes com ciclos de carregamento uniforme o efeito cumulativo de todos 

os ciclos finalmente produz a falha por fadiga (a menos que o carregamento seja 

inferior ao limite de fadiga prevalente). Quando a aplicação ou a retirada da carga 

não ocorre em ciclos uniformes, mas de modo irregular, o efeito cumulativo destes 
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eventos também pode produzir falha por fadiga. O termo “dano cumulativo” se refere 

aos efeitos de fadiga causados por estes carregamentos irregulares. O termo 

“espectro”, quando utilizado na literatura sobre fadiga, frequentemente, significa uma 

série de carregamentos de fadiga não uniformes, portanto, de amplitude variável, 

diferente dos carregamentos de amplitude constante que se verificam nos ciclos 

repetidos uniformemente, ou simplesmente significa uma listagem dos 

carregamentos das sequências irregulares, ordenada pelo tamanho da amplitude 

dos carregamentos. Outra maneira de abordar o histórico de carregamentos 

variáveis usa o conceito de dano, definido como uma fração de vida útil prevista já 

utilizada por um evento ou uma série de eventos. Essas frações são somadas e, 

quando sua soma atinge 1,0, ou 100 por cento, podemos esperar pela falha já 

prevista. 

 

 

3.3.2 Teoria do dano linear 

 

 

 Segundo Collins (1993) a primeira teoria de dano cumulativo foi proposta por 

Palmgren in 1924, sendo posteriormente desenvolvida por Miner em 1945. Essa 

teoria linear, que ainda é amplamente utilizada, é referida como a hipótese 

Palmgren-Miner ou regra do dano linear. A teoria pode ser descrita utilizando a curva 

S/N mostrada na Figura 21. 

 Por definição da curva S/N, a aplicação de uma amplitude de tensão 

constante S1 irá produzir dano completo, ou falha, em N1 ciclos. A aplicação de uma 

amplitude de tensão S1 para um número de ciclos n1, menor que N1, irá produzir um 

dano parcial, digamos D1. D1 é geralmente chamado de fração de dano. Aplicando-

se um espectro de diferentes níveis de tensões resultam frações de dano Di para 

cada nível de tensão Si diferente no espectro. Quando a soma destas frações de 

danos dá como resultado a unidade, a falha é prevista. Portanto, a falha é prevista 

de ocorrer se: 

 

 

1... 121 ≥++++
− ii DDDD                                              (5) 
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Figura 21 - Ilustração de um espectro de carregamento onde os ciclos de operação 
ni são advindos de cada diferente nível de tensão Si correspondente, e os Ni são 

ciclos para a falha de cada Si. 

 

 

 A hipótese de Palmgren-Miner afirma que a fração de dano em qualquer nível 

de tensão Si é linearmente proporcional à razão entre o número de ciclos de 

operação e o número total de ciclos em que a falha ocorre, ou seja: 

 

 

i
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D =                                                         (6) 

 

 

 Pela hipótese de Palmgren-Miner, utilizando-se a formula (6), podemos 

escrever a formula (5) como segue, ou seja, a falha é prevista de ocorrer se: 
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Ou, que a falha é prevista de ocorrer se: 
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 Esta é a hipótese completa de Palmgren-Miner, ou a regra do dano linear. 

Tem uma virtude genuína, ou seja, a simplicidade, e por este motivo, é amplamente 

utilizada. Deve-se reconhecer, entretanto, que na sua simplicidade certas influências 

significativas são desconsideradas, e erros na previsão de falhas podem ocorrer, 

portanto, ser esperados. Talvez a maior deficiência da teoria do dano linear é que 

não é reconhecida a influência da sequência de aplicação de diferentes níveis de 

carregamento, e é assumido que os danos são acumulados na mesma proporção 

para um determinado nível de carregamento sem se considerar o histórico dos 

carregamentos já aplicados. Dados experimentais indicam que a sequência em que 

os carregamentos são aplicados pode ter uma influência significativa e também que 

a quantidade de dano produzido em um determinado nível de carregamento pode 

variar em função do histórico do ciclo de carregamentos aplicados previamente. Por 

exemplo, se realizarmos testes em duas etapas, usando corpos de prova de 

laboratório submetidos a carregamentos cíclicos de intensidades S1>S2, e testarmos 

dois grupos de corpos de provas, um grupo com o carregamento S1 sendo aplicado 

antes do carregamento S2, e o outro com o carregamento S2 sendo aplicado antes 

do carregamento S1, as somas dos danos acumulados até o momento da falha 

darão resultados significativamente diferentes para os dois grupos. Para a sequência 

realizada com os carregamentos aplicados em ordem decrescente de amplitude, ou 

seja, o ciclo S1 aplicado primeiramente, a soma dos danos lineares, segundo a teoria 

de Miner [Σ(n/N)], será tipicamente menor do que 1. Para sequência realizada com 

os carregamentos aplicados em ordem crescente da amplitude, ou seja, o ciclo S2 

aplicado antes do ciclo S1, a soma dos danos lineares, segundo a teoria de Miner 

[Σ(n/N)], será tipicamente maior do que 1.  Dados obtidos dos experimentos indicam 

que a soma dos danos lineares segundo a fórmula de Miner frequentemente variam 

entre 0,25 e aproximadamente 4, dependendo do tipo decréscimo ou acréscimo 

usado para a amplitude do ciclo de carregamento. Se ciclos de carregamento com 



55 

diferentes amplitudes são misturados numa sequencia randômica, a soma dos 

danos lineares experimentais de Miner, na ocasião em que a falha ocorre, se 

aproxima da unidade, com valores que podem variar entre 0,6 e 1,6. Uma vez que a 

maioria das aplicações de serviço envolve flutuações randômicas de carregamentos, 

o uso da regra do dano linear de Palmgren-Miner é frequentemente satisfatória para 

a previsão da falha. 

 Apesar de todos os problemas citados, a regra do dano linear de Palmgren-

Miner é provavelmente a mais utilizada devido à sua simplicidade e ao fato, advindo 

da prática, de que outras teorias de dano cumulativo muito mais complexas nem 

sempre garantem uma melhora significativa na confiabilidade da previsão de falha. 

Entretanto, uma melhor compreensão do processo do dano cumulativo pode ser 

obtida examinando-se diversas outras teorias propostas para o seu entendimento, 

tais como, as teorias de Marco-Starkey, Henry, Gatts, Corten-Dolan, Marin e a Regra 

do dano linear duplo de Manson. 

 Para evitar as imperfeições da regra do dano linear de Palmgren-Miner, 

podemos, como observa Pook (2007), em vez de uma curva obtida por meio de 

dados experimentais, usar uma curva S/N hipotética, ajustada de tal maneira que, 

para um conjunto específico de circunstâncias, a somatória do dano linear 

acumulado [Σ(ni/Ni)] seja sempre, ao menos, igual a 1. Esta abordagem foi utilizada 

na indústria aeronáutica, por volta de 1960 (TROUGHTON et al. 1963 apud POOK, 

2007), e mais tarde foi usada nas normas que especificam o uso da regra de Miner. 

 

 

 

Figura 22 - Esquema de curva S/N hipotética para juntas soldadas. 
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 Um esquema, plotado usando-se escala logarítmica, de uma curva S/N 

hipotética para juntas soldadas, desenvolvida por Gurney apud POOK(2007), é 

mostrado na Figura 22. Neste esquema a curva S/N está dividida em três partes: 

uma porção horizontal devida às limitações estáticas para vidas curtas, uma 

intermediária, com declive -1/m (vide equação 4), e uma nova porção horizontal para 

o limite de fadiga para vidas longas. Na curva S/N hipotética o limite de fadiga é 

substituída por uma linha com uma inclinação de 1/(m+2) para vidas superiores a 

107. Uma série de somatórios da regra de Miner mostrou que Σ(ni/Ni) foi sempre, 

pelo menos um. Essa idéia é usada em várias normas. 

 

 

3.3.4 Carregamento Médio Ponderado 

 

 

 Se toda a extensão dos carregamentos aplicados em uma condição de 

carregamentos de amplitude variável está dentro da região na qual uma curva S/N é 

uma linha reta, quando plotada em escala logarítmica (figura 22), podemos então 

calcular um carregamento médio ponderado ou, dito de outra maneira, uma 

constante de equivalência da extensão da amplitude do carregamento (PARIS, 

1962; ETUBE, 2001 apud POOK, 2007). Este carregamento médio ponderado pode 

então ser usado para a leitura da corresponde vida numa curva S/N, e o seu uso é 

equivalente a um somatório da regra de Miner ou do dano linear acumulado. 

 

 

Tabela 3 - Carregamento anual de fadiga. 

Número de ciclos, N 
por ano 

Amplitude do 
carregamento, S 

(Mpa) 
4 × 103 59 

5 × 103 46,5 

8 × 104 26,3 

6 × 105 14,4 

1,5 × 107 6,8 

1,7 × 108 4,2 
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 Para exemplificar, consideremos o carregamento de fadiga anual apresentado 

na tabela 3 onde m é 4,13 (figura 22). O carregamento médio ponderado Sh, é dado 

pela formula 
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=                                                     (9) 

 

 

 Calculando NS4.13 para os valores indicados na tabela 3 teremos os valores 

indicados na tabela 4:  

 

 

Tabela 4 - Cálculos do carregamento anual de fadiga. 

Número de ciclos, N 
por ano 

Amplitude do 
carregamento, S 

(Mpa) 
NS4.13 

4 × 103 59 8,235 x 1010 

5 × 103 46,5 3,851 x 1010 

8 × 104 26,3 5,855 x 1010 

6 × 105 14,4 3,649 x 1010 

1,5 × 107 6,8 4,115 x 1010 

1,7 × 108 4,2 6,375 x 1010 

Σ 1,857 x 108 
 

Σ 3,208 x 1011 

 

 

fazendo a somatória teremos ΣN = 1,857 x 108 e ΣNS4.13 = 3,208 x 1011, portanto  

 

 

MPaSh 080,6
10857,1

10208,3
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 Portanto a tensão de 6,080 MPa aplicada em 1,857x108 ciclos equivale ao 

cálculo de todo o carregamento anual de fadiga. Está mesma metodologia será 

utilizada para comparar os carregamentos obtidos no teste de durabilidade estrutural 

de veículo em pista com aqueles obtidos nos testes de fadiga axial e radial 

realizados em laboratório, para validação de rodas.  

 

 

3.3.5 Processo de contagem de ciclos rain flow 

 

 

 A contagem de ciclos é utilizada para, frequentemente de modo extensivo, 

resumir carregamentos irregulares versus o histórico de aplicações, fornecendo o 

número de vezes que ciclos de diversas dimensões ocorrem. A definição de ciclo 

varia de acordo com o método de contagem de ciclos. Vários são os métodos 

utilizados para a contagem de ciclos, incluindo a contagem de cruzamento de níveis, 

a contagem de picos, a contagem de apenas um pico ou vale entre dois 

cruzamentos sucessivos da carga média, a contagem de gamas simples, a 

contagem de pares de gamas e a contagem rain flow (escoamento de chuva). A 

contagem de ciclos pode ser feita pelo histórico de vezes que uma força, 

carregamento, deformação, torque, aceleração, deflexão ou qualquer outro 

parâmetro de carregamento que represente interesse é aplicado. O método de 

contagem de ciclos mais empregado é o método rain flow. 
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Figura 23 - Contagem de ciclos rain flow 

 

 

 A operação do método de contagem de ciclos rain flow é mostrada na figura 

23 para um histórico consistindo, no caso, de quatro picos e quatro vales. As regras 

são: 

1. Reorganize o histórico para iniciar com o pico de maior valor, o mais alto 

no histórico; 

2. Começando pelo pico de maior valor desça até o ponto onde há uma 

reversão da curva. Prossiga horizontalmente até a próxima gama, indo 

para baixo novamente. Se não houver uma gama cujo vale esteja mais 

abaixo, do nível do vale no qual você parou, vá na direção para cima até a 

próxima reversão da curva; 

3. Repita o mesmo procedimento, indo na direção para cima, em vez de ir 

para baixo, e continue a realizar estes passos até o final; 

4. Repita o procedimento para todas as gamas e partes de gama que não 

foram usados nos procedimentos anteriores; 

 Assume-se que o pico mais alto é mais extremo que o pico mais baixo. Se 

assim não for, inicie com o vale mais baixo e vá na direção para cima, em vez de ir 

para baixo. 

 Na figura 23.a é mostrado o primeiro percurso. As gamas remanescentes são 

mostradas na figura 23.b. O procedimento quando aplicado à figura 23.b novamente 

deixa um par de gamas não utilizados, os quais são mostrados na figura 23.c. 
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 O resultado desta contagem será uma lista de ciclos, a saber: 

25/-14     14/5     16/-12      7/2 

o qual é o mesmo resultado encontrado pelo método de contagem de ciclos de 

pares de mesma gama, exceto pelo pequeno ciclo adicional 7/2, o qual foi 

adicionado ao histórico. 

 O procedimento é chamado de contagem rain flow porque Matsuishi e Endo 

(1968), seus propositores, após uma rotação de 90º do histórico de picos e vales, 

imaginaram as linhas que unem o ponto de reversão de uma curva à próxima gama, 

então na posição vertical, tal como se fosse chuva escorrendo do telhado de um 

templo pagode. 

 O método de contagem de ciclos rain flow, foi utilizado para contar os 

espectros dos carregamentos adquiridos em pista de teste por meio das rodas 

transdutoras. 
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4 TESTES DE FADIGA PARA VALIDAÇÃO DE RODAS 

 

 

 Neste capítulo serão apresentados os testes de validação realizados para 

verificação da resistência das rodas quanto à fadiga. Primeiramente será 

apresentado o teste de durabilidade estrutural de veículo realizado em pista, depois 

os testes de fadiga axial e radial realizados em laboratório conforme a norma SAE 

J328.   

 

 

4.1 TESTE DE DURABILIDADE ESTRUTURAL VEÍCULO 

 

 

 O teste de durabilidade estrutural de veículo tem como objetivo avaliar a 

durabilidade e confiabilidade de um veículo durante o período de sua vida de projeto. 

Este teste é realizado com os veículos que estão sendo desenvolvidos ou estão 

sofrendo alterações e tem o objetivo de, com uma baixa quilometragem, avaliar 

estruturalmente os danos causados durante a vida para a qual o veículo foi 

projetado.  

  O procedimento de teste é composto por uma seqüência de voltas nas 

diferentes pistas da tabela 5. 

 

 

Tabela 5 - Composição do procedimento de teste. 

Local Total de voltas Distância Total (Km) 

Pista 1 1000 4600,0 

Pista 2 10000 18600,0 

Alto G Acelerado 8 37,0 

Tortura Acelerada 50 20,0 

Rampa de Entrada 100 120,0 

TOTAL   23377,0 
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 Os veículos que realizam o teste de durabilidade estrutural são preparados 

com um carregamento que é equivalente a 2/3 do carregamento de projeto do 

veículo. Além do carregamento é verificada a pressão dos pneus, que são calibrados 

com a pressão média de projeto dos pneus. 

 Durante a realização do teste, o veículo é submetido a inspeções periódicas 

para verificação, registro e análise da evolução de danos. Também são realizadas 

as substituições das peças de desgaste. 

 Para que o teste termine com sucesso e o veículo seja aprovado, não é 

permitido nenhum dano estrutural nas peças de segurança, entre estas as rodas. 

 

 

4.2 NORMA PARA O TESTES DE FADIGA AXIAL E RADIAL EM LABORATÓRIO 

 

 

 A norma para testes de fadiga axial e radial de rodas utilizada neste trabalho 

é a norma SAE J328, por ser a norma recomendada pela SAE para o 

desenvolvimento e validação de rodas para veículos de passeio, caminhões leves e 

veículos utilitários, sob o ponto de vista da fadiga. Serão apresentados os parágrafos 

da norma para a realização dos testes de fadiga axial e radial e os cálculos para os 

carregamentos que serão comparados posteriormente com os carregamentos 

obtidos dos testes de durabilidade estrutural em pista.  

 

 

4.2.1 Fadiga Axial 

 

 

 O teste de fadiga axial é realizado em um equipamento que funciona como 

um torno, com um dispositivo para aplicar um momento de força e uma célula da 

carga para medir a reação do sistema. 

 A roda a ser testada é fixada pela borda interna do aro à placa de castanhas 

do torno, e o eixo responsável por transmitir momento é fixado ao cubo da roda 

simulando a montagem da roda na ponta de eixo do veículo. Na outra extremidade 

deste eixo, que se encontra em balanço, é montado um dispositivo que aplica um 
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esforço axial, gerando um momento. Além do dispositivo que aplica a carga existe 

uma célula de carga que mede a variação da carga, impedindo que o teste prossiga 

se houver uma variação maior do que 2,5% do valor nominal da carga de teste. Este 

monitoramento permite mensurar também a deflexão do sistema no ponto de 

aplicação da carga durante o teste. A figura 24 mostra como a roda é fixada na placa 

de castanhas do torno e como o eixo é fixado no cubo da roda.   

 

 

 

Figura 24 - Montagem para o teste de fadiga axial. 

 

 

 A fórmula utilizada para o cálculo do momento de força a ser aplicado no eixo 

está demonstrada na equação (10) abaixo: 

 

 

QdRuWM )( +=                                                  (10) 

 

 

onde: 

M = momento de força a ser aplicado (N.m) 

W = metade da máxima carga vertical especificada para o eixo do veículo (N)  

R = raio dinâmico do pneu 
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u = coeficiente de atrito entre o pneu e a pista, usualmente utiliza-se u = 0,7  

d = inset ou outset     

Q = fator de carregamento determinado em função do material e da posição 

da roda, quando montada no veículo, conforme a tabela 6. 

 

 

Tabela 6 - Fatores e ciclagem mínima em função do material da roda 

Tipos de Materiais de Roda 
Q 

Dianteiro 

Q 

Traseiro 

Ciclagem 

Mínima 

Todos os Ferrosos 1,6 1,45 18.000 

Alumínio Conformado a Frio Série 5000 

com 3% ou menos de Magnésio 
1,8 1,55 50.000 

Alumínio Fundido e Forjado  2 1,75 50.000 

 

 

 O critério de aprovação, determinado pela norma SAE J328 para o teste de 

fadiga axial, determina que a roda testada tenha que completar o número mínimo de 

ciclos determinado na tabela 6, sem falhas. Além disso, a norma especifica que o 

teste deve ser interrompido caso a deflexão no ponto de aplicação da carga exceda 

20% da deflexão inicial. 

 

 

4.2.3 Teste de fadiga radial 

 

 

 O teste de fadiga radial é realizado em um equipamento composto de um 

tambor com o diâmetro recomendado de 1.706,06 mm e capaz de realizar 187,5 

revoluções por quilometro e de um mecanismo responsável por aplicar uma carga 

radialmente, como demonstrado na figura 25. 
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Figura 25 - Esquema do dispositivo para o teste de fadiga radial. 

 

 

 Como o teste é realizado com o conjunto roda e pneu montados, a norma 

SAE J328 recomenda que o teste seja realizado com o tamanho máximo de pneu 

que pode ser montado na roda, do tipo aprovado para uso no veículo. Se a pressão 

normal de uso do pneu é de 310 kPa (45 psi) ou menos, o pneu deve ser inflado 

com pressão de 448 kPa ± 14 kPa (65 psi ± 2 psi). Se a pressão normal de uso do 

pneu for maior que do que 310 kPa (45 psi), o pneu deve ser inflado com pressão 

1,2 vezes maior que a pressão recomendada para sua utilização, sendo o valor 

mínimo da pressão 448 kPa ± 14 kPa (65 psi ± 2 psi). A norma também recomenda 

que as porcas de fixação sejam apertadas com um torque de 115 N·m ± 7 N·m (85 

ft-lb ± 5 ft-lb) ou como especificado pelo fabricante do veículo ou da roda. Cuidado 

deve ser tomado durante o teste, pois o pneu, sobrecarregado, pode estourar. 

 A carga radial a ser aplicada é calculada pela equação 11 e é função da carga 

máxima especificada para o eixo do veículo e de um fator relativo ao tipo do material 

e da posição da roda no veículo. 

 

 

WKF =                                                        (11) 

 

 

onde: 
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F = Carga a ser aplicada radialmente na roda 

W = ½ da carga especificada para o eixo do veículo 

K = fator em função do material da roda, e da posição da roda no veículo 

 

 

 O fator em função do material e da posição da roda, bem como, o número 

mínimo de ciclos a ser aplicado é especificado na tabela 7. 

 

 

Tabela 7 - Fator K e ciclagem mínima para o teste de fadiga radial 

Tipos de Materiais de Roda 
K 

Dianteiro 

K 

Traseiro 

Ciclagem 

Mínima 

Todos de Ferrosos 2,25 2,00 400.000 

Todos de Alumínio  2,50 2,25 600.000 

 

 

 A norma SAE J328 determina que o critério de aprovação para o teste de 

fadiga radial é que a roda testada deve completar o número mínimo de ciclos 

determinados na tabela 7 antes do término do teste. O teste deve ser terminado pela 

perda de pressão no pneu em razão de uma trinca de fadiga ou pela incapacidade 

da roda em sustentar o carregamento de teste. As falhas do pneu de teste ou de 

partes do dispositivo de fixação da roda não implicam no término do teste, mas 

podem causar dano à roda e a invalidação do teste. Opcionalmente, em caso de 

falha do pneu, este pode ser substituído, dando-se continuidade ao teste.    

 

 

4.2.4 Calculo dos carregamentos dos testes de fadiga axial e radial 

 

 

  A seguir são apresentados os dados do veículo hatch back para o cálculo dos 

carregamentos a serem aplicados nos testes de fadiga axial e radial. 

 

Wdianteiro = 830/2 = 415,00kgf x 9,80665 = 4069,76N  
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Wtraseiro = 700/2 = 350,00kgf x 9,80665 = 3432,33N  

R = 0,293m 

u = 0,7  

d = 0,049m    

 

 

 Na tabela 8 são apresentados os carregamentos obtidos dos cálculos 

realizados utilizando-se a equação 10 para o teste de fadiga axial de roda para o 

veículo hatch back, utilizando os valores acima apresentados, e os fatores de 

material e posição da roda no veículo.  

 

 

Tabela 8 - Carregamentos para o teste de fadiga axial da roda do veículo hatch back. 

  Sem fator  
Com fator para 
rodas ferrosas 

Com fator para rodas de 
alumínio Conformado a Frio 

Série 5000 com 3% ou menos 
de Magnésio 

Com fator para rodas 
Alumínio Fundido e 

Forjado  

Rodas 
Dianteiras 1034,13N.m 1654,60N.m 1861,13N.m 2068,25N.m 

Rodas 
Traseiras 872,15N.m 1264,62N.m 1351,84N.m 1526,27N.m 

 

 

 Na tabela 9 são apresentados os carregamentos obtidos dos cálculos 

utilizando-se a equação 11, para o teste de fadiga radial de roda para o veículo 

hatch back, utilizando-se os valores acima apresentados, e os fatores de material e 

posição da roda no veículo.  

 

 

Tabela 9 - Carregamentos para o teste de fadiga radial da roda do veículo hatch back. 

  Sem fator  
Com fator para 
rodas ferrosas 

Todas as rodas de liga de 
alumínio 

Rodas 
Dianteiras 4069,76N 9156,96N 10174,40N 

Rodas 
Traseiras 3432,33N 6864,66N 7722,74N 
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 A seguir são apresentados os valores para o cálculo de fadiga axial e radial 

de roda para o veículo pick up. 

 

Wdianteiro = 805/2 = 402,50kgf x 9,80665 = 3947,18N  

Wtraseiro = 1045/2 = 522,50kgf x 9,80665 = 5123,97N  

R = 0,293m 

u = 0,7  

d = 0,049m  

 

 Na tabela 10 são apresentados os carregamentos obtidos dos cálculos 

realizados utilizando-se a equação 10 para o teste de fadiga axial de roda para o 

veículo pick up, utilizando os valores acima apresentados, e os fatores de material e 

posição da roda no veículo.  

 

 

Tabela 10 - Carregamentos para o teste de fadiga axial da roda do veículo pick up. 

  Sem fator  Com fator para 
rodas ferrosas 

Com fator para rodas de 
alumínio Conformado a Frio 

Série 5000 com 3% ou menos 
de Magnésio 

Com fator para rodas 
Alumínio Fundido e 

Forjado  

Rodas 
Dianteiras 1002,98N.m 1604,76N.m 1805,36N.m 2005,96N.m 

Rodas 
Traseiras 

1302,00N.m 1887,90N.m 2018,10N.m 2278,50N.m 

 

 

 Na tabela 11 são apresentados os carregamentos obtidos dos cálculos 

utilizando-se a equação 11, para o teste de fadiga radial de roda para o veículo 

hatch back, utilizando-se os valores acima apresentados, e os fatores de material e 

posição da roda no veículo.  

 

 

Tabela 11 - Carregamentos para o teste de fadiga radial da roda do veículo pick up. 

  Sem fator  Com fator para 
rodas ferrosas 

Todas as rodas de liga de 
alumínio 

Rodas 
Dianteiras 3947,18N 8881,15N 9867,94N 

Rodas 
Traseiras 5123,97N 10247,95N 11528,94N 
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5 AQUISIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS DE PISTA 

 

 

 O processo de aquisição dos carregamentos a que as rodas estão 

submetidas durante o teste de durabilidade estrutural de veículo em pista é realizado 

dando-se uma volta com o veículo, equipado com rodas transdutoras, em cada uma 

das pistas mencionadas na tabela 5. As rodas transdutoras captam os espectros dos 

carregamentos nas direções ortogonais do centro de cada roda e os transmitem 

para um gravador, que os registra. 

 

 

  

Figura 26 – Esquema do veículo trafegando em pista de teste (MTS, 2009) 

 

 

 Este processo se inicia com a montagem e preparação das rodas 

transdutoras, que na realidade são os conjuntos obtidos pela montagem do pneu de 

projeto do veículo em um aro de roda especial, no qual também é montado o 

transdutor e um adaptador do cubo de roda para que se possa fixar o conjunto no 

veículo, conforme mostrado na figura 30. Os pneus são inflados na calibragem 

recomendada pelo fabricante. O conjunto pneu, aro de roda, transdutor e adaptador 

de cubo é então balanceado, da mesma maneira com que os conjuntos de roda e 

pneu são balanceados nas oficinas mecânicas e nos revendedores de pneu. Após o 

balanceamento, estes conjuntos são montados nos eixos do veículo e os cabos 

responsáveis pela transmissão de dados são instalados e conectados aos 

gravadores de sinal e a um computador híbrido, analógico e digital, equipamentos 
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estes normalmente instalados no compartimento de bagagem do veículo. Todo o 

sistema é então ligado e testado, garantindo-se que o sensor de cada roda esteja 

funcionando adequadamente. 

 A próxima etapa é a preparação do veículo com a adição de massas em seu 

interior, de modo que atinja o peso bruto recomendado para o teste de durabilidade 

estrutural. Feito isto o veículo está pronto para percorrer as pistas.  

 A seguir, em cada uma das pistas, o veículo realiza uma volta para a 

aquisição de dados. Em cada uma destas voltas são adquiridos os espectros de 

carregamentos aplicados em cada roda, os quais são registrados e gravados em 

função do tempo. Para que estes registros sejam considerados válidos é feita uma 

análise do espectro, comparando-o com um padrão previamente determinado. Esta 

análise permite verificar se, em sua trajetória, o veículo passou por todos os 

obstáculos necessários, trafegando na velocidade preestabelecida para o teste, 

garantindo-se que todos os carregamentos previstos foram gerados. 

 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PARA A AQUISIÇÃO DOS 
CARREGAMENTOS 

 

 

 Nas tabelas e figuras a seguir encontram-se os dados das cargas de projeto, 

dos carregamentos de 2/3 do peso bruto do veículo, conforme especificado pelos 

procedimentos de teste de durabilidade estrutural do veículo em pista, e dos pneus 

dos veículos, utilizados para os fins de aquisição de dados. 

 

 

 Veículo hatch back: 

 

 

Tabela 12 - Cargas de projeto do veículo hatch back. 

Peso Bruto Total 1493 kg 

Carga útil 425 kg 

Limite de carga para o eixo dianteiro 830 kg 

Limite de carga para o eixo traseiro 700 kg 
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Figura 27 - Diagrama de carregamento a 2/3 do peso bruto total do veículo hatch back. 

 

 

Tabela 13 - Dados do pneu do veículo hatch back. 

MEDIDA DO PNEU CALIBRAÇÃO PNEUS - Psi 

185/60/15 VAZIO GVW, OVW e HCW S&R 

MARCA DO PNEU DIANT TRAS DIANT TRAS DT / TR 
PIRELLI - P6000     32 32   

 

 

 Veículo pick up: 

 

 

Tabela 14 - Cargas de projeto do veículo pick up. 

Peso Bruto Total 1820 kg 

Carga útil 700 kg 

Limite de carga para o eixo dianteiro 805 kg 

Limite de carga para o eixo traseiro 1045 kg 

 

 



72 

 

Figura 28 - Diagrama de carregamento a 2/3 do peso bruto total do veículo pick up. 

 

 

Tabela 15- Dados do pneu do veículo pick up. 

MEDIDA DO PNEU CALIBRAÇÃO PNEUS - Psi 

185/60/15 VAZIO  GVW, OVW e HCW S&R 

MARCA DO PNEU DIANT TRAS DIANT TRAS DT / TR 
PIRELLI - P6000   32 45   

 

 

5.2 CARACTERIZAÇÃO DO TRANSDUTOR DE RODA 

 

 

 Para realizar a aquisição dos carregamentos nos testes de durabilidade 

estrutural de veículo em pista, foram utilizadas rodas transdutoras capazes de medir 

os esforços e momentos nas direções ortogonais aos seus eixos. 

 Os sensores utilizados nestas rodas, para os fins deste trabalho, são do tipo 

SWIFT (Spinning Wheel Integrated Force Transducer), modelo 20, da empresa MTS 

Systems Corporation, localizada na Carolina do Norte, nos Estados Unidos da 

América, os quais podem ser aplicados em veículos pequenos, médios e de alta 

performance, sendo capazes de medir tensões, forças, e momentos que atuam 

sobre três eixos ortogonais, o que os diferem  da instrumentação convencional para 

a medição de esforços na suspensão de veículos. São leves, compactos e muito 
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robustos, aptos a resistir aos ambientes agressivos encontrados nos testes de 

campo e tem efeito mínimo sobre os sistemas de massa e de elasticidade do veículo 

de ensaio, proporcionando respostas precisas e realistas aos carregamentos 

impostos pela da pista. A figura 29 mostra o conjunto da roda transdutora montado 

no eixo dianteiro esquerdo de um veículo. 

 

 

 

Figura 29 - Conjunto roda transdutora montada em veículo (MTS, 2009) . 

 

 

 O aro de roda especial, no qual é montado o sensor SWIFT 20, é usinado de 

um bloco de alumínio de aviação, tem um baixo peso para compensar o peso do 

sensor, e é altamente resistente, permitindo a transmissão de todos os esforços. 

Para fixação do conjunto da roda transdutora utiliza-se um adaptador que permite a 

montagem em diferentes tipos de cubos de roda conforme mostrado na figura 29. 

 

 

Figura 30 - Partes do conjunto roda transdutora. 
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 Os sensores SWIFT possuem transdutores que medem as componentes de 

forças e momentos, enquanto um sensor de posição angular mede as posições 

relativas dos transdutores, permitindo a obtenção dos carregamentos nos sentidos 

ortogonais em relação ao corpo do veículo. Dispositivos eletrônicos analógicos de 

interface processam os dados, mantendo a integridade, sincronicidade e 

confiabilidade dos dados dos sinais e os transmitem para um gravador, que pode ser 

analógico ou digital, permitindo o armazenamento dos dados gerados. Os erros de 

modulação são tipicamente menores que três porcento dos carregamentos medidos.  

 

 

 

Figura 31 - Esquema do sistema de aquisição de dados (MTS, 2009). 

 

 

 Os parâmetros medidos são: Força longitudinal (Fx), Força lateral (Fy), Força 

vertical (Fz), Momento de mudança de direção (Mx), Momento de resistência à 

rolagem (My), Momento de alinhamento (Mz), e Posição de rotação da roda.  Os 

sensores SWIFT facilmente fornecem estes dados devido aos três eixos e seis graus 

de liberdade em que realizam as medições. A figura 32 mostra os carregamentos 

sobrepostos no centro do cubo do eixo de uma das rodas para uma manobra de 

slalom. 
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Figura 32 - Dados do carregamento no centro do cubo do eixo numa manobra de 
slalom (MTS, 2009). 

 

 

5.3 AQUISIÇÃO DOS CARREGAMENTOS DAS RODAS NAS PISTAS 

 

 

 O veículo de teste, por meio do qual se fará a aquisição de dados, é 

instrumentado com quatro rodas transdutoras, conforme mostra a figura 33. 

Atualmente, a GMB só dispõe de um conjunto de rodas transdutoras de 15”. 

 

 

 

Figura 33 - Rodas transdutoras montadas no veículo de teste. 

 

 Todos os equipamentos responsáveis pela transmissão, interpretação, cálculo 

e gravação dos sinais dos carregamentos são instalados no compartimento de 

bagagens do veículo de teste, e o seu peso deve ser considerado como parte da 
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carga determinada pelo procedimento do teste de durabilidade estrutural do veículo 

em pista. A figura 34 mostra os equipamentos montados no compartimento de 

bagagens do veículo de teste. 

 

 

 

Figura 34 - Equipamentos de aquisição de dados montados no compartimento de 
bagagem do veículo de teste. 

 

 

 As rodas transdutoras, quando da aquisição dos carregamentos, dependendo 

do lado do veículo em que foram montadas, apresentam dados com sinais trocados 

devido à inversão da posição dos transdutores. Os eixos referenciais dos 

transdutores montados no lado direito do veículo ficam invertidos nas direções 

ortogonais X e Y, conforme exemplificado na figura 35.    

 

 

 

Figura 35 - Detalhe mostrando a inversão dos sinais dos transdutores. 
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 Após a instalação dos instrumentos no veículo, os mesmos são verificados 

quanto ao seu funcionamento. O veículo recebe então as cargas conforme 

determinado pelo procedimento de teste de durabilidade de veículo em pista, 

estando, assim, pronto e verificado para realizar o procedimento de teste. 

 O veículo, a seguir, dá uma volta em cada uma das pistas especificadas na 

tabela 5 e todos os carregamentos a que as rodas trandutoras foram submetidas são 

gravados com uma freqüência de 1200Hz. 

 

 

5.3.1 Sinais dos carregamentos das rodas dos veículos hatch back e pick up 

 

 

 Para efeitos deste trabalho, em virtude da extensão de dados coletados em 

todas as pistas, só são apresentados os espectros dos sinais de carregamentos 

coletados da volta realizada na Pista 2. A escolha em apresentar os dados desta 

pista em particular é porque ela, percentualmente, é a responsável pelo maior 

acúmulo de danos, como é demonstrado no Capítulo 6. 

 Devido ao percurso de teste ser feito no sentido anti-horário do circuito e a 

maioria das curvas serem para o lado esquerdo, e em função das leis da física e da 

dinâmica, o veículo se apóia com maior intensidade nas rodas opostas à direção da 

curva. Este fato faz com que as rodas dianteiras e traseiras do lado direito sofram 

carregamentos de maior. Tal fato fica comprovado no pós-processamento dos sinais 

adquiridos para os dois veículos, como indicado no Capítulo 6 e nas tabelas dos 

Apêndices B e C.  

 Pela necessidade de se instalar outros sensores em outras partes do veículo 

e pelo número de canais limitados para a gravação de sinais, só foram registrados 

os espectros dos carregamentos nas direções Fx, Fy, Fz, Mx e My. 

 O software utilizado para comparar se os espectros dos carregamentos 

registrados estão de acordo com o padrão pré-determinado para o percurso e sejam 

considerados válidos é o AqD Analysis 7.0 da empresa Link Engineering Company, 

de onde derivaram as imagens que são apresentadas a seguir.    

 A figura 36 mostras os espectros das forças dos carregamentos da roda 

dianteira do lado direito (FR) do veículo hatch back (HB) durante uma volta na Pista 
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2, sendo as forças Fx representadas na cor azul, as forças Fy representadas na cor 

vermelha e as forças Fz representadas na cor verde. 

 

 

 

Figura 36 - Espectros dos carregamentos das forças aplicadas na roda FR do 
veículo hatch back. 

 

 

 A figura 37 mostras os espectros dos momentos dos carregamentos da roda 

dianteira do lado direito (FR) do veículo hatch back (HB) durante uma volta na Pista 

2, sendo os momentos Mx representados na cor azul e os momentos My 

representados na cor vermelha. 
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Figura 37 - Espectros dos carregamentos dos momentos aplicados na roda FR do 
veículo hatch back. 

 

 

 A figura 38 mostras os espectros das forças dos carregamentos da roda 

traseira do lado direito (RR) do veículo hatch back (HB) durante uma volta na Pista 

2, sendo as forças Fx representadas na cor azul, as forças Fy representadas na cor 

vermelha e as forças Fz representadas na cor verde. 

 

 

 

Figura 38 - Espectros dos carregamentos das forças aplicadas na roda RR do 
veículo hatch back. 
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 A figura 39 mostras os espectros dos momentos dos carregamentos da roda 

traseira do lado direito (RR) do veículo hatch back (HB) durante uma volta na Pista 

2, sendo os momentos Mx representados na cor azul e os momentos My 

representados na cor vermelha. 

 

 

 

Figura 39 - Espectros dos carregamentos dos momentos aplicados na roda RR do 
veículo hatch back. 

 

 

 A figura 40 mostras os espectros das forças dos carregamentos da roda 

dianteira do lado direito (FR) do veículo pick up (PU) durante uma volta na Pista 2, 

sendo as forças Fx representadas na cor azul, as forças Fy representadas na cor 

vermelha e as forças Fz representadas na cor verde. 

 

 



81 

 

Figura 40 - Espectros dos carregamentos das forças aplicadas na roda FR do 
veículo pick up. 

 

 

 A figura 41 mostras os espectros dos momentos dos carregamentos da roda 

dianteira do lado direito (FR) do veículo pick up (PU) durante uma volta na Pista 2, 

sendo os momentos Mx representados na cor azul e os momentos My 

representados na cor vermelha. 

 

 

 

Figura 41 - Espectros dos carregamentos dos momentos aplicados na roda FR do 
veículo pick up. 
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 A figura 42 mostras os espectros das forças dos carregamentos da roda 

traseira do lado direito (RR) do veículo pick up (PU) durante uma volta na Pista 2, 

sendo as forças Fx representadas na cor azul, as forças Fy representadas na cor 

vermelha e as forças Fz representadas na cor verde. 

 

 

 

Figura 42 - Espectros dos carregamentos das forças aplicadas na roda RR do 
veículo pick up. 

 

 

 A figura 43 mostras os espectros dos momentos dos carregamentos da roda 

traseira do lado direito (RR) do veículo pick up (HB) durante uma volta na Pista 2, 

sendo os momentos Mx representados na cor azul e os momentos My 

representados na cor vermelha. 
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Figura 43 - Espectros dos carregamentos dos momentos aplicados na roda RR do 
veículo pick up. 
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6 PROCESSAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS ADQUIRIDOS  

 

 

 Os sinais coletados foram processados e analisados utilizando-se o software 

Rain Plus, software desenvolvido internamente pela GMB em 2002, para realizar o 

processo de contagem de ciclos rain flow e o cálculo do carregamento equivalente 

ponderado, utilizando as metodologias apresentadas no Capítulo 3, o qual também 

permite a análise adicional de alguns dados. A figura 44 mostra a tela de utilização 

do software Rain Plus. 

 

 

 

Figura 44 - Tela de Utilização do software Rain Plus 

 

 

6 .1 HISTOGRAMA DOS CARREGAMENTOS DEVIDO O PROCESSAMENTO DO 

DADOS  

 

 

 O software Rain Plus, após realizar a contagem de ciclos conforme o método 

rain flow, gera histogramas de cada sinal, representando de modo gráfico a 
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ocorrência de cada gama do espectro ou, explicando de outra forma, representa o 

número de ciclos que cada gama de espectro foi contado. 

 Nas figuras a seguir são apresentados os histogramas dos sinais dos 

carregamentos dos momentos Mx, e dos carregamentos das forças Fz, pois os 

carregamentos dos momentos Mx representam a base de comparação com o 

momento calculado para o teste de fadiga axial conforme SAE J328, e os 

carregamentos de força Fz representam a base de comparação com a força 

calculada para o teste de fadiga radial conforme SAE J328. No Apêndice A são 

apresentados os histogramas para os carregamentos de todas as direções. 

 Nestes histogramas as linhas plotadas na cor azul representam as 

ocorrências das gamas dos espectros do veículo hatch back, e as plotadas na cor 

vermelha as do veículo pick up. 

 Podemos observar que as linhas plotadas nos histogramas que representam 

as rodas dianteiras dos dois veículos, são quase que sobre postas. Já para as rodas 

traseiras podemos observar que as linhas dos dois veículos são paralelas, porém a 

amplitude das gamas dos espectros do veículo pick up são maiores.    

 

 

 

Figura 45 - Histograma das gamas dos  espectros dos carregamentos da roda 
dianteira esquerda Mx e Fz. 
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Figura 46 - Histograma das gamas dos  espectros dos carregamentos da roda 
dianteira direita Mx e Fz. 

 

 

 

Figura 47 - Histograma das gamas dos  espectros dos carregamentos da roda 
traseira esquerda Mx e Fz. 

 

 

 

Figura 48 - Histograma das gamas dos  espectros dos carregamentos da roda 
traseira direita Mx e Fz. 
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6.2 PERCENTUAL DA CONTRIBUIÇÃO DE CADA PISTA PARA O DANO 

ACUMULADO 

 

 

 Outro dado que é possível obter a partir dos resultados do processo de 

contagem de ciclos rain flow dos sinais de carregamento gravados, é saber com que 

percentual cada pista contribuiu para o acumulo de dano em cada roda e em cada 

direção de carregamento.  

 

 

6.2.1 Percentual dos danos acumulados durante uma volta em cada pista 

 

 

 O percentual dos danos acumulados de uma volta em cada pista nos permite 

identificar como cada roda, de cada um dos veículos, é solicitada em relação ao 

sentido do carregamento em cada pista. 

 Os dados percentuais apresentados nas tabelas 16 e 17, além de nos 

evidenciar que cada roda é solicitada de forma diferente para cada direção de 

carregamento em cada pista, também nos mostram que não existe um padrão entre 

os veículos. Os valores percentuais de maior valor foram destacado em negrito para 

facilitar a visualização.  
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Tabela 16 - Percentual dos danos acumulados durante uma volta em cada pista com 
veículo hatch back. 

Roda Dianteira Esquerda Roda Dianteira Direita 

Fx FY Fz Mx My Fx FY Fz Mx My 

Pista 1 6,47 26,04 42,90 30,99 24,44 4,33 25,23 42,80 32,44 31,76 

Pista 2 3,51 5,48 21,01 11,65 7,57 4,12 14,96 23,76 22,57 8,88 

Alto G Acelerado 85,04 49,33 14,23 35,28 56,69 78,97 37,64 9,68 24,99 53,35 

Tortura Acelerada 4,27 6,43 21,55 18,12 0,21 12,04 3,81 23,53 11,53 0,60 

Rampa de Entrada 0,71 12,72 0,31 3,96 11,09 0,54 18,36 0,23 8,47 5,41 

Total % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Roda Traseira Esquerda Roda Traseira Direita 

Fx FY Fz Mx My Fx FY Fz Mx My 

Pista 1 12,87 36,17 34,87 31,15 11,02 16,82 30,43 33,83 28,63 7,20 

Pista 2 10,03 16,73 16,55 10,89 19,16 11,99 32,92 21,35 34,24 11,38 

Alto G Acelerado 0,94 32,61 12,21 39,37 6,53 0,54 23,15 10,02 23,32 6,90 

Tortura Acelerada 76,14 7,19 35,46 14,25 4,73 70,53 6,04 33,72 8,98 4,92 

Rampa de Entrada 0,02 7,30 0,91 4,34 58,56 0,12 7,46 1,08 4,83 69,60 

Total % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

 

Tabela 17 - Percentual dos danos acumulados durante uma volta em cada pista com 
veículo pick up. 

Roda Dianteira Esquerda Roda Dianteira Direita 

Fx FY Fz Mx My Fx FY Fz Mx My 

Pista 1 18,72 22,79 42,27 30,26 30,79 19,51 36,56 38,65 33,83 28,04 

Pista 2 14,36 9,81 22,92 16,01 13,43 16,69 16,26 27,84 23,52 11,31 

Alto G Acelerado 49,18 62,42 12,83 37,28 40,55 39,87 39,03 11,54 30,26 51,85 

Tortura Acelerada 9,18 2,03 21,50 14,15 0,51 16,62 1,60 21,60 8,42 0,99 

Rampa de Entrada 8,56 2,95 0,48 2,30 14,72 7,31 6,55 0,37 3,97 7,81 

Total % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Roda Traseira Esquerda Roda Traseira Direita 

Fx FY Fz Mx My Fx FY Fz Mx My 

Pista 1 17,63 24,93 37,92 30,17 6,08 19,12 26,45 35,25 26,46 7,67 

Pista 2 18,42 22,29 23,31 15,03 6,03 20,80 42,47 27,14 37,45 12,14 

Alto G Acelerado 11,86 41,25 14,07 43,68 83,93 11,39 22,17 13,51 28,21 75,40 

Tortura Acelerada 52,06 10,12 23,77 9,93 0,16 48,58 6,27 23,14 5,93 0,20 

Rampa de Entrada 0,04 1,41 0,93 1,19 3,80 0,11 2,64 0,96 1,95 4,59 

Total % 100,01 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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6.2.2 Percentual dos danos acumulados para o teste de durabilidade estrutural 

de veículo em pista 

 

 

 As seguir são apresentados os valores percentuais dos danos acumulados 

considerando todo o teste de durabilidade estrutural de veículo em pista. Os dados 

percentuais apresentados nas tabelas 18 e 19, mostraram que a Pista 2 é a maior 

responsável pelos danos acumulados nas rodas em todas as direções, sendo 

responsável em média por 80% dos danos, seguida da Pista 1, que em média é 

responsável por 15% dos dano. Isto ocorre devido ao significativo número de voltas 

que o veículo tem que dar na Pista 2 (10.000 voltas) e na Pista 1 (1.000 voltas).      

 

 

Tabela 18 - Percentual dos danos acumulados durante o teste de durabilidade 
estrutural de veículo em pista com veículo hatch back. 

Roda Dianteira Esquerda Roda Dianteira Direita 

Fx FY Fz Mx My Fx FY Fz Mx My 

Pista 1 (1000 voltas) 15,23 31,43 16,88 20,78 24,02 9,27 14,23 15,20 12,49 26,12 

Pista 2 (10000 voltas) 82,50 66,17 82,64 78,15 74,44 87,97 84,45 84,34 86,88 73,06 

Alto G Acelerado (8 voltas) 1,60 0,48 0,04 0,19 0,45 1,35 0,17 0,03 0,08 0,35 

Tortura Acelerada (50 voltas) 0,50 0,39 0,42 0,61 0,01 1,29 0,11 0,42 0,22 0,03 

Rampa de Entrada (100 voltas) 0,17 1,53 0,02 0,27 1,08 0,12 1,04 0,01 0,33 0,44 

Total % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Roda Traseira Esquerda Roda Traseira Direita 

Fx FY Fz Mx My Fx FY Fz Mx My 

Pista 1 (1000 voltas) 11,01 17,66 17,23 22,02 5,28 12,00 8,43 13,57 7,69 5,61 

Pista 2 (10000 voltas) 85,73 81,68 81,80 76,95 91,77 85,48 91,22 85,67 92,01 88,73 

Alto G Acelerado (8 voltas) 0,02 0,13 0,05 0,22 0,03 0,00 0,06 0,04 0,05 0,04 

Tortura Acelerada (50 voltas) 3,26 0,18 0,88 0,50 0,11 2,52 0,08 0,68 0,12 0,19 

Rampa de Entrada (100 voltas) 0,00 36,00 0,04 0,31 2,81 0,00 0,21 0,04 0,13 5,43 

Total % 100,02 135,65 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Tabela 19 - Percentual dos danos acumulados durante o teste de durabilidade 
estrutural de veículo em pista com veículo pick up. 

Roda Dianteira Esquerda Roda Dianteira Direita 

Fx FY Fz Mx My Fx FY Fz Mx My 

Pista 1 (1000 voltas) 11,41 18,72 15,50 15,79 18,44 10,36 18,26 12,14 12,52 19,69 

Pista 2 (10000 voltas) 87,55 80,55 84,05 83,56 80,47 88,64 81,21 87,48 87,08 79,43 

Alto G Acelerado (8 voltas) 0,24 0,41 0,04 0,16 0,19 0,17 0,16 0,03 0,09 0,29 

Tortura Acelerada (50 voltas) 0,28 0,08 0,39 0,37 0,02 0,44 0,04 0,34 0,16 0,04 

Rampa de Entrada (100 voltas) 0,52 0,24 0,02 0,12 0,88 0,39 0,33 0,01 0,15 0,55 

Total % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Roda Traseira Esquerda Roda Traseira Direita 

Fx FY Fz Mx My Fx FY Fz Mx My 

Pista 1 (1000 voltas) 8,62 10,02 13,92 16,63 9,01 8,32 5,85 11,45 6,58 5,90 

Pista 2 (10000 voltas) 90,06 89,59 85,57 82,84 89,42 90,58 93,98 88,10 93,24 93,28 

Alto G Acelerado (8 voltas) 0,05 0,13 0,04 0,19 1,00 0,04 0,04 0,04 0,06 0,46 

Tortura Acelerada (50 voltas) 1,27 0,20 0,44 0,27 0,01 1,06 0,07 0,38 0,07 0,01 

Rampa de Entrada (100 voltas) 0,00 0,06 0,03 0,07 0,56 0,00 0,06 0,03 0,05 0,35 

Total % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

 

6.3 CARREGAMENTOS MÉDIOS PONDERADOS DAS RODAS  

 

 

 Os sinais dos carregamentos coletados em cada roda, nos eixos ortogonais, 

foram processados utilizando-se o método de contagem de ciclos rain flow, obtendo-

se o número de vezes que cada espectro de carregamento ocorreu, determinando a 

ciclagem para cada faixa do espectro de carregamento. Estes espectros de 

carregamento, com as suas respectivas ciclagens, são processados conforme a 

equação (9), com os valores de inclinação da curva de fadiga S/N de 5 para rodas 

de aço e 8 para rodas de alumínio, como já mencionado. Obtém-se desta maneira o 

carregamento médio ponderado,  

 As ciclagens mínimas recomendadas pela norma SAE J328 para as rodas de 

aço e para as rodas de alumino são, respectivamente, 18.000 e 50.000 ciclos para 

os testes de fadiga axial, e 400.000 e 600.000 ciclos para os testes de fadiga radial.  

Os carregamentos para as ciclagens da norma SAE J328, são então obtidos por 

interpolação, no gráfico, em escala logarítmica, das curvas S/N com inclinações de 5  

para as rodas de aço e 8 para as rodas de alumínio, partindo-se do carregamento 
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médio ponderado. Como referencia foram calculados os carregamentos para um 

milhão de ciclos. 

 Nas tabelas a seguir são apresentados somente os valores dos 

carregamentos das forças Fz, e dos momentos Mx por serem os valores a serem 

utilizados nos testes de fadiga axial e radial de rodas, e das rodas dianteiras do lado 

direito (FR), e traseiras do lado direito (RR), por serem as com os carregamentos de 

maior amplitude. As tabelas com os valores de todas as amplitudes dos 

carregamentos em suas respectivas direções para cada roda estão disponíveis nos 

Apêndices B e C.  

  As tabelas 20 e 21 mostram os carregamentos médios ponderados para 

rodas de aço aro 15”, para o os veículos hatch back e pick up.  

 

 

Tabela 20 - Carregamentos médios ponderados para as rodas de aço aro 15” do 
veículo hatch back. 

 

hatch back Para Rodas de Aço (número de ciclos N) 

 

18000 50000 400000 600000 1000000 

FR Fz (N) 7689 6268 4136 3813 3443 

FR Mx (N.m) 1449 1181 779 719 649 

RR Fz (N) 6430 5242 3459 3189 2879 

RR Mx(N.m) 1218 993 655 604 545 

 

 

Tabela 21 - Carregamentos médios ponderados para as rodas de aço aro15” do 
veículo pick up. 

 

pick up Rodas de  Aço (número de ciclos N) 

 

18000 50000 400000 600000 1000000 

FR Fz (N) 7810 6367 4051 3874 3498 

FR Mx (N.m) 1362 1110 706 676 610 

RR Fz (N) 7809 6366 4050 3873 3497 

RR Mx (N.m) 1459 1189 756 723 653 

 

 

 As tabelas 22 e 23 mostram os carregamentos médios ponderados para 

rodas de alumínio aro 15”, para o os veículos hatch back e pick up. 
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Tabela 22 - Carregamentos médios ponderados para as rodas de alumínio aro 15” 
do veículo hatch back. 

 

hatch back Para Rodas de  Alumínio (número de ciclos N) 

 

18000 50000 400000 600000 1000000 

FR Fz (N) 6059 5333 4112 3909 3667 

FR Mx (N.m) 1223 1076 830 789 740 

RR Fz (N) 5185 4563 3519 3345 3138 

RR Mx (N.m) 1052 926 715 679 637 

 

 

Tabela 23 - Carregamentos médios ponderados para as rodas de alumínio aro15” do 
veículo pick up. 

 

pick up Rodas de  Alumínio (número de ciclos N) 

 

18000 50000 400000 600000 1000000 

FR Fz (N) 6133 5398 4163 3957 3712 

FR Mx (N.m) 1277 1024 867 824 773 

RR Fz (N) 5986 5268 4062 3861 3622 

RR Pu Mx (N.m) 1277 1124 867 824 773 
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7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 

 Conforme o objetivo definido para este trabalho, apresentado na introdução, 

procuramos explicar como são obtidos os carregamentos recomendados pela norma 

SAE J328 e como são obtidos os carregamentos impostos às rodas durante o teste 

de durabilidade estrutural de veículo em pista, etapa final de sua validação, o qual 

representa a vida pretendida para a roda, calculada no início do projeto, por meio 

dos parâmetros da própria norma SAE J328. 

 Na tabela 24, elaborada com dados extraídos das tabelas 8, 9, 10 e 11 

(norma SAE J328) e 20, 21, 22 e 23 (testes realizados em pista), apresentamos, de 

forma consolidada, os valores dos carregamentos obtidos tanto pelos cálculos 

teóricos quanto os obtidos no teste em pista. 

 Comparando-se os valores apresentados, constatamos que: 

1. Para os testes de fadiga axial em laboratório os valores dos momentos dos 

carregamentos médios ponderados obtidos do teste em pista encontram-

se entre os valores dos momentos calculados conforme a norma SAE 

J328, sem fatores e com fatores, em função da posição de montagem e do 

material da roda. Entretanto, tal não acontece para a roda traseira de 

alumínio do veículo pick up, onde o valor do momento do carregamento 

médio ponderado ficou abaixo do valor calculado conforme a norma SAE 

J328, sem fator. 

2. Para os carregamentos de forças aplicados nos testes de fadiga radial em 

laboratório verificamos que os valores das forças dos carregamentos 

médios ponderados obtidos do teste em pista, ficaram próximos dos 

valores calculados conforme SAE J328, sem fator. Observa-se, contudo, 

para as rodas traseiras do veículo pick up, uma grande diferença, de 

aproximadamente 1100 N a menor, entre os valores do carregamento 

médio ponderado calculado no teste de pista e o valor calculado pela 

norma SAE J328, sem fator. 

3. Para o teste de fadiga radial, os valores calculados conforme a norma SAE 

J328, com os fatores de posição de montagem e material, são 

aproximadamente duas vezes e meia superiores aos valores dos 

carregamentos médios ponderados obtidos no teste em pista. 
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Tabela 24 - Resumo dos carregamentos obtidos da norma SAE J328 e dos testes 
em pista. 

Teste de fadiga axial 

V
eí

cu
lo

 h
a
tc

h
 b

a
c
k
 

 
SAE J328 
Sem fator 

Carregamento médio 
ponderado (rodas de 

aço) 

SAEJ328 Com 
fator para rodas 

ferrosas 

Carregamento médio 
ponderado (rodas de 

alumínio) 

SAE J328 Com 
fator para rodas 

de alumínio 
fundida e forjada. 

Roda dianteiras 
(N.m) 1034 1449 1655 1076 2068 

Rodas traseiras 
(N.m) 872 1218 1265 926 1526 

V
eí

cu
lo

 p
ic

k
 u

p
 

 
SAE J328 
Sem fator 

Carregamento médio 
ponderado (rodas de 

aço) 

SAEJ328 Com 
fator para rodas 

ferrosas 

Carregamento médio 
ponderado (rodas de 

alumínio) 

SAE J328 Com 
fator para rodas 

de alumínio 
fundida e forjada. 

Roda dianteiras 
(N.m) 1003 1362 1605 1024 2006 

Rodas traseiras 
(N.m) 1302 1459 1888 1124 2278 

Teste de fadiga radial 

V
eí

cu
lo

 h
a
tc

h
 b

a
c
k
 

 
SAE J328 
Sem fator 

Carregamento médio 
ponderado (rodas de 

aço) 

SAEJ328 Com 
fator para rodas 

ferrosas 

Carregamento médio 
ponderado (rodas de 

alumínio) 

SAE J328 Com 
fator para rodas 

de alumínio 
fundida e forjada. 

Roda dianteiras 
(N) 

4070 4136 9157 3909 10174 

Rodas traseiras 
(N) 3432 3459 6865 3345 7723 

V
eí

cu
lo

 p
ic

k
 u

p
 

 
SAE J328 
Sem fator 

Carregamento médio 
ponderado (rodas de 

aço) 

SAEJ328 Com 
fator para rodas 

ferrosas 

Carregamento médio 
ponderado (rodas de 

alumínio) 

SAE J328 Com 
fator para rodas 

de alumínio 
fundida e forjada. 

Roda dianteiras 
(N) 3947 4051 8881 3957 9868 

Rodas traseiras 
(N) 5124 4050 10247 3861 11529 

 

 

 Sabemos que, como já citado no capítulo introdutório, as rodas são peças de 

segurança do veículo, não devendo falhar durante toda sua vida, e que sua 

validação, além dos testes de fadiga, depende do atendimento a outros requisitos, 

tais como a quantidade deformação sofrida quando da passagem em buracos ou 

quando do impacto contra uma guia. Assim, face sua importância para o conjunto 

veículo, toda a prudência deve ser utilizada quando do seu projeto, sendo-se o mais 

conservador possível quanto ao atendimento de todos os requisitos que envolvem 

sua aprovação, vez que vidas poderão estar em risco quando da utilização do 

veículo para o qual foram projetadas. 

 Apesar disto, as diferenças que acima apontamos, indicam que, no caso, a 

roda, projetada levando-se em consideração os carregamentos propostos para o 
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teste em laboratório pela norma SAE J328, estaria superdimensionada para o 

atendimento dos requisitos do teste de durabilidade estrutural do veículo em pista, 

fato este que representaria, por assim dizer, um desperdício, pois, ou se estaria 

usando um material mais nobre, com melhores propriedades, de custo mais elevado, 

ou se estaria utilizando dimensões maiores, significando uma massa maior com a 

consequente maior solicitação de outros sistemas, como por exemplo, o do freio, 

maior consumo de combustível pela falta de melhora na relação peso-potência, mais 

massa para deslocamento etc. Tanto um fato quanto o outro tornam o veículo menos 

competitivo. 

 Portanto, pelos fatos expostos, verificam-se indícios de potencial para a 

melhoria do processo de desenvolvimento e validação de rodas para veículos, 

visando a se obter projetos de rodas, sobre o aspecto de fadiga, que sejam ao 

mesmo tempo robustas o suficiente para suportar os carregamentos por toda a vida 

de projeto e enxutas o bastante para se tornarem mais competitivas do ponto de 

vista de custo e desempenho.  

 Uma limitação a estas conclusões é o fato de que a GMB só dispõe 

atualmente de um único conjunto de quatro aros especiais de 15” para as rodas 

transdutoras. Portanto, a implementação do aqui proposto deve ser feita de forma 

gradativa até que se disponha de recursos para fazer a aquisição dos sinais dos 

carregamentos em pista para todos os tamanhos de rodas, principalmente as rodas 

de aros maiores, de 16”, 17” e 19”, que inicialmente geraram a hipótese para a 

realização deste trabalho. A implementação desta proposta permitirá a geração de 

um banco de dados que irá tornar o processo cada vez mais confiável, reduzindo-se 

os retrabalhos nas etapas de desenvolvimento e validação, de forma que no futuro o 

teste de durabilidade estrutural de veículo em pista possa ser eliminado, realizando-

se somente os testes de laboratório, o que reduziria em muito o tempo e o 

investimento para se desenvolver e validar uma roda. 

 Durante o período de desenvolvimento deste trabalho verificou-se alguns 

pontos que podem ser melhorados, tais como, considerar nos cálculos os erros de 

modulação dos sinais dos transdutores. Testes de fadiga de um mesmo projeto de 

roda, feitas pelos fornecedores com diferentes composições de ligas de alumínio, 

permitiriam se obter um valor mais correto para a inclinação das curvas S/N, quando 

plotadas em escala logarítmica, pois os valores dos carregamentos médios 

ponderados em relação aos propostos pela norma SAE J328 para as rodas de 
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alumínio forjadas parecem muito baixos, quando calculados com o valor de 

inclinação 8, valor obtido da literatura e de experimentos feitos com corpos de 

provas pela engenharia de materiais da GMB. Esses melhoramentos aumentariam o 

nível de confiança nos cálculos, e também ajudariam a definir melhores geometrias 

na etapa da análise de elementos finitos, bem como na escolha de matérias-primas 

mais adequadas para o projeto da roda pretendida. 

 Propormos, além disto, que sejam feitos estudos com os sinais dos 

carregamentos adquiridos de um mesmo veículo, com diferentes pressões nos 

pneus em cada volta; com diferentes dimensões de pneus para rodas de aro 15”; e, 

com pneus para aro 15” de mesma dimensões, mas de fabricantes diferentes, 

verificando-se como cada variável afeta a amplitude dos sinais dos carregamentos 

aplicados nas rodas. 

 No caso do desenvolvimento de rodas para um veículo novo, a aquisição dos 

sinais dos carregamentos nas pistas pode ser realizada em veículos denominados 

mulas, os quais são veículos que têm sua carroçaria adaptada para permitir o 

desenvolvimento e calibração das peças de chassi, propulsão e transmissão, antes 

de serem construídos os primeiros protótipos. Apesar de não representar 

esteticamente aquele que está sendo desenvolvido, o veículo mula representa 

fielmente, em termos dinâmicos e de distribuição de massas, o veículo em 

desenvolvimento, permitindo que os dados dos carregamentos sejam adquiridos nas 

fases iniciais do desenvolvimento. Assim as rodas poderão ser desenvolvidas e 

validadas com dados reais, podendo posteriormente serem montadas nos veículos 

protótipos com a certeza de que atendem a todos os requisitos relativos à fadiga, e 

que, portanto, satisfarão a vida projetada para o veículo em desenvolvimento. 
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APÊNDICE A – HISTOGRAMAS DOS NÚMEROS CICLOS POR OCORRÊNCIA 

DOS ESPECTROS DE CARREGAMENTOS 

  

 

 

Figura 49 - Histograma dos carregamentos da roda dianteira esquerda My, Fx e Fy. 

 

 

Figura 50 - Histograma dos carregamentos da roda dianteira direita My, Fx e Fy. 
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Figura 51 - Histograma dos carregamentos da roda traseira esquerda My, Fx e Fy. 

 

 

 

Figura 52 - Histograma dos carregamentos da roda traseira direita My, Fx e Fy.
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APÊNDICE B – CARREGAMENTOS EQUIVALENTES PARA RODAS DE AÇO 

 

 

Tabela 25 - Carregamentos equivalentes para rodas de aço dianteiras do veículo 
hatch back. 

hatch back (número de ciclos N) 

18000 50000 400000 600000 1000000 

D
ia

nt
ei

ra
 E

sq
ue

rd
a Fx (N) 4030 3285 2168 1999 1805 

Fy (N) 3196 2605 1718 1585 1431 

Fz (N) 7147 5826 3844 3544 3200 

Mx (N.m) 1262 1029 679 626 565 

My (N.m) 738 602 397 365 330 

D
ia

nt
ei

ra
 D

ire
ita

 Fx (N) 3961 3229 2130 1965 1774 

Fy (N) 3968 3235 2134 1968 1777 

Fz (N) 7689 6268 4136 3813 3443 

Mx (N.m) 1449 1181 779 719 649 

My (N.m) 770 628 414 382 345 

 

 

Tabela 26 - Carregamentos equivalentes para rodas de aço traseiras do veículo 
hatch back. 

hatch back (número de ciclos N) 

18000 50000 400000 600000 1000000 

D
ia

nt
ei

ra
 E

sq
ue

rd
a Fx (N) 4569 3725 2458 2266 2046 

Fy (N) 2955 2409 1589 1465 1323 

Fz (N) 6015 4903 3235 2983 2693 

Mx (N.m) 975 795 524 484 437 

My (N.m) 93 76 50 47 42 

D
ia

nt
ei

ra
 D

ire
ita

 Fx (N) 4960 4043 2667 2460 2221 

Fy (N) 3348 2729 1801 1660 1499 

Fz (N) 6430 5242 3459 3189 2879 

Mx (N.m) 1218 993 655 604 545 

My (N.m) 99 81 53 49 44 
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Tabela 27 - Carregamentos equivalentes para rodas de aço dianteiras do veículo 
pick up. 

pick up (número de ciclos N) 

18000 50000 400000 600000 1000000 

D
ia

nt
ei

ra
 E

sq
ue

rd
a Fx (N) 4233 3451 2196 2100 1896 

Fy (N) 3229 2632 1675 1602 1446 

Fz (N) 7225 5890 3747 3583 3235 

Mx (N.m) 1213 989 629 601 543 

My (N.m) 791 645 410 392 354 

D
ia

nt
ei

ra
 D

ire
ita

 Fx (N) 4189 3415 2173 2078 1876 

Fy (N) 3607 2940 1870 1789 1615 

Fz (N) 7810 6367 4051 3874 3498 

Mx (N.m) 1362 1110 706 676 610 

My (N.m) 800 652 415 397 358 

 

 

Tabela 28 - Carregamentos equivalentes para rodas de aço traseiras do veículo pick 

up 

pick up (número de ciclos N) 

18000 50000 400000 600000 1000000 

D
ia

nt
ei

ra
 E

sq
ue

rd
a Fx (N) 4947 4033 2566 2454 2216 

Fy (N) 3478 2835 1803 1724 1557 

Fz (N) 7433 6059 3854 3686 3328 

Mx (N.m) 1185 966 615 588 531 

My (N.m) 253 206 131 125 113 

D
ia

nt
ei

ra
 D

ire
ita

 Fx (N) 5402 4404 2801 2679 2419 

Fy (N) 4215 3436 2187 2091 1888 

Fz (N) 7809 6366 4050 3873 3497 

Mx (N.m) 1459 1189 756 723 653 

My (N.m) 288 235 149 143 129 
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APÊNDICE C – CARREGAMENTOS EQUIVALENTES PARA RODAS DE 
ALUMÍNIO 

 

 

Tabela 29 - Carregamentos equivalentes para rodas de alumínio dianteiras do 
veículo hatch back. 

hatch back (número de ciclos N) 

18000 50000 400000 600000 1000000 

D
ia

nt
ei

ra
 E

sq
ue

rd
a Fx (N) 3551 3125 2409 2291 2149 

Fy (N) 3022 2660 2051 1950 1829 

Fz (N) 5547 4882 3765 3578 3357 

Mx (N.m) 1073 944 728 692 649 

My (N.m) 717 631 486 463 434 

D
ia

nt
ei

ra
 D

ire
ita

 Fx (N) 3436 3024 2332 2217 2080 

Fy (N) 3655 3217 2481 2358 2212 

Fz (N) 6059 5333 4112 3909 3667 

Mx (N.m) 1223 1076 830 789 740 

My (N.m) 759 668 515 489 459 

 

 

Tabela 30 - Carregamentos equivalentes para rodas de alumínio traseiras do veículo 
hatch back. 

hatch back (número de ciclos N) 

18000 50000 400000 600000 1000000 

D
ia

nt
ei

ra
 E

sq
ue

rd
a Fx (N) 3742 3293 2539 2413 2264 

Fy (N) 2652 2334 1799 1711 1605 

Fz (N) 4656 4098 3160 3004 2818 

Mx (N.m) 834 734 566 538 505 

My (N.m) 83 73 57 54 51 

D
ia

nt
ei

ra
 D

ire
ita

 Fx (N) 4078 3589 2767 2631 2468 

Fy (N) 2946 2593 2000 1901 1783 

Fz (N) 5185 4563 3519 3345 3138 

Mx (N.m) 1052 926 715 679 637 

My (N.m) 85 75 59 55 52 
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Tabela 31 - Carregamentos equivalentes para rodas de alumínio dianteiras do 
veículo pick up. 

hatch back (número de ciclos N) 

18000 50000 400000 600000 1000000 

D
ia

nt
ei

ra
 E

sq
ue

rd
a Fx (N) 3665 3226 2487 2364 2218 

Fy (N) 2934 2582 1991 1893 1776 

Fz (N) 5646 4969 3831 3642 3417 

Mx (N.m) 1042 917 706 672 630 

My (N.m) 753 663 511 486 456 

D
ia

nt
ei

ra
 D

ire
ita

 Fx (N) 3571 3143 2424 2303 2161 

Fy (N) 3303 2907 2242 2131 1999 

Fz (N) 6133 5398 4163 3957 3712 

Mx (N.m) 1163 1024 790 750 704 

My (N.m) 758 667 514 489 459 

 

 

Tabela 32 - Carregamentos equivalentes para rodas de alumínio traseiras do veículo 
pick up. 

hatch back (número de ciclos N) 

18000 50000 400000 600000 1000000 

D
ia

nt
ei

ra
 E

sq
ue

rd
a Fx (N) 4143 3646 2811 2672 2507 

Fy (N) 3150 2772 2138 2032 1906 

Fz (N) 5621 4947 3815 3626 3402 

Mx (N.m) 1009 888 685 651 611 

My (N.m) 250 220 170 161 151 

D
ia

nt
ei

ra
 D

ire
ita

 Fx (N) 4512 3971 3062 2911 2731 

Fy (N) 3780 3327 2566 2439 2288 

Fz (N) 5986 5268 4062 3861 3622 

Mx (N.m) 1277 1124 867 824 773 

My (N.m) 291 256 197 188 176 

 


