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Resumo 

A expansão do turismo tem sido contínua nas últimas décadas e um número crescente de destinos 

investem neste setor, transformando-o num motor de crescimento social e económico em cada vez 

mais países, e criando empregos, empresas, infraestruturas e receitas. Neste contexto, introduz-se o 

tuk tuk fabricado por uma empresa holandesa: o e-TUK, um veículo de três rodas, elétrico, ecológico, 

com um design ergonómico e um estilo moderno, que se destina a transportar grupos de turistas pelos 

bairros antigos e locais emblemáticos das cidades. 

O deslocamento dos veículos é originado pelo eixo de transmissão traseiro, que transmite potência 

do diferencial para as rodas. Este é constituído pelo diferencial, os semieixos de tração e o 

compartimento do eixo traseiro, e a ligação entre o diferencial e os semieixos é estabelecida pelas 

engrenagens planetárias do diferencial. O presente trabalho surge devido à ocorrência de problemas 

em componentes do eixo de transmissão de potência do tuk tuk mencionado, mais precisamente, 

devido à fratura dos semieixos, seguida da rotura dos dentes das engrenagens do diferencial, após 

alteração do material dos semieixos do veículo. Assim, o objetivo deste trabalho é investigar a causa 

raiz que terá conduzido à falha dos componentes anteriormente identificados.  

Para estudar o modo de falha dos semieixos, realizou-se a inspeção visual e a análise 

fractográfica, com recurso ao MEV, da superfície de fratura e retiraram-se de ambos os semieixos 

amostras para a análise metalográfica, a análise da composição química e os ensaios de tração e de 

dureza. A inspeção visual da superfície de fratura do semieixo à esquerda do diferencial (na vista 

traseira), revelou que esta resultou de fadiga por flexão rotativa com torção causada por esforços de 

elevada magnitude.  A análise da superfície de fratura do semieixo à direita do diferencial (vista traseira), 

revelou que esta resultou de fadiga por flexão causada por esforços de baixa magnitude e nesta 

identificaram-se as linhas de paragem.  

A identificação da causa de fratura das engrenagens do diferencial, recorreu à inspeção visual, 

observação no MEV e ao ensaio de dureza. Na examinação das superfícies dos dentes, verificou-se 

que estes fraturaram devido a sobrecarga, dado que a análise fractográfica da superfície de fratura de 

dois dentes revelou características de fratura frágil. Nos restantes dentes, observou-se uma elevada 

deformação plástica, desgaste abrasivo e picagem, ou seja, encontravam-se bastante danificados.  

Atendendo às características do modelo do tuk tuk em estudo (dimensões, massa, potência do 

motor, entre outros) foi realizado um trabalho de verificação ao projeto da transmissão de potência que 

envolvesse os elementos fraturados, i.e., foram calculadas forças, diferentes esforços e respetivas 

tensões, finalizando com o cálculo do coeficiente de segurança relativamente aos componentes 

suprarreferidos. 

No final, como resultado deste estudo apresenta-se uma proposta de solução de modo a que as 

referidas fraturas não ocorram ou se minimize a sua frequência. 

 

 

Palavras-chave: Tuk Tuk, Transmissão de potência, Modos de falha, Fadiga, Integridade estrutural 
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Abstract 

Tourism has experienced a large growth in the last years, making it a profitable business in which 

more people and companies are investing each year, making it a powerful tool to stimulate social and 

economic growth in many countries, creating more jobs, companies, infrastructures and income. In this 

context, a tuk tuk built by a Dutch company is presented: the e-TUK. A three-wheeled electric vehicle 

with an ergonomic design, modern style and ecological mindset, which fulfills the need to transport 

tourists through old cities and emblematic sites.  

The vehicles motion is made possible by the rear transmission shaft, which is responsible for the 

transmission of power from the differential to the wheels. It incorporates the differential, the half shafts 

and the rear shaft compartment and the connection between the differential and the half shafts is made 

by the planetary gears in the differential. This thesis was written in order to study the problems that keep 

arising in components of the rear transmission shaft of the aforementioned tuk tuk. These problems are 

the fracture of the half shafts, followed by the fracture of the differential’s gears teeth, after changing the 

material of the axle shafts in the vehicle. Thus, the main objective of this work is to investigate a root 

cause that leads to a failure of the aforementioned components.  

To study the failure mode of the half shafts, a visual inspection and fractographic analysis, was 

carried out using the SEM. Fracture surface analysis was performed and samples were taken from both 

half shafts for metallographic analysis, chemical composition analysis, tensile and hardness tests. Visual 

inspection of the fracture surface of the half shaft to the left of the differential (rear view) revealed that it 

resulted from reversed bending fatigue, with great influence of the torsion effect caused by high 

magnitude stresses. Analysis of the fracture surface of the half shaft to the right of the differential (rear 

view) revealed that it resulted from bending fatigue caused by low magnitude stress and beach marks 

were identified. 

In order to identify the differential’s gears cause of fracture, the gear’s teeth were visually inspected, 

observed on the SEM and subjected to a hardness test. The examination of the teeth’s fracture surfaces 

allowed to identify that these ones failed due to an overload, because the surface of two teeth 

corresponded to brittle fracture and the observation of the remaining teeth revealed a high plastic strain, 

abrasive wear and pitting, meaning that they were very damaged as was proved by the SEM 

observations. The teeth from the differential’s gears show the same chemical composition as the half 

shafts that were replaced. 

Considering the characteristics of the tuk tuk model under study (dimensions, mass, engine power, 

among others), a verification work was carried out on the power transmission project involving the 

fractured elements, i.e., forces, different forces and their tensions were calculated, concluding with the 

calculation of the safety coefficient for the above-mentioned components. 

In the end, as a result of this study, a solution is proposed so that these fractures do not occur, or 

their frequency is minimized.  

 

 

Keywords: Tuk Tuk, Power transmission, Failure modes, Fatigue, Structural integrity 
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1. Introdução 

Atualmente, Portugal é o país da União Europeia (UE) e entre todos os países europeus com maior 

crescimento no turismo [1]. Um dos expoentes desse turismo são os famosos tuk tuks, meio de 

transporte escolhido pelos turistas para explorarem de forma rápida e confortável as cidades 

portuguesas. 

O tuk tuk é um meio de transporte urbano, conhecido pelos mais variados nomes, sendo o mais 

famoso o riquexó, e este nome popular está associado ao som que estes veículos faziam quando se 

movimentavam [2]. O termo tuk tuk remete para países tropicais em desenvolvimento, no entanto estes 

surgiram no Japão e em Itália há cerca de meio século e foram-se espalhando por todos os cantos do 

mundo. Sendo os seus maiores mercados as cidades de Bangladesh, Egito, Índia, Nigéria, Peru, Sri 

Lanka e Tailândia [3]. 

 Embora existam vários modelos, o riquexó original consistia num carrinho com rodas puxado por 

um homem. No século XIX, era utilizado como meio de transporte, mas devido à invenção dos carros 

e dos transportes públicos a motor a sua popularidade sofreu um decréscimo. No entanto, durante o 

século XX, esta forma humilde e antiga de transporte renasce com a invenção de versões com motor 

e pedais. Na Segunda Guerra Mundial, devido à escassez de petróleo surgiram os riquexós como 

serviços de táxi. 

Nos continentes asiático, africano e sul-americano, os riquexós motorizados, ou seja, os tuk tuks, 

são muito utilizados como táxis. Podem ter duas, três ou quatro rodas e dado que cada país lhe atribuiu 

a sua própria alcunha, são conhecidos como “Bajaji” na Tanzânia e no Cambodja (Figura 1.1 (a)), como 

“Tik Tik” em Madagáscar (Figura 1.1 (b)) e como “Baby Taxi” no Bangladesh (Figura 1.1 (c)). Em todos 

estes países a sua decoração já é considerada uma forma de arte. Nos últimos anos, têm vindo a 

chegar à Europa, sendo utilizados normalmente no setor do turismo [2]. 

   
(a) (b) (c) 

Figura 1.1 – (a) “Bajaji”, (b) “Tik Tik” e (c) “Baby Taxi”. 

1.1. Enquadramento 

A empresa TUK ON ME é uma empresa de tuk tuks (Figura 1.2), que tem por objetivo proporcionar 

passeios únicos e inesquecíveis pela região de Lisboa. Nesta região, realiza os seguintes circuitos: 

Alfama Tour, Chiado & Bairro Alto Tour, Belém Tour, Elétrico 28 Tour, Lisboa Total e Sintra Tour [4].  

Os passeios pelos bairros históricos da cidade de Lisboa, ou seja, por todos os circuitos com 

exceção do Sintra Tour, são efetuados a bordo de um veículo elétrico, ecológico e amigo do ambiente 

designado por Eco Tuk Tuk. Estes foram adquiridos pela TUK ON ME em 2015, ou seja, há quatro 
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anos. O responsável pelo fabrico e venda destes veículos por todo o mundo é a Tuk Tuk Factory, que 

é uma empresa holandesa criada em 2008 com o objetivo de ser sustentável e amiga do ambiente [5]. 

Os componentes destes veículos são produzidos na Tailândia e a sua montagem é efetuada em 

Amesterdão. 

 

Figura 1.2 – Veículo da Tuk Tuk Factory adquirido pela TUK ON ME.  

Passados 15 000 km, ou seja, um ano depois da aquisição dos tuk tuks, os semieixos da 

transmissão às rodas de trás começaram a fraturar. De modo, a encontrar solução para este problema, 

a TUK ON ME entrou em contacto com a empresa Jolismarcos. Esta desconhecendo o material dos 

semieixos, optou por fabricar os semieixos num aço diferente (42CrMo4 segundo a norma DIN) 

adequado para estes componentes [6]. 

Aos 20 000 km, ou seja, já com os novos semieixos montados na transmissão traseira, sucedeu a 

rotura dos dentes das engrenagens do diferencial e a solução encontrada foi encomendar à empresa 

holandesa um novo conjunto de diferencial e engrenagens. No entanto, seis meses após a sua 

substituição/reparação, o novo conjunto apresentava os mesmos problemas. Atualmente, a solução 

empregue consiste num aumento das dimensões do conjunto do diferencial e respetivas engrenagens 

relativamente ao original, de modo a que o seu tempo de vida triplique (passe para 18 meses), mas 

esta foi posta em prática à cerca de dois/três meses pelo que ainda não se podem tirar conclusões. 

1.2. Objetivos 

Os objetivos principais para a realização deste trabalho são os seguintes:  

• Determinar a causa de rotura dos semieixos; 

• Determinar a causa de rotura dos dentes das engrenagens do diferencial; 

• Verificar a segurança atual destes componentes de modo a fornecer indicações para a não 

ocorrência de novas falhas. 

Para atingir os objetivos mencionados, é necessário realizar uma revisão bibliográfica de modo a 

comparar os modos de falha referenciados com os que se observam em cada componente e 

consequente identificação do modo de falha do componente em estudo.  

Tenciona-se determinar e analisar os esforços nos componentes em estudo, considerando que 

estes se encontram em situações críticas, para verificar a segurança atual destes componentes e 

sustentar as conclusões extraídas nos dois primeiros objetivos.  
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Aquando da concretização dos objetivos pretende-se propor uma solução à empresa que minimize 

a frequência de falha nas engrenagens, possivelmente auxiliada por medidas de manutenção 

preventiva.  

1.3. Estrutura da dissertação 

Dado que dois componentes distintos sofreram rotura, esta dissertação divide-se em dois casos 

de estudo: um caso de estudo destinado à análise da fratura dos semieixos e outro destinado à análise 

da fratura das engrenagens do diferencial. Assim, em cada capítulo associado à parte experimental 

encontra-se uma secção destinada a cada um dos casos de estudo.  

No presente capítulo, é realizado um enquadramento da dissertação seguido dos objetivos a 

alcançar com a mesma.  

O segundo capítulo possui a revisão bibliográfica que consiste na construção de uma estrutura de 

conhecimento relativamente às variáveis relevantes para esta dissertação, designadamente o 

funcionamento do eixo de transmissão traseiro, assim como a sua constituição, para perceber a 

conexão entre os semieixos e as engrenagens do diferencial, os modos de falha dos semieixos, o 

funcionamento do diferencial e os seus componentes, mais precisamente as engrenagens e seus 

modos de falha. Ou seja, as secções deste capítulo correspondem aos componentes do eixo de 

transmissão traseiro relevantes para esta dissertação. 

No terceiro capítulo, segue-se a descrição do procedimento experimental do ensaio de tração e 

do ensaio de dureza Vickers, referenciando as normas associadas a estes. Seguida do procedimento 

experimental adotado na análise metalográfica. Existe ainda uma secção, para cada um dos casos de 

estudo, com os componentes a analisar e a explicação sobre as amostras que destes foram retiradas 

bem como a referência aos ensaios a que estas se destinaram.   

No quarto capítulo são apresentados e discutidos os resultados dos ensaios experimentais 

descritos no capítulo anterior. 

O capítulo seguinte tem por base as especificações do modelo do tuk tuk em estudo nesta tese, 

focando-se na unidade de transmissão, mais precisamente, nas características do motor do veículo e 

do trem de engrenagens que estabelece ligação entre o motor e o diferencial.  

No sexto capítulo, determinam-se as forças nos dentes das engrenagens planetárias e os esforços 

nos semieixos, os quais possibilitam o cálculo do coeficiente de segurança à fadiga. 

Finalmente, no sétimo capítulo retiram-se as conclusões com base nos testes realizados e 

resultados obtidos. 
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2. Revisão bibliográfica 

O eixo traseiro transmite a potência do diferencial para as rodas, originando o deslocamento do 

veículo. Este é composto por dois componentes conectados ao diferencial, designados por semieixos, 

Figura 2.1. A extremidade externa do semieixo suporta a roda enquanto que a interna está conectada 

à engrenagem planetária do diferencial [7].  

O eixo de transmissão traseiro compreende o conjunto do diferencial, os semieixos de tração 

traseiros e o compartimento do eixo traseiro. Neste, a potência do motor entra no pinhão de ataque, 

que está engrenado com a roda de coroa, gerando o movimento desta. Durante a interação entre o 

pinhão de ataque e a roda de coroa o fluxo de potência realiza-se segundo um ângulo de 90º. Dado 

que o quociente entre o número de dentes da roda de coroa e do pinhão de ataque é superior à unidade, 

a transmissão é redutora, ou seja, ocorre a redução da velocidade de rotação e o aumento do binário 

transferido. A potência que vem da roda de coroa é transmitida através do diferencial, engrenagens 

satélites e engrenagens planetárias para os semieixos de tração e destes flui para as rodas traseiras. 

Os rolamentos e o compartimento do eixo de transmissão traseiro são projetados para suportar e 

alinhar o conjunto do diferencial e os semieixos de tração [8]. 

 

Figura 2.1 – Vista explodida do eixo de transmissão traseiro, adaptado de [9]. 

Uma vez, percecionada a localização dos semieixos e do diferencial no eixo de transmissão 

traseiro bem como a conexão entre estes, segue-se a apresentação detalhada dos modos de falha 

característicos dos semieixos. Dado que o estudo de falhas em componentes mecânicos é bastante 

visual, é necessário ter em consideração o aspeto morfológico da peça após sofrer fratura, ou seja, as 

características fractográficas em cada modo de falha. 
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2.1. Semieixos 

Nos automóveis, os semieixos são utilizados para estabelecer ligação entre as rodas e o 

diferencial, que se encontram nas suas extremidades, com o objetivo de transmitir potência e 

movimento de rotação [10]. Assim, os semieixos destinam-se a realizar as seguintes funções: 

(i) transmitir binário para as rodas através de arranjos de engrenagens planetárias, e (ii) manter uma 

posição relativa entre as rodas e o corpo do veículo [11].  

Durante o seu funcionamento, estes estão sujeitos a esforços de torção e flexão, os quais estão 

associados ao seu próprio peso, ao peso dos componentes ou ao possível desalinhamento dos 

rolamentos [10]. Assim, estes devem ser robustos o suficiente para resistir às cargas de choque e às 

cargas de fadiga por flexão reversa sobrepostas nas cargas de torção transmitidas [12]. 

2.1.1. Modos de falha e respetiva caracterização 

Bonnett et al. [13], apresentou um estudo com base em dados fornecidos pela indústria sobre as 

causas de falhas em veios, para máquinas rotativas, ver Tabela 2.1. 

Tabela 2.1 – Causas de falhas em veios [13] 

Causa de falhas em veios Percentagem [%] 

Corrosão 29 

Fadiga 25  

Fratura Frágil 26 

Sobrecarga 11 

Corrosão por Alta-Temperatura 7 

Fadiga por corrosão sob tensão/Fragilização por hidrogénio 6 

Fluência 3 

Desgaste, Abrasão e Erosão 3 

Asi [10] menciona que os semieixos, componentes rotativos, são suscetíveis à fadiga devido à 

natureza da sua operação e as falhas por fadiga são geralmente do tipo de torção, de flexão rotativa e 

alternada. 

2.1.1.1. Fratura dúctil  

Segundo os autores Rodrigues e Martins [14], o mecanismo de fratura dúctil tem origem na 

estricção progressiva, responsável pela mudança para um estado de tensão triaxial e complexo que 

origina o aparecimento de microcavidades na região central. A progressão da deformação gera a 

coalescência das cavidades até à formação da fissura na região central, a qual se propaga desde o 

centro até à periferia, segundo a direção perpendicular à de aplicação de tensão. Quando a fissura 

atinge a fronteira da superfície do provete, passa a propagar-se segundo direções que fazem 45⁰ com 

o eixo do provete, devido à existência de tensões de corte e observa-se a fratura “taça-e-cone” 

(Figura 2.2). No caso dos materiais muito dúcteis, que possuem elevadas extensões de deformação 
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plástica, a fratura ocorre numa zona muito pequena, correspondendo a uma fratura do tipo estricção 

total. 

 
 

(a) (b) 

Figura 2.2 – Fratura dúctil do tipo “taça-e-cone”: (a) esquema dos diferentes estágios de formação [14] e (b) aparência 

macroscópica [15]. 

A fratura dúctil apresenta as seguintes características: 

• Deformação plástica apreciável antes e durante a fase de propagação de fissuras;  

• Nas regiões onde a fissura termina, observa-se geralmente o bordo cónico a 45⁰, na direção de 

corte máxima; 

• A superfície da fratura pode parecer fibrosa, ter uma textura baça ou sedosa, dependendo do 

material; 

• A secção transversal é reduzida devido ao fenómeno de estricção; 

• O crescimento da fenda é lento. 

A rotura por dimple é o termo fractográfico que descreve a fratura dúctil e este tipo de fratura exibe 

numerosas depressões do tipo taça/cone, como se observa na Figura 2.3, que resultam da 

coalescência das microcavidades.  

   

Figura 2.3 – Exemplos de rotura por dimple: (a) pequenas e grandes dimples na superfície de fratura de uma ferramenta em 

aço, (b) rotura por dimple intergranular [15]. 

A dimensão das dimples na superfície de fratura depende do número e da distribuição das 

microcavidades que são nucleadas. Quando os locais de nucleação são poucos e muito espaçados, as 

microcavidades crescem e adquirem grandes dimensões antes da coalescência, o que resulta numa 

superfície de fratura que contém grandes dimples. A situação contrária sucede quando vários locais de 
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nucleação são ativados e as microcavidades adjacentes se unem, sem adquirirem grandes dimensões. 

Como tal, a distribuição das microcavidades tem influência no aspeto da superfície de fratura.  

As superfícies de fratura que resultam de tração (modo I) ou de cisalhamento/corte (modos II e III) 

possuem dimples alongadas. Estas caracterizam-se por possuir um eixo mais comprido que outro e 

ainda por terem uma das extremidades aberta. Uma superfície de fratura sujeita ao modo I exibe 

dimples alongadas em ambas as superfícies e orientadas na mesma direção, sendo que a extremidade 

fechada das covinhas aponta para a origem da fratura (Figura 2.4 (a)).  Uma superfície de fratura 

resultante de corte, exibe dimples alongadas que apontam em direções opostas nas superfícies de 

fratura compatíveis (Figura 2.4 (b)). Exemplos de dimples alongadas encontram-se na Figura 2.5 [15]. 

(a)  

(b)  

Figura 2.4 – Formação de dimples alongadas que resultam de: (a) tração e (b) corte [15]. 

 

Figura 2.5 – Exemplos de superfícies de fratura com dimples alongadas [15]. 
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2.1.1.2. Fratura frágil 

Nos metais que sofrem fratura frágil praticamente não se observa deformação plástica e a fratura 

sucede com estricção reduzida, ou quase nula, depois de atingir o ponto de força máxima. A maior 

parte das fraturas frágeis são transgranulares, ou seja, as fissuras propagam-se rapidamente através 

dos grãos. No entanto, quando a região dos limites de grão possuir um filme frágil ou estiver fragilizada 

devido à segregação de elementos prejudiciais, a fratura pode ser intergranular [14]. 

De acordo com Rodrigues e Martins [14], alguns autores consideram que o mecanismo de fratura 

frágil se processa em três etapas: (i) na primeira etapa, as deslocações concentram-se na proximidade 

de obstáculos nos planos de escorregamento, devido à deformação plástica (ou seja, as deslocações 

são bloqueadas nos limites de grão), (ii) resultando no aparecimento de tensões de corte que originam 

a nucleação de microfissuras, (iii) segue-se a propagação das microfissuras, provocada pelas tensões, 

com a contribuição da energia elástica armazenada pelo material.  

Macroscopicamente (Figura 2.6), as fraturas frágeis apresentam as seguintes características: 

• Fratura precedida por reduzida ou nula deformação plástica visível; 

• Fratura geralmente plana e perpendicular à superfície do provete; 

• A fratura pode parecer granular ou cristalina e geralmente é altamente reflexiva à luz; 

• Pode observar-se os padrões espinha de peixe caracterizados por apontarem para a origem da 

fratura; 

• As fissuras crescem rapidamente, geralmente acompanhadas por um ruído alto. 

 

Figura 2.6 – Aparência macroscópica da fratura frágil [15]. 

A clivagem corresponde ao termo fractográfico que descreve a fratura frágil e consiste na quebra 

de ligações atómicas ao longo de planos cristalográficos específicos (planos de clivagem), sendo uma 

fratura de baixa energia. Teoricamente, neste tipo de fratura as superfícies devem ser compatíveis e 

completamente planas. No entanto, a existência de imperfeições e de mudanças na orientação da rede 

cristalina leva à existência de características distintas associadas às superfícies de fratura por clivagem 

como os degraus de clivagem, as river marks, as feather marks, os padrões de espinha de peixe 

(chevron) e as tongues. 

As fraturas de clivagem costumam ter início em planos de clivagem paralelos, que se reduzem 

com o avanço da fratura através de um processo de junção que forma progressivamente os degraus 

de clivagem. Esta rede de degraus é conhecida como river marks e as suas ramificações unem-se na 

direção de propagação da fissura. 
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Quando os planos de clivagem formam um pequeno ângulo entre si, devido a uma ligeira rotação 

em torno do seu eixo de interseção, diz-se que existe um limite de inclinação (Figura 2.7) e quando 

estes giram em torno de um eixo perpendicular à sua interseção, surge o limite de torção (Figura 2.8). 

No caso do limite de inclinação, as etapas de clivagem propagam-se através deste limite, enquanto que 

no limite de torção a propagação da fissura reinicia-se neste limite e à medida que a fratura se afasta 

do limite, os planos de clivagem unem-se, resultando em menos planos individuais de clivagem.  

  
(a) (b) 

Figura 2.7 – Limite de inclinação (tilt): (a) representação esquemática e (b) exemplo deste limite com a presença de degraus de 

clivagem e padrões de rio, adaptado de [15]. 

                  
(a)  

 

 

 

 (b)  

Figura 2.8 – Limite de torção (twist): (a) representação esquemática e (b) exemplo deste limite com a presença de degraus de 

clivagem e river marks, adaptado de [15]. 

Uma das características da fratura frágil são as feather marks que correspondem a um conjunto 

de degraus de clivagem muito finos em forma de leque, numa superfície de clivagem grande 

(Figura 2.9 (b)). As tongues formam-se quando sucede o desvio de uma fratura de clivagem do plano 

de clivagem, seguido da sua propagação segundo uma orientação dupla, numa pequena distância 

(Figura 2.9 (c)) [15]. 

 

Figura 2.9 – Características distintas da fratura frágil: (a) degraus de clivagem, (b) feather marks e (c) tongues, para onde 

apontam as setas, adaptado de [15]. 

Cleavage steps 

Cleavage plane 

Cleavage feathers Fracture 
direction 

Grain or sub-grain 
boundary 

Twist 

Cleavage planes 

Cleavage step Grain or sub-grain 
boundary 

Fracture 
direction 

Tilt 



10 

 

As fraturas dúcteis e frágeis podem ser distinguidas considerando as características 

macroscópicas e microscópicas mencionadas bem como de acordo com o tipo de esforços aplicados: 

tração, torção e flexão (Figura 2.10). Por observação da superfície da fratura é possível perceber a 

magnitude dos esforços aplicados. Ou seja, quanto mais rugosa for a textura da superfície de fratura, 

mais rapidamente sucedeu a rotura [16]. 

 

Figura 2.10 – Fratura dúctil vs. fratura frágil [16]. 

2.1.1.3. Fadiga 

A fadiga corresponde à degradação progressiva das propriedades mecânicas de um material com 

consequente rotura do componente quando sujeito a tensões cíclicas (que variam no tempo). Tensões 

estas que podem ser axiais (de tração ou compressão), de flexão ou torção. Na presença de tensões 

que variam no tempo, a fratura ocorre em cargas abaixo da tensão de rotura (𝜎𝑅) e de cedência (𝜎𝑒) do 

material para cargas estáticas [17].  

Na presença das condições acima mencionadas, começa a formar-se uma fissura nos planos 

cristalográficos com elevada tensão de corte e a duração desta etapa pode ser reduzida devido à 

presença de tensões elevadas e de entalhes. Segue-se a propagação da fissura segundo uma direção 

perpendicular ao carregamento aplicado [15], que se divide em dois estágios: no estágio I, inicia-se a 

propagação lenta da fissura segundo os planos cristalográficos, estando envolvidos poucos grãos e 

resultando numa superfície de fratura plana; no estágio II, a propagação acelera e a fissura cresce 

devido a um processo repetitivo de blunting e afiação nas suas extremidades, resultando numa 

superfície de fratura áspera. Por fim, a fenda atinge a sua dimensão crítica, que resulta na sua 

propagação rápida e consequente rotura final, dado que a secção transversal não possui mais 

capacidade para suportar o carregamento aplicado (Figura 2.11). Assim, a falha por fadiga ocorre em 

três etapas: 

1. Nucleação da fissura nas áreas de concentração de tensões 

2. Propagação das fissuras (divide-se em Estágio I e Estágio II) 

3. Rotura catastrófica, ou seja, rápida propagação da fissura após ser atingido o tamanho crítico da 

mesma. 
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Figura 2.11 – Representação esquemática da superfície de fratura de fadiga acompanhada de um esquema com o que sucede 

na segunda etapa, ou seja, na propagação de fissuras. 

O número total de ciclos até à fratura corresponde à soma do número de ciclos da primeira e da 

segunda etapa: 

 𝑁𝑡 = 𝑁𝑖 + 𝑁𝑝 (2.1) 

sendo  𝑁𝑡 definido como o número total de ciclos, 𝑁𝑖 como o número de ciclos da primeira etapa e 𝑁𝑝 

como o número de ciclos da segunda etapa [17]. 

As falhas por fadiga são consideradas como parte do tipo de falha frágil (deformação plástica 

reduzida), mesmo sucedendo em materiais dúcteis. Dado que tanto para materiais frágeis como 

dúcteis, a última etapa ocorre de forma súbita e catastrófica [18]. Por esta razão, macroscopicamente, 

as fraturas por fadiga apresentam características semelhantes às fraturas frágeis como o facto de 

serem planas e perpendiculares à direção de aplicação do carregamento, sem suceder estricção. No 

entanto, quanto às características da superfície de fratura, estas apresentam diferenças dado que parte 

da superfície de fratura por fadiga cresce ciclicamente e a restante resulta de sobrecarga (Figura 2.12) 

[15].  

Aquando da observação e análise das superfícies de fratura provocadas por fadiga devem ser 

tidas em consideração as seguintes características: ausência ou reduzida deformação plástica, as 

linhas de paragem, as estrias de fadiga e as marcas de fenda/fissura (ratchetmarks) [15]. 

 

Figura 2.12 – Aparência macroscópica da superfície de fratura de fadiga, mostrando a localização da iniciação da fissura (A), a 

zona de fadiga (ZF) e a zona de fratura final (ZFF), adaptado de [18]. 

A característica mais distinta das falhas por fadiga na superfície de fratura são as linhas de 

paragem na zona da fratura que cresceu ciclicamente [15]. Assim, as linhas de paragem são 
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consideradas a superfície de fratura por fadiga clássica (clam-shell markings) dado que estas são 

evidências macroscópicas de fadiga e podem ser observadas à vista desarmada. Estas são sempre 

concêntricas com a origem da fratura, como se observa na Figura 2.13 (a), e são causadas por 

carregamento interrompido [19]. 

 

Figura 2.13 – Linhas de paragem: (a) representação esquemática [18] e (b) exemplo destas observado no MEV [20]. 

Outra das características mencionadas são as estrias de fadiga (Figura 2.14), no entanto estas 

são microscópicas e para a sua observação deve recorrer-se ao Microscópio Eletrónico de Varrimento 

(MEV). Cada linha de paragem é composta por milhares de estrias de fadiga que resultam do avanço 

incremental da fissura durante o Estágio II e geram uma região de propagação suave e descolorada 

quando comparada com a região de fratura final. As estrias são geralmente causadas por um ciclo de 

tensão e o aumento de tensão está associado a um aumento do espaçamento entre estas [17]. 

 

Figura 2.14 – Exemplos de estrias de fadiga observadas no MEV [15]. 

As linhas de paragem assim como as estrias de fadiga não são observadas na região sobre a qual 

ocorre a falha rápida. Esta caracteriza-se por ser dúctil ou frágil e existirá evidência de deformação 

plástica para falha dúctil e ausência da mesma para falha frágil [19]. 

Em certas superfícies de fratura, particularmente em eixos, são observadas as ratchetmarks 

(Figura 2.15) que correspondem a uma característica macroscópica de falha por fadiga. Estas estão 

presentes quando existem várias origens de fissuras por fadiga que crescem e acabam por se juntar, 

sendo assim a junção entre fissuras de fadiga adjacentes [15]. Estas marcas estão direcionadas 

perpendicularmente aos pontos de origem, facilitando a deteção do ponto de origem da fadiga [20]. 

 

Figura 2.15 – Ratchetmarks: (a) representação esquemática e (b) exemplo macroscópico destas em eixos [16]. 
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Por observação da superfície de fratura é possível obter informações sobre os esforços aplicados 

bem como a magnitude dos mesmos. Quando a magnitude do carregamento é reduzida (esquema à 

direita na Figura 2.16), a área ocupada pela zona de fadiga é superior à área da zona instantânea, para 

magnitudes elevadas sucede o contrário (esquema à esquerda na Figura 2.16) [21].  

 

Figura 2.16 – Representação esquemática da fratura por fadiga em componentes com secção transversal circular sujeitos a 

várias condições de carregamento, adaptado de [15]. 

2.1.1.4. Fratura por fluência 

Quando um metal é submetido a uma tensão por períodos prolongados e sujeito a temperaturas 

elevadas, que estão geralmente na faixa de 40 a 70% da temperatura de fusão absoluta do metal, 

ocorre a rotura por fluência [15]. Ou seja, a fluência ocorre lentamente e sucede quando um metal é 

submetido a uma tensão constante (abaixo da tensão de rotura do material) e exposto a uma 

temperatura elevada [17]. Por norma, as falhas por fluência exibem superfícies de fratura intergranular 

[15].  

Na curva de fluência distinguem-se três fases com diferentes taxas de fluência: a fase primária, a 

fase secundária e a fase terciária. Observando-se que após uma rápida extensão inicial (휀0), a taxa de 

fluência diminui com o tempo até atingir um estado estacionário (Figura 2.17). 

1. Fase primária (transiente): caracteriza-se pela diminuição da taxa de fluência com o tempo, devido 

ao encruamento. 

2. Fase secundária (estado estacionário): caracteriza-se por uma taxa de fluência praticamente 

constante, ou seja, corresponde à região linear. Nesta fase, o encruamento é equilibrado pelo 

amaciamento. 
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3. Fase terciária (fase final): caracteriza-se por um aumento da taxa de fluência devido ao fenómeno 

de estricção, redução de área. Sucedendo a separação dos limites de grão, fissuração e geração 

de cavidades que conduzem à fratura [17]. 

 

Figura 2.17 – Curva de fluência clássica [22]. 

Os mecanismos da fratura por fluência são: elevadas taxas de difusão que permitem a 

reconfiguração dos cristais de modo a aliviar a tensão; difusão tanto nos limites de grão como no seu 

interior; a elevada energia e as fracas ligações permitem que as deslocações “subam” à volta das 

estruturas que as retêm nas temperaturas mais baixas [23]. 

Como mencionado acima, a fratura de fluência é intergranular sendo designada por rotura 

descoesiva, à qual está associada a fratura ao longo dos limites de grão e se caracteriza por pouca ou 

nenhuma deformação plástica (Figura 2.18).  

 

Figura 2.18 – Representação esquemática da rotura descoesiva através de: (a) limites de grãos equiaxiais, (b) uma fase de 

limite-grão fraca e (c) limites de grãos alongados [15]. 

Para identificar uma superfície de fratura por fluência deve observar-se ductilidade e inúmeras 

fraturas intergranulares [15], bem como ter em consideração as características fractográficas dos 

processos descritos acima e que podem ser observadas na Figura 2.19. 

 

Figura 2.19 – Exemplos de fratura de fluência intergranular [15]. 
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2.2. Diferencial 

A extremidade interior dos semieixos encontra-se conectada ao diferencial, que é composto pelas 

engrenagens de acionamento do diferencial (pinhão de ataque e roda de coroa), os rolamentos de 

pinhão, o porta-satélites do diferencial, as engrenagens satélites, as engrenagens planetárias e os 

rolamentos laterais. Este possui três funções: (i) redirecionar o fluxo de potência (segundo um ângulo 

de 90⁰) para acionar as rodas traseiras; (ii) multiplicar o binário do motor, reduzindo a velocidade de 

rotação; (iii) permitir que o veículo curve, dado que possibilita que as rodas tenham velocidades de 

rotação diferentes. 

O tipo mais simples de diferencial é designado por diferencial aberto e neste a roda de coroa está 

aparafusada ao porta-satélites do diferencial. Quando um carro anda em linha reta, as duas rodas giram 

à mesma velocidade. O pinhão de ataque está engrenado à roda de coroa, provocando a rotação desta 

e consequentemente do porta-satélites, e como tal as engrenagens satélites e as engrenagens 

planetárias movem-se com este, mas não se movem em relação a este (Figura 2.20 (a)). Quando o 

carro efetua uma curva, os semieixos e os componentes laterais começam a girar com velocidades 

diferentes e devido a esta diferença de velocidades, as engrenagens satélites começam a girar. Sendo 

a roda com maior velocidade a que tem um maior percurso a percorrer, ou seja, a roda exterior 

(Figura 2.20 (b)) [8]. 

 

Figura 2.20 – Representação esquemática do diferencial aberto e dos seus modos de operação. (a) Linha reta: as 

engrenagens do diferencial rodam em bloco como uma unidade rígida. (b) Curva à direita: o semieixo esquerdo roda mais que 

o direito, consequentemente a engrenagem planetária esquerda roda mais que a direita e como tal aciona os satélites, fazendo 

com que estes girem em torno da engrenagem planetária direita.   

O diferencial aberto aplica sempre um binário com a mesma intensidade a ambas as rodas. Devido 

a esta característica do diferencial aberto, quando uma das rodas do eixo de tração perde aderência 

(por estar em contacto com água, óleo, terra, lama, neve, gelo, entre outros), o diferencial faz com que 

esta roda gire mais depressa (fornece-lhe mais potência) e consequentemente a roda que tem 

aderência não recebe do diferencial binário suficiente para rodar, dado que este é limitado pelo binário 

da roda sem aderência [24]. 
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2.3. Engrenagens 

As engrenagens consistem num mecanismo de transmissão de movimento circular, entre eixos, 

no qual a relação de transmissão (𝑖) se mantém constante [25]. Por norma, as engrenagens são 

utilizadas para mudar velocidades de rotação, binários e/ou direções, o que explica o seu uso em 

diversas aplicações. Independentemente da dimensão e da forma, todas as engrenagens devem 

possuir uma resistência substancial, transmitir movimento e resistirem ao desgaste com o passar do 

tempo. Assim, a eficácia da engrenagem está dependente do seu método de fabrico [26]. 

2.3.1. Tipos de engrenagens e suas características 

As engrenagens classificam-se quanto ao tipo de interactuação (engrenagens de atrito ou rodas 

dentadas), à posição relativa dos centros de rotação (interior ou exterior), à inclinação dos dentes 

(dentes retos, helicoidais ou espirais) e à posição relativa dos eixos (eixos complanares (paralelos ou 

concorrentes) e não complanares) [25]. 

Segundo Budynas e Nisbett [27], existem os seguintes tipos de engrenagens: engrenagens 

cilíndricas, engrenagens cónicas e engrenagens sem-fim. 

As engrenagens cilíndricas podem ser de dentes retos ou de dentes helicoidais. As de dentes retos 

caracterizam-se por possuírem dentes paralelos ao eixo de rotação e são utilizadas para transmitir 

movimento entre eixos paralelos (Figura 2.21(a)). Enquanto que as de dentes helicoidais se 

caracterizam por possuírem dentes inclinados relativamente ao eixo de rotação e destinam-se a 

transmitir movimento entre eixos paralelos e não paralelos (Figura 2.21 (b)). 

As engrenagens cónicas caracterizam-se por possuírem dentes desenvolvidos segundo 

superfícies cónicas e destinam-se a transmitir movimento entre eixos concorrentes. Quanto à inclinação 

dos dentes estas podem classificar-se em cónicas de dentes retos (Figura 2.21 (c)) ou cónicas espirais. 

Existem ainda as engrenagens hipóides que são semelhantes às engrenagens cónicas espirais, no 

entanto têm eixos não-complanares.  

As engrenagens sem-fim caracterizam-se por possuírem o carreto com a forma de um parafuso 

sem-fim, que ao rodar sobre os dentes de outra engrenagem transmite movimento entre eixos não 

complanares formando um ângulo de 90⁰ (Figura 2.21 (d)). 

 

Figura 2.21 – Tipos de engrenagens: (a) cilíndricas de dentes retos, (b) cilíndricas de dentes helicoidais, (c) cónicas de dentes 

retos e (d) sem-fim, adaptado de [27]. 
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2.3.2. Nomenclatura de engrenagens 

No engrenamento, a engrenagem mais pequena é denominada por carreto e a outra engrenagem 

é denominada por roda, sendo representadas nos cálculos por 1 e 2, respetivamente. 

Os cálculos são realizados em torno de uma circunferência virtual, a circunferência primitiva, cujo 

diâmetro é designado por diâmetro primitivo (𝐷). As circunferências primitivas do par de engrenagens 

conjugadas são tangentes entre si. 

A superfície lateral do dente divide-se em flanco de coroa (face) e flanco de raiz (flank). Na 

Figura 2.22, observa-se ainda a superfície de coroa, associada ao diâmetro de coroa (𝐷𝑎), e a distância 

desta ao diâmetro primitivo é dada pela altura da saliência (ℎ𝑎). Observa-se também a superfície de 

raiz, associada ao diâmetro de raiz (𝐷𝑓), e a distância desta ao diâmetro primitivo é dada pela altura da 

reentrância (ℎ𝑓). A altura do dente (ℎ) corresponde ao somatório da altura da reentrância com a altura 

da saliência. 

 

Figura 2.22 – Nomenclatura do dente de uma engrenagem de dentes retos, adaptado de [27]. 

O passo primitivo (𝑝) é comprimento do arco da circunferência primitiva entre o ponto primitivo no 

flanco de um dente e o ponto primitivo no flanco homologo do dente adjacente e é definido como: 

 𝑝 =
𝜋 × 𝐷

𝑧
= 𝜋 ×𝑀 (2.2) 

em que 𝑧 corresponde ao número de dentes e 𝑀 corresponde ao módulo [𝑚𝑚]. Com base na equação 

(2.2), conclui-se que o módulo corresponde ao quociente entre o diâmetro primitivo [𝑚𝑚] e o número 

de dentes da engrenagem [27].  

2.3.3. Processos de fabrico 

Os autores Budynas e Nisbett [27] mencionam que os dentes das engrenagens podem ser obtidos 

por meio de processos de fundição, sinterização ou por extrusão. Geralmente, os dentes das 

engrenagens são maquinados por fresagem ou talhe por geração. Na fresagem, o espaço entre os 

dentes tem a forma exata da fresa. No talhe por geração, a forma do dente é obtida através do 

movimento relativo, da ferramenta de corte, idêntico ao traçado da evolvente do círculo, existindo três 

processos de talhe por geração: corte com ferramenta-cremalheira, corte com ferramenta-carreto e 
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corte com fresa-mestra. Por norma, segue-se o processo de acabamento: retificação, retificação fina 

(honing) ou “navalhagem” (shaving) [25]. 

Um dos métodos mais recentes e promissores na geração dos dentes de engrenagem é a 

conformação a frio [27]. Na conformação a frio, o metal é colocado entre rolos, que o comprimem e 

pressionam, fazendo com que o metal se deforme (marcado com A na Figura 2.23) para gerar os dentes 

da engrenagem (marcado com B na Figura 2.23), a partir da força da pressão que causa tensão 

suficiente de modo a proporcionar uma ótima resistência ao dente. Esta corresponde a um processo 

de deslocamento que realiza a reconfiguração do material contrariamente a um processo subtrativo, o 

mais usual, em que se retira material do material original, ou seja, em bruto, seguindo-se o tratamento 

térmico e o processo de acabamento das engrenagens [26]. 

 

Figura 2.23 – Representação esquemática da conformação a frio [26]. 

As diferenças entre os processos de fabrico de engrenagens mencionados encontram-se 

apresentadas na Tabela 2.2. 

Tabela 2.2 – Resumo das vantagens e desvantagens dos métodos de fabrico das engrenagens, adaptado de [26] 

Processo Vantagens Desvantagens 

Sinterização  

• Ausência de desperdício de material 

• Formas e designs complexos 

• Ferramentas de baixo custo 

• Menos dispendioso em volumes de 

produção moderados e elevados  

• Baixa resistência e consequente aumento 

do desgaste 

• Para manter a capacidade de fabrico e 

eficácia das engrenagens, este é limitado 

pela dimensão  

Extrusão 

• Superfície exterior endurecida e lisa, devido 

ao deslocamento por pressão 

• Tempo de produção reduzido 

• Ausência de desperdício de material 

• Desempenho melhorado 

• Pode necessitar de ferramentas complexas 

e mais tempo de desenvolvimento, com 

consequente possibilidade de não 

uniformidade na engrenagem. 

Talhagem (Hobbing) 

• Preciso 

• Rápido 

• Barato 

• Necessita de várias etapas de acabamento  

Conformação a frio 

• Utilizado para formas e ferramentas 

complexas 

• Possibilita dimensões exatas e um melhor 

acabamento superficial (𝑅𝑎) 

• Eliminação do pós-processamento e 

consequente economia de tempo e custo 

• Mais dispendioso que outros processos 

NOTA: os dentes das engrenagens podem possuir a mesma dureza do núcleo até à superfície ou a superfície 

endurecida relativamente ao núcleo. Nas engrenagens de superfície endurecida, o núcleo tem um comportamento 

dúctil e a superfície um comportamento semi-frágil de modo a ser dura [28], o que proporciona um aumento da 

resistência à picagem e à fratura do dente [29]. 
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2.3.4.  Modos de falha e respetiva caracterização 

Segundo Bhaumik et al. [30], existem vários tipos de falha de engrenagens que se classificam em 

quatro grupos principais: desgaste, picagem (fadiga superficial), fratura do dente e deformação plástica. 

Ou então, consideram-se cinco grupos principais quando se separa a adesão severa designada por 

scuffing do desgaste (Figura 2.24) [31]. A fadiga, o impacto, a picagem, o fenómeno de lascagem 

(spalling), o esmagamento e os fenómenos de riscamento (scoring) e scuffing são mencionados como 

sendo responsáveis por mais de 75% das falhas das engrenagens [30]. 

 

Figura 2.24 – Classificação dos tipos de falha das engrenagens. 

É importante mencionar que o engrenamento de dois dentes conjugados se realiza com um 

movimento relativo misto de rolamento e escorregamento (Figura 2.25) e que apenas no ponto primitivo, 

o movimento é de rolamento puro. A componente de escorregamento é a principal causa de perda de 

energia por atrito no engrenamento, e também do desgaste dos dentes, sendo esta tanto maior quanto 

mais afastada do ponto primitivo [25]. 

 

Figura 2.25 – Representação das condições de rolamento e deslizamento nos dentes de engrenagens, adaptado de [32]. 

2.3.4.1. Desgaste 

Segundo Hohn e Michaelis [33], este é um modo de falha de engrenagens, onde ocorre a interação 

de asperezas, na presença de uma película de separação fina. Esta interação leva à remoção das 

camadas de metal, de forma praticamente uniforme, das superfícies de contacto dos dentes da 

engrenagem, como menciona Shipley [34]. A remoção ou deslocamento de material deve-se à ação 

mecânica, química ou elétrica [31]. 
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O desgaste é influenciado pela distância na direção radial dos pontos de contacto de rolamento, 

pressão de contacto, dureza da superfície, lubrificação, películas de espessura limite, temperatura, 

contaminação e outros fatores, de acordo com Flodin e Andersson [35]. 

Os autores Errichello e Muller [31] distinguem o desgaste por adesão, por abrasão e o polimento, 

como os principais tipos de desgaste e estes variam de suave a severo. Um dos tipos de desgaste 

mencionado por Shipley [34], apesar de não integrar os principais tipos de desgaste, é o desgaste por 

corrosão que consiste na deterioração da superfície por ação química que afeta os limites de grão, 

causando micro picagem, praticamente, uniforme ao longo das superfícies dos dentes (Figura 2.26 (d)).  

O desgaste por adesão consiste no rompimento das micro soldaduras das asperezas durante o 

movimento contínuo entre superfícies, originando uma superfície de fratura e um fragmento que fica 

aderente ao outro dente [14], ou seja, ocorre transferência de material entre as superfícies dos dentes 

(Figura 2.26 (a)).  

O desgaste por abrasão tem origem na penetração de asperezas do material duro no material 

macio quando duas superfícies de contacto têm movimento relativo ou nas partículas soltas 

provenientes de desgaste por adesão e/ou corrosão, assim como em poeiras provenientes do ambiente 

circundante que penetram na interface das duas superfícies de contacto com movimento relativo [36]. 

As superfícies de contacto apresentam marcas de riscos radiais ou ranhuras [34] alinhadas com a 

direção de escorregamento [14] e a sua dimensão corresponde à dimensão das partículas duras 

presentes no lubrificante (Figura 2.26 (b)) [37].  

O polimento é um processo de desgaste muito lento que se caracteriza pela formação de uma 

superfície fina e suave devido ao desgaste das asperezas presentes nas superfícies de contacto, sendo 

causado pelo contacto metal-metal durante o funcionamento (Figura 2.26 (c)) [34]. 

 

Figura 2.26 – Exemplo dos diferentes tipos de desgaste: (a) desgaste adesivo [31], (b) desgaste abrasivo [33], (c) polimento 

[34] e (d) desgaste corrosivo [34]. 

2.3.4.2. Scuffing 

Segundo Onishchenko [38], neste modo de falha, a película de lubrificante entre os dentes colapsa, 

provocando a interação molecular entre as superfícies, ou seja, o contacto entre dentes realiza-se 

através de películas de óxido. O autor Shipley [34] menciona que o rompimento da película de óleo se 

deve a sobreaquecimento e que o contacto metal-metal produz soldadura e rompimento alternados, 

responsáveis pela rápida remoção de metal das superfícies dos dentes.  

Os autores Hohn e Michaelis [33] referem que a proteção de superfícies pode ser realizada com 

recurso à lubrificação hidrodinâmica através de películas de óleo espessas ou por proteção física 

utilizando aditivos ou químicos. 
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O scuffing é influenciado pela pressão de contacto, velocidade de escorregamento, velocidade 

total de rolamento, propriedades físicas e mecânicas do material e propriedades do lubrificante, de 

acordo com Onishchenko [38]. 

O fenómeno de scuffing pode manifestar-se tanto no flanco de coroa como no de raiz e as 

superfícies apresentam rugosidade bem como rasgos alinhados com a direção de escorregamento [31], 

sendo esta deterioração resultado da permanência das condições responsáveis pelo desgaste por 

adesão [37].  

Segundo Shipley [34] existem cinco tipos deste fenómeno: frosting, scuffing moderado, scuffing 

destrutivo, scuffing localizado e interferência de coroa e raiz. 

O fenómeno frosting, também conhecido por scuffing suave, ocorre nas etapas iniciais do scuffing 

e os seus primeiros sinais manifestam-se no flanco de raiz da engrenagem motora, no entanto pode 

manifestar-se no flanco de coroa. As superfícies do dente aparecem baças e com pequenas 

rugosidades quando comparadas com as zonas não afetadas e não se observam marcas de soldadura 

radial ou de rompimento (Figura 2.27 (a)) [37]. 

O scuffing moderado caracteriza-se por um padrão de desgaste no flanco de coroa, no flanco de 

raiz ou em ambos. As superfícies do dente podem apresentar marcas de rompimento radial 

(Figura 2.27 (b)) [34]. 

O scuffing destrutivo apresenta riscos radiais e marcas de rompimento na direção do 

escorregamento. Há sinais de deslocamento radial de material no flanco de coroa, assim como de 

remoção considerável de material acima e abaixo da superfície primitiva e consequente destaque desta. 

O perfil do dente é destruído na integra, sendo inadequado para o serviço (Figura 2.27 (c)) [34]. 

O scuffing localizado manifesta-se ao longo da zona de contacto dos dentes da engrenagem e não 

se propaga por todo o flanco de coroa. Este fenómeno tem origem na concentração de força local, 

causada pela geometria dos dentes ou fatores como desalinhamento axial (Figura 2.27 (d)) [34].  

No fenómeno de interferência de coroa e raiz, a superfície de raiz apresenta sinais de remoção de 

metal bem como marcas de riscos radiais destrutivas. A superfície de coroa tanto do carreto como da 

roda apresenta marcas de metal removido, que danificam esta, e marcas de rompimento na direção da 

rotação. Este pode ser causado por um erro no perfil da superfície de raiz ou pela necessidade de 

modificação da superfície de coroa (Figura 2.27 (e)) [34].  

 

Figura 2.27 – Exemplo dos diferentes tipos de scuffing: (a) frosting, (b) scuffing moderado, (c) scuffing destrutivo e (d) scuffing 

localizado e (e) interferência de coroa e raiz [34]. 
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2.3.4.3. Picagem  

A picagem surge no flanco de raiz do dente e corresponde a uma falha de fadiga superficial com 

origem nas fendas superficiais, que se propagam pelo material, de acordo com Hohn e Michaelis [33]. 

Esta propagação das fendas provoca a quebra de material da superfície e consequente formação de 

uma depressão/cavidade com arestas afiadas [31]. Assim, este modo de falha ocorre quando o limite 

de resistência à fadiga do material é excedido [34].  

Os mesmos autores, Hohn e Michaelis [33], referem que a picagem é influenciada pela tensão 

Hertziana, pela tensão tangencial superficial e pela formação da película de lubrificante. Este modo de 

falha depende ainda da rugosidade da superfície de contacto, da microestrutura do material e das 

condições de operação [39]. 

De acordo com o tipo de dano, a picagem pode ser considerada: não progressiva, progressiva, 

lascagem (spalling) ou separação da camada superficial [31].  

A picagem progressiva, inicial ou estacionária caracteriza-se pela presença de pequenas cavidades 

(diâmetro inferior a 1 mm) [31]. Ocorre em áreas sujeitas a esforços muito elevados e tende a redistribuir 

a carga de forma uniforme através da remoção progressiva das irregularidades na superfície [34]. Por 

norma, esta é identificada em torno da superfície primitiva ou no flanco de raiz, no entanto pode estar 

distribuída de forma aleatória por toda a superfície do dente (Figura 2.28 (a)) [37]. Este tipo de picagem 

pode ser causado pela inexistência de conformidade entre as superfícies dos dentes ou pelo 

engrenamento incorreto. Apesar de se mencionar as irregularidades locais da superfície, a causa mais 

frequente corresponde ao alinhamento inadequado segundo todo o comprimento da superfície de 

engrenamento [34].  

Na picagem não progressiva ou destrutiva, observa-se a presença de cavidades, com um diâmetro 

superior ao observado na picagem inicial [31]. Numa primeira fase, os danos causados por esta 

manifestam-se no flanco de raiz. Ao evoluir, sucede a geração de crateras com formas e tamanhos 

variados numa porção significativa das superfícies dos dentes (Figura 2.28 (b)), causada pela aplicação 

de uma tensão muito elevada. Pode ser evitada por meio da redução da carga na superfície de modo 

a ser inferior ao limite de resistência à fadiga do material [34]. Ou através, da remoção da causa da 

sobrecarga, que pode estar associada ao desalinhamento dos dentes [37]. 

O fenómeno de lascagem (spalling) é semelhante à picagem destrutiva, com exceção de que as 

irregularidades apresentam diâmetros maiores (Figura 2.28 (c)). Este é causado pelo excesso de 

elevadas tensões de contacto que levam à formação de cavidades de grandes dimensões. Consiste 

assim na fratura acelerada da superfície das cavidades iniciais e consequente formação de espaços 

vazios que se unem entre si. Pode ser evitado através da redução das tensões de contacto, abaixo do 

limite de resistência à fadiga do material ou através do aumento da resistência da superfície do material, 

endurecendo esta, no caso de um material com dureza insuficiente [34]. 

Na separação da camada superficial (case exfoliation or flake), áreas apreciáveis da superfície da 

camada superficial endurecida lascam na zona abaixo da junção da camada superficial com o núcleo, 

visível na Figura 2.28 (d).  Ocorre em apenas um ou dois dentes da engrenagem e os restantes 

permanecem intactos. Esta danificação é causada pelo aparecimento de fendas na subsuperfície 

devido à existência de tensões que excedem a resistência do material onde estas tensões estão 
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aplicadas. Pode estar relacionada com uma espessura da camada endurecida insuficiente para 

suportar as cargas aplicadas nos dentes ou uma elevada tensão residual, devido ao elevado gradiente 

de durezas entre o núcleo e a camada superficial. A separação pode ser solucionada com o aumento 

adequado da profundidade da camada endurecida [34]. 

 

Figura 2.28 – Exemplo dos diferentes tipos de picagem: (a) picagem inicial [34], (b) picagem destrutiva [33], (c) spalling [34] e 

(d) separação da camada superficial [34]. 

2.3.4.4. Fratura dos dentes 

Segundo Shipley [34], a fratura dos dentes corresponde a uma falha causada pela rotura total do 

dente ou de uma porção substancial deste. No entanto, este modo de falha dos dentes de uma 

engrenagem não implica que esta deixe de funcionar [37]. Shypley [34] menciona ainda que a fratura 

de dentes pode ser o resultado de uma sobrecarga ou de uma tensão cíclica nos dentes da engrenagem 

superior à tensão de resistência à fadiga do material.  

As roturas podem corresponder a vários tipos: rotura por fadiga; fratura frágil, provocada por uma 

carga de choque elevada (sobrecarga); fratura aleatória ou falha da superfície de raiz e do núcleo [34].  

A superfície de fratura da rotura por fadiga apresenta as características macroscópicas 

mencionadas na secção 2.1.1.3 (Figura 2.29 (a)). A rotura por fadiga divide-se em: fadiga causada por 

cargas de impacto ou excessivas, fadiga causada por picagem progressiva e fadiga causada por 

defeitos superficiais, de acordo com Neale [37]. Tanto a fadiga causada por cargas de impacto como a 

causada por picagem progressiva se devem a cargas que excedem a tensão limite de fadiga, pelo que 

a diferença entre estas está na sua origem: a primeira tem origem na superfície de raiz (por ser a zona 

de tensões mais elevadas) e a segunda tem origem nas cavidades existentes no flanco de coroa. Na 

fadiga causada por defeitos superficiais, a superfície suave e curva resulta de fadiga lenta e dos defeitos 

do tipo inclusão não metálica (óxidos ou escória) ou defeitos de retificação [37]. 

Na fratura frágil, as superfícies de fratura são rugosas ou cristalinas e observam-se, por norma, 

em mais do que um dente. Para além das características mencionadas, identificam-se nas superfícies 

evidências de terem sido puxadas ou rasgadas (Figura 2.29 (b)). Esta fratura é provocada por uma 

carga súbita cuja energia ultrapassa a resistência ao impacto do material. Pode ainda ser resultado da 

falha súbita de equipamentos a jusante das engrenagens, da passagem de material estranho no 

engrenamento ou do desalinhamento devido à falha de um rolamento [37]. As medidas para evitar esta 

fratura são dificultadas pelo facto de este modo de falha ser uma ocorrência inesperada [34]. 

Usualmente, a fratura aleatória está associada à secção do flanco de concordância, apesar de ser 

possível ocorrer noutras porções do dente como na superfície de coroa do dente (que sofre fratura) ou 

na ponta do dente (onde são arrancados grandes fragmentos por fadiga) (Figura 2.29 (c)). As possíveis 

causas são: deficiências nos dentes da engrenagem que resultam numa concentração elevada de 
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tensões numa zona em particular; a presença de um ciclo de tensões constante, gerando falhas ou 

fendas que se propagam, ocorrendo o desenvolvimento da fratura; a presença de material estranho 

entre as engrenagens, produzindo uma falha numa pequena porção do dente; o tratamento a quente 

impróprio, resultando em elevadas tensões residuais e causando fraturas locais [34]. 

Na fratura da superfície de raiz e do núcleo, a superfície de raiz falha entre dois dentes adjacentes 

e a fenda propaga-se desta até ao núcleo (Figura 2.29 (d)). Este modo de falha é causado por tensões 

de flexão no dente. Para evitar este tipo de fratura aumenta-se a espessura da superfície de raiz, na 

situação em que a falha ocorre através desta [34]. 

 

Figura 2.29 – Exemplo dos diferentes tipos de fratura de dentes: (a) rotura por fadiga, (b) fratura frágil, (c) fratura aleatória e 

(d) fratura da superfície de raiz e do núcleo [34]. 

2.3.4.5. Deformação plástica 

Esta é causada por elevadas tensões de contacto e pela ação de rolamento e de escorregamento 

do engrenamento. Caracteriza-se pela deformação da superfície que resulta da cedência do material 

da superfície e da subsuperfície [34]. Neale [37] menciona que ocorre o escoamento plástico, de uma 

quantidade limitada, nas superfícies de contacto.  

Assim, a deformação plástica pode assumir três formas: escoamento plástico intenso (cold flow), 

rippling ou ridging [34]. 

No fenómeno de escoamento plástico observa-se fluxo de material em direção à superfície de 

coroa dos dentes, provocando o arredondamento desta. Caracteriza-se assim pela formação de um 

bordo aguçado e brilhante na superfície de coroa dos dentes da engrenagem motora e a 

correspondente depressão na engrenagem movida [34]. Normalmente, os flancos dos dentes 

apresentam um aspeto polido (Figura 2.30 (a)). Este é causado pela ação de rolamento e de peening 

na presença de cargas elevadas durante o engrenamento, fazendo com que a tensão superficial 

ultrapasse a tensão de cedência do material, e provocando o deslocamento das  camadas superficiais 

na direção do escoamento, durante o regime plástico. Este pode ser solucionado recorrendo a um 

lubrificante mais viscoso, no entanto para evitar este modo de falha deve reduzir-se a carga transmitida, 

possivelmente através da correção do alinhamento [37]. O aumento da dureza do material da superfície 

de contacto e da subsuperfície pode ser uma solução [34]. 

O modo de falha rippling caracteriza-se por uma superfície enrugada/ondulada, segundo a direção 

de escorregamento (Figura 2.30 (b)). Se o material for dúctil, a prevenção deste modo de falha pode 
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ser realizada através: do endurecimento da camada superficial do dente da engrenagem; da redução 

das tensões de contacto; da adição de pressão e aumento da viscosidade do óleo lubrificante; do 

aumento da velocidade de rolamento [34].  

A formação de depressões profundas por ação do fluxo plástico da superfície e da subsuperfície 

é característica do ridging. Assim, as superfícies dos dentes apresentam picos e vales, segundo a 

direção de escorregamento (Figura 2.30 (c)). Este modo de falha é causado por elevadas tensões de 

contacto de compressão e elevadas velocidades de escorregamento relativas. Verifica-se em materiais 

de baixa dureza, no entanto na presença de elevadas tensões de contacto pode verificar-se em 

materiais de elevada dureza. Pode ser solucionado por meio da redução das tensões de contacto, 

aumento da dureza do material e uso de um lubrificante mais viscoso com aditivos de pressão extrema. 

Garantir que não há matéria estranha a circular no lubrificante [34]. 

 
Figura 2.30 – Exemplo dos diferentes tipos de deformação plástica: (a) escoamento plástico, (b) rippling, (c) ridging [34]. 

Uma das causas de fratura das engrenagens suprarreferida é o desalinhamento dos dentes e 

quanto pior for esta situação, mais rapidamente diminui a vida da engrenagem. O alinhamento do dente 

afeta a tensão de contacto e consequentemente o padrão de engrenamento. Aquando da observação 

da superfície de fratura da engrenagem deve ter-se em consideração os padrões de engrenamento 

apresentados na Figura 2.31 para perceção da existência de desalinhamento [28]. 

 

Figura 2.31 – Padrões de engrenamento existentes e respetivas tensões de contacto, adaptado de [28]. 
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3. Metodologia experimental 

Para realizar a caracterização do material dos semieixos e das engrenagens, consideraram-se os 

ensaios de tração, de dureza Vickers e a micrografia (análise metalográfica). Para auxiliar na 

identificação do modo de falha, recorreu-se ao microscópio eletrónico de varrimento (MEV). 

Assim, neste capítulo serão apresentadas as normas e os procedimentos experimentais 

associados a cada um dos ensaios mencionados assim como as características das amostras e a 

preparação das mesmas para se encontrarem em condições de serem ensaiadas. Este possui ainda 

uma secção com a apresentação dos semieixos e das engrenagens em estudo, seguido de um 

esquema com as amostras deles retirados e a que ensaio se destina cada uma das amostras. 

3.1. Ensaio de tração 

De acordo com a norma EN 10002-1 (2001) – 1: Metallic materials – Tensile testing – Part 1: 

Method of test at ambient temperature [40], no ensaio de tração determinam-se as propriedades 

mecânicas do material, tracionando o provete até ser atingida a fratura. Este é o ensaio mais usado 

para caracterização do comportamento mecânico dos materiais [41].  

Geralmente, a geometria do provete caracteriza-se por uma secção circular ou retangular, com 

cabeças de amarração que possibilitam a fixação deste às amarras da máquina de ensaio. A área inicial 

(𝐴0), cujo cálculo necessita do diâmetro inicial da secção transversal, e o comprimento de prova inicial 

(𝑙0) são as dimensões características do provete a ensaiar, como representado na Figura 3.1, e estas 

costumam ser normalizadas. As dimensões dos provetes ensaiados encontram-se no Anexo A. 

 

Figura 3.1 – Geometria do provete a ensaiar e suas dimensões características. 

As máquinas utilizadas no ensaio de tração são constituídas por dois montantes entre os quais 

estão o travessão fixo e o travessão móvel e a estes estão ligadas as amarras que fixam o provete. 

Como tal, a força de tração é imposta pelo movimento do travessão móvel. As máquinas podem ser 

eletromecânicas ou hidráulicas. 

O ensaio decorre com o registo da força aplicada e do alongamento do provete. Sendo que a 

medição da carga se realiza com uma célula de carga previamente calibrada, que converte a força 

aplicada num sinal elétrico. A medição do alongamento realiza-se com um extensómetro (strain gage), 

ligado ao comprimento de prova do provete. Assim, o ensaio devolve valores da força (𝐹) e do 

alongamento (𝛥𝑙) do provete, através dos quais se obtêm os valores de tensão (𝜎 = 𝐹/𝐴0) e extensão 

(휀 =  𝛥𝑙 /𝑙0) correspondentes. A curva de 𝜎 − 휀, que se obtém, permite determinar parâmetros que 

definem as propriedades do material ensaiado [41]. 
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3.1.1. Procedimento experimental 

Considerando a norma EN 10002-1 (2001) – 1: Metallic materials – Tensile testing – Part 1: Method 

of test at ambient temperature [40], os ensaios de tração efetuados no âmbito desta tese, foram 

realizados com uma velocidade de 2 mm min-1, adequada para ensaios em aços, numa máquina 

universal de ensaios mecânicos (eletromecânica), Instron 3369 (Figura 3.2 (a)), disponível no 

Laboratório de Mecânica Experimental (LME) do Departamento de Engenharia Mecânica (DEM) do 

Instituto Superior Técnico (IST), utilizando um extensómetro Instron 2630-100 (Figura 3.2 (b)). O 

laboratório encontrava-se a uma temperatura de 18⁰C e a uma humidade de 50%. 

 

Figura 3.2 – Equipamentos utilizados no ensaio de tração: (a) máquina universal de ensaios mecânicos, Instron 3369 e 

(b) extensómetro Instron 2630-100. 

3.2. Ensaio de dureza Vickers 

Segundo a norma ASTM E92 – 82: Standard Test Method for Vickers Hardness of Metallic Materials 

[42], os ensaios de dureza permitem obter um número de dureza através da formação de uma 

indentação. Estes são benéficos na avaliação de materiais, no controlo de qualidade dos processos de 

fabrico e na investigação e desenvolvimento.  

Estes ensaios são vantajosos por permitirem a determinação da dureza de materiais 

extremamente duros, possuírem uma grande precisão de medida, serem aplicados a qualquer 

espessura de material, possibilitando a medição de durezas superficiais, formarem indentações 

extremamente pequenas que não inutilizam as peças e possuírem uma escala contínua e única. 

Contrariamente a outros ensaios, no ensaio de dureza Vickers não é necessário conhecer à priori o 

material a ensaiar [41]. 

O ensaio de dureza Vickers utiliza como penetrador uma pirâmide quadrangular em diamante, com 

um ângulo de abertura de 136° ± 0,5. A geometria deste indentador encontra-se representada na Figura 

3.3, na qual 𝑑1 e 𝑑2 correspondem às diagonais de impressão [42].  
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Dado que o penetrador é um diamante, este é praticamente indeformável e como tal é possível 

estabelecer uma semelhança geométrica entre impressões provocadas por forças diferentes [41].  

 

Figura 3.3 – Geometria do indentador de Vickers [43]. 

3.2.1. Procedimento experimental 

O ensaio de dureza Vickers realizado, baseou-se no procedimento experimental mencionado na 

norma ASTM E92 – 82: Standard Test Method for Vickers Hardness of Metallic Materials [42]. 

O tempo de aplicação da carga de teste deve estar compreendido entre os 10 e os 15 segundos, 

para aços. Relativamente ao posicionamento das indentações, é mencionado que o espaçamento 

mínimo entre estas deve corresponder à multiplicação da diagonal de Vickers (dV) por 2,5, como 

representado na Figura 3.4 [42]. 

A preparação da superfície do provete deve ser realizada com muito cuidado [41], dado que o 

ensaio deve ser desempenhado num provete plano com a superfície polida [42]. 

 

Figura 3.4 – Espaçamento mínimo recomendado para indentações no ensaio de Vickers, adaptado de [43]. 

Os ensaios de dureza Vickers realizados no âmbito desta tese, foram efetuados no durómetro 

Mitutoyo AVK-C2, disponível no Laboratório de Ensaios Mecânicos e de Materiais (LEM2) do DEM do 

IST (Figura 3.5). Nos testes desempenhados selecionou-se uma carga de teste de 2 kgf (19,6 N) e 

estes tiveram uma duração de 15 segundos. Considerou-se 1 milímetro como o espaçamento entre 

cada indentação. Após a realização da indentação, efetuou-se a medição das diagonais do losango 

(forma da indentação), recorrendo ao microscópio incorporado no durómetro, e obteve-se o valor da 

dureza Vickers. 
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Figura 3.5 – Equipamento utilizado no ensaio de dureza Vickers: durómetro Mitutoyo AVK-C2. 

3.2.2. Preparação das amostras 

A preparação das amostras a serem ensaiadas compreende o corte, a montagem (embutimento), 

se necessário, e o polimento.  

O método de corte utilizado em cada amostra destinada ao ensaio de dureza encontra-se 

explicado nas secções 3.5.1. Amostras retiradas dos semieixos e 3.5.2. Amostras retiradas das 

engrenagens. 

Na montagem de amostras recorreu-se à prensa de embutimento a quente, CitoPress-15 da 

Struers (Figura 3.6 (a)), e aos consumíveis de montagem, ou seja, às resinas. A CitoPress-15 é 

electro-hidráulica, programável e de cilindro único, pelo que apenas requer a colocação das amostras 

no cilindro, seguida da introdução de resina no mesmo e da programação da prensa, para devolver a 

amostra embutida.  

Para a realização dos testes de dureza, foi necessário realizar o polimento das amostras, que se 

divide em duas etapas. Na primeira etapa, a amostra foi polida em papéis abrasivos sucessivamente 

mais finos (320, 500, 1200 e 2400) com assistência da máquina de polimento, Tegramin-30 da Struers 

(Figura 3.6 (b)). O papel abrasivo é colocado na máquina de polimento e as amostras são colocadas a 

girar sobre este na presença de água, que serve para remover os detritos e atuar como lubrificante. Na 

segunda etapa, realizou-se um polimento com pasta de diamante de 3 μ da marca Presi e um pano 

destinado para fins metalográficos, disponíveis no Laboratório de Caracterização de Materiais (LCM) 

do Departamento de Engenharia Química (DEQ) do IST. 

(a) 

 

(b) 

 

Figura 3.6 – Equipamentos utilizados na preparação das amostras: (a) prensa de embutimento CitoPress-15 e (b) máquina de 

polimento Tegramin-30. 
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3.3. Microscópio Eletrónico de Varrimento  

O Microscópio Eletrónico de Varrimento (MEV), destina-se a analisar amostras eletricamente 

condutoras e devolve uma imagem criada pelo movimento do feixe de eletrões, em que a aparência 

tridimensional resulta de uma irradiação sequencial. É um equipamento que proporciona ampliações 

numa grande gama de valores. Este pode ser equipado com sistemas de raios-X, que permitem realizar 

uma análise analítica da composição química do material da amostra, denominados por Energy 

Dispersive X-ray Spectroscopy (EDS) [20].  

As superfícies de fratura foram analisadas no MEV, Hitachi S-2400 com detetor EDS de elementos 

de luz Bruker, disponível no MicroLab, Electron Microscope Laboratory do DEM do IST (Figura 3.7). 

 

Figura 3.7 – Equipamento utilizado na análise da superfície de fratura: MEV, Hitachi S-2400 [44]. 

3.4. Micrografia 

Para obter a microestrutura do material que compõe os elementos em estudo recorre-se à 

micrografia (ou seja, análise metalográfica). Para além das etapas mencionadas na secção 

3.2.2. Preparação de amostras, na análise metalográfica é necessário realizar o ataque químico da 

amostra que revela a microestrutura desta, possibilitando a identificação dos limites de grão assim 

como das diferentes fases da microestrutura.  

3.4.1. Procedimento experimental 

A preparação das amostras para a análise metalográfica foi realizada no LCM do DEQ do IST e 

seguiu a norma ASTM E 3 – 95: Standard Practice for Preparation of Metallographic Specimens [45]. 

Assim, a preparação consistiu no lixamento, polimento e contraste com 4% de Nital (que corresponde 

a 4 ml de ácido nítrico com 96 ml de etanol) durante 3 segundos. A preparação foi seguida da 

observação das amostras, com recurso ao microscópio Olympus PMG3 e à câmara Olympus U-PMTVC 

instalada no microscópio (Figura 3.8), disponíveis no Laboratório de Preparação e Teste de Materiais 

do Centro de Física e Engenharia de Materiais Avançados (CeFEMA) do IST e ao MEV, para determinar 

a microestrutura destas. 
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Figura 3.8 – Equipamento utilizado na análise metalográfica: microscópio Olympus PMG3 e câmara Olympus U-PMTVC [46]. 

3.5. Amostras 

Para explicar quais as amostras utilizadas nos testes suprarreferidos, em cada um dos 

subcapítulos (3.5.1. Amostras retiradas dos semieixos e 3.5.2 Amostras retiradas das engrenagens), 

apresentam-se os elementos em estudo e de seguida o esquema dos cortes realizados nestes (ou seja, 

um esquema com as amostras retiradas), identificando o ensaio a que se destina cada uma das 

amostras. 

3.5.1. Amostras retiradas dos semieixos 

A Figura 3.9 (a) corresponde a uma ilustração esquemática do semieixo à esquerda do diferencial 

(na vista traseira da viatura), designado por semieixo 1, com identificação aproximada da localização 

da fratura, sendo esta no começo da mudança de diâmetro do lado do engrenamento com a 

engrenagem planetária do diferencial. Uma fotografia do semieixo à esquerda do diferencial 

disponibilizado para estudo, é apresentada na Figura 3.9 (b).  

 

Figura 3.9 – (a) Esquema do semieixo à esquerda do diferencial, com identificação da localização da fratura; (b) semieixo 

disponibilizado para estudo; vista aproximada da zona que fraturou (c) antes e (d) após retirar a soldadura. 
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A Figura 3.10 (a) corresponde a uma ilustração esquemática do semieixo à direita do diferencial 

(na vista traseira da viatura), designado por semieixo 2, com identificação aproximada da localização 

da fratura, sendo esta após a mudança de diâmetro do lado da flange de montagem do pneu. Uma 

fotografia do semieixo à direita do diferencial disponibilizado para estudo, é apresentada na 

Figura 3.10 (b).  

 

Figura 3.10 – (a) Esquema do semieixo à direita do diferencial, com identificação da localização da fratura; (b) semieixo 

disponibilizado para estudo; vista aproximada da zona que fraturou (c) antes e (d) após retirar a soldadura. 

O esquema utilizado para a execução dos cortes nos semieixos, acima apresentados, encontra-se 

ilustrado nas Figuras 3.11 e 3.12. 

 

Figura 3.11 – Esquema com as amostras retiradas do semieixo à direita do diferencial, ou seja, do semieixo 1. 

 

Figura 3.12 – Esquema com as amostras retiradas do semieixo à esquerda do diferencial, ou seja, do semieixo 2. 

Em ambos os semieixos, os provetes A e B foram fabricados a partir de eixos com um diâmetro de 

26,50 milímetros, cujo desenho técnico com a sua geometria e dimensões se encontra no Anexo A. Os 

provetes (Figura 3.13) foram produzidos no torno disponível no Laboratório de Técnicas Oficinais (LTO) 

do DEM do IST. Ambos se destinam a realizar a caracterização do material que os constitui através do 

ensaio de tração. 
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Figura 3.13 – Provete B fabricado a partir do semieixo 1 e do semieixo 2. 

Foram “retirados” três cilindros com 8 mm de altura de ambos os semieixos, que correspondem às 

amostras C, D e E, com recurso à retificadora, disponível no LTO do DEM do IST. O cilindro C foi 

selecionado para analisar a superfície de fratura no MEV e determinar a composição química da 

amostra com recurso ao EDS, o D foi selecionado para efetuar o ensaio de dureza (Figura 3.14) e o E 

para estudar a microestrutura do semieixo (Figura 3.15). 

 

Figura 3.14 – Amostras 1D (à esquerda) e 2D (à direita) após preparação para o ensaio de dureza. 

 

Figura 3.15 – Amostras 1E (à esquerda) e 2E (à direita) após a realização do contraste com 4% de Nital. 

3.5.2. Amostras retiradas das engrenagens 

O diferencial a analisar (Figura 3.16), no âmbito desta tese, é composto por duas engrenagens 

satélite e por duas engrenagens planetárias, que correspondem a engrenagens cónicas de dentes retos 

(Figura 3.17). 

 

Figura 3.16 – Diferencial em estudo constituído pelas engrenagens satélites (1) e (3) e pelas engrenagens planetárias (2) e (4). 
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Figura 3.17 – Engrenagens a analisar: (a) engrenagem 1, (b) engrenagem 3, (c) engrenagem 2 e (d) engrenagem 4 da 

Figura 3.16. 

Para obter as amostras a partir das engrenagens, foram efetuados os cortes necessários, com 

recurso à máquina de corte Secotom-50 da Struers, para a engrenagem satélite 1 e à retificadora, 

disponível no LTO do DEM do IST, para as engrenagens planetárias. O esquema utilizado para a 

execução dos cortes nas engrenagens a analisar, encontra-se representado na Figura 3.18.  

 

Figura 3.18 – Esquema com a identificação de cada dente e com os cortes efetuados nas engrenagens a analisar, para retirar 

os dentes a serem ensaiados. 

O dente A da engrenagem 1 e o dente A da engrenagem 4 (destacados a azul na Figura 3.18) 

foram selecionados para obter as amostras para realizar o ensaio de dureza, que foram obtidas através 

de um corte perpendicular à superfície de coroa, a meio da largura do dente. Devido à sua geometria, 

estas amostras necessitaram da montagem explicada na secção 3.2.2. Preparação das amostras 

(Figura 3.19). Os restantes dentes (destacados a laranja na Figura 3.18), correspondem aos dentes 

selecionados para realizar a análise da superfície de fratura no MEV e determinar a composição 

química das engrenagens com recurso ao EDS. 

 

Figura 3.19 – Amostras que necessitaram de montagem: (a) amostras do dente 1A (dente A da engrenagem 1) e (b) amostra 

do dente 4A (dente A da engrenagem 4). 
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4. Resultados experimentais 

A apresentação e discussão dos resultados experimentais obtidos pelos ensaios mencionados na 

secção 3. Metodologia experimental, são o objeto deste capítulo. Assim, este capítulo divide-se em 

duas secções: uma referente aos resultados experimentais dos ensaios realizados nas amostras dos 

semieixos e outra referente aos resultados experimentais dos ensaios realizados nas amostras das 

engrenagens. 

4.1. Semieixos 

4.1.1. Inspeção visual e observações no MEV 

A superfície de fratura do semieixo 1, observa-se na Figura 4.1. Esta possui vários pontos de 

iniciação da fissura e a zona de fratura final (marcada com ZFF). Entre os pontos de iniciação de fissura 

e a zona de fratura final, não se visualizam linhas de paragem características da fratura por fadiga, 

porque estas são causadas pelo modo I (tração ou flexão) e nesta zona o material parece raspado por 

corte devido à forte influência do binário, que corresponde ao modo III. Com base nas características 

da superfície de fratura e na Figura 2.16, esta parece corresponder a uma fratura de fadiga por flexão 

rotativa com torção que resultou de um carregamento de elevada magnitude.  

 

Figura 4.1 – Aparência da superfície de fratura do semieixo 1, com identificação da zona de fratura final (ZFF).  

Esta superfície de fratura foi examinada com recurso ao microscópio de varrimento eletrónico 

(MEV), para realizar a sua caracterização micro e identificar os mecanismos de fratura. Na Figura 4.2, 

apresenta-se um esquema com as zonas da superfície observadas no MEV. 

Na Figura 4.3 (a), (b) e (c), visualizam-se as ratchetmarks, um dos indicadores de fratura por 

fadiga. Estas marcas consistem na junção de fissuras, quando existem várias origens de fissuras de 

fadiga. 

Ao realizar a análise da superfície, na zona de fratura final observou-se o arranque de material 

(Figura 4.4), que corresponde ao escorregamento e deformação plástica, devido à presença de 

esforços elevados no semieixo. 
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Figura 4.2 – Mapeamento das zonas da superfície de fratura do semieixo 1 observadas no MEV. 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

 

(e) 

 

(f) 

 
Figura 4.3 – Análise fractográfica das zonas representadas por (a) 1, (b) 2, (c) 3, (d) 4, (e) 5 e (f) 6 na Figura 4.2. 

(a) 

 

(b) 

 

Figura 4.4 – Análise fractográfica da zona representada por 7 na Figura 4.2. 

Na Figura 4.5, observa-se a superfície de fratura do semieixo 2. Esta possui o ponto de iniciação 

da fissura (marcado com A), a zona de fadiga onde se visualizam marcas de progressão (marcado com 

ZF) e a zona de fratura final (marcada com ZFF). Com base nas características da superfície de fratura 

e na Figura 2.16, esta parece corresponder a uma fratura de fadiga por flexão que resultou de um 

carregamento de baixa magnitude, dado que a área da superfície na zona de fratura final é mínima 

quando comparada com a área total da superfície, o que sugere que o semieixo 2 não foi sujeito a 
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sobrecarga. Na zona de fadiga, visualizam-se as linhas de paragem, que são indicadores de falha por 

fadiga. 

 

Figura 4.5 – Aparência da superfície de fratura do semieixo 2, com identificação da zona de iniciação de fissura (A), da zona de 

fadiga (ZF) e da zona de fratura final (ZFF). 

Assim como no semieixo 1, a superfície de fratura do semieixo 2 foi examinada com recurso ao 

microscópio de varrimento eletrónico (MEV), para realizar a sua caracterização micro e identificar os 

mecanismos de fratura. Na Figura 4.6, apresenta-se um esquema com as zonas da superfície 

observadas no MEV. 

A zona de iniciação da fissura, corresponde à zona representada com 1 no esquema, e através da 

ampliação desta, identifica-se a presença de esforços elevados (Figura 4.7 (b)) e de fissuração 

intercristalina (Figura 4.7 (d)). 

A zona de fadiga inicia-se na região 2 representada no esquema e a sua forma (curva) indica a 

direção de propagação fissura. Nesta destaca-se outra característica da superfície de fratura, as linhas 

de paragem, que apresentam um padrão de progressão uniforme, sem alteração da direção de 

propagação, o que significa que os efeitos de torção são reduzidos e como tal sugere que o processo 

de fadiga se deve principalmente às tensões cíclicas de flexão. Nas ampliações desta zona (Figura 4.8 

e Figura 4.9), não se visualizam as estrias de fadiga, características de modo I, possivelmente devido 

à sobreposição do efeito de corte que se verifica quase até ao fim, daí a superfície ser tão lisa. 

A imagem fractográfica da zona de fratura final, representada por 6 na Figura 4.6, revela 

microcavidades (Figura 4.11 (b)), as quais estão associadas à fratura dúctil. 

 

Figura 4.6 – Mapeamento das zonas da superfície de fratura do semieixo 2 observadas no MEV. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

 

Figura 4.7 – Análise fractográfica da zona representada por 1 na Figura 4.6. 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 
Figura 4.8 – Análise fractográfica da zona representada por 2 na Figura 4.6. 

(a) 

 

(b) 

 

Figura 4.9 – Análise fractográfica das zonas representadas por (a) 3 e (c) 4 na Figura 4.6. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

 

Figura 4.10 – Análise fractográfica da zona representada por 5 na Figura 4.6. 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

 

Figura 4.11 – Análise fractográfica da zona representada por 6 na Figura 4.6. 
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4.1.2. Microestrutura 

Na Figura 4.12 e 4.13, visualiza-se a microestrutura da amostra 1E (amostra E do semieixo 1) e 

da amostra 2E (amostra E do semieixo 2), respetivamente. As microestruturas dos semieixos que 

fraturam são semelhantes e correspondem a uma estrutura bainítica, que consiste na mistura de 

ferrite-α e pequenas partículas de cementite (Fe3C), produzida pela decomposição eutectóide da 

austenite.   

  
(a) (b) 

Figura 4.12 – Microestrutura do semieixo 1: (a) microscópio Olympus PMG3 com uma ampliação x500, (b) MEV S-2400 com 

uma ampliação x4000. 

  
(a) (b) 

Figura 4.13 – Microestrutura do semieixo 2: (a) microscópio Olympus PMG3 com uma ampliação x500, (b) MEV S-2400 com 

uma ampliação x2000. 

4.1.3. Composição química 

A composição química do semieixo 1 foi determinada com recurso ao Energy Dispersive X-ray 

Spectroscopy (EDS) incluído no MEV, que devolveu um diagrama de análise EDS para cada uma das 

zonas da amostra do semieixo 1 em que a análise foi efetuada (EDS1 e EDS2) e neste visualizam-se 

os elementos presentes em cada zona (Figura 4.14). A composição química destas zonas da amostra 

encontra-se na Tabela 4.1, na qual se verifica a existência de lixo ou de resíduos estranhos ao material  

no EDS2. Sucede o mesmo na Figura 4.15 e na Tabela 4.2 para a amostra do semieixo 2, em que a 

análise da composição química foi efetuada. 
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(a) (b) 

Figura 4.14 – Diagrama da análise EDS em duas zonas da região central da amostra do semieixo 1, com destaque dos 

elementos principais: (a) EDS1 e (b) EDS2. 

Tabela 4.1 – Composição química de duas zonas da amostra do semieixo 1 (wt.%) 

 Al Cl Ca Si Mn P S Cr Fe 

Semieixo 1 (EDS1) – – – – 0,84 – – 1,00 98,16 

Semieixo 1 (EDS2) 0,29 0,54 0,56 0,39 0,76 – 0,37 0,69 96,39 

 

  
(a) (b) 

Figura 4.15 – Diagrama da análise EDS em duas zonas da região central da amostra do semieixo 2, com destaque dos 

elementos principais: (a) EDS1 e (b) EDS2. 

Tabela 4.2 – Composição química das duas zonas da amostra do semieixo 2 (wt.%) 

 Si Mn P S Cr Fe 

Semieixo 2 (EDS1) – 0,76 – – 1,01 98,22 

Semieixo 2 (EDS2) – 0,74 – – 0,94 98,32 

Na Tabela 4.3 encontram-se as gamas de composição química do aço ligado de crómio 

AISI 5120 H [47], uma variante do aço AISI 5120 ou DIN 20MnCr5, através das quais se conclui que o 

material do semieixo 1 e do semieixo 2 se encontra em conformidade com as especificações deste aço. 

Tabela 4.3 – Composição química do aço AISI 5120H (wt %) 

 C Si máx. Mn P máx. S Cr Fe 

AISI 5120 H 0,17 – 0,22 0,35 0,60 – 1,00 0,035 ≤0,040 0,60 – 1,00 Balanço 

4.1.4. Caracterização mecânica do material (ensaio de tração) 

Tendo por base os valores experimentais do ensaio de tração, mais precisamente, o deslocamento 

associado a cada força (∆𝑙) em [mm], a força (𝐹) em [N] e a extensão (휀) em [mm/mm], nesta secção 

será realizada a: 

• Curva da tensão-extensão nominal; 

• Determinação do módulo de elasticidade ou módulo de Young, 𝐸. 
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Para determinar a tensão nominal, procedeu-se à divisão da força pela área inicial da secção 

transversal (𝐴0), calculada a partir do diâmetro inicial do provete (𝑑0 = 6,51 𝑚𝑚): 

𝜎 =
𝐹

𝐴0
=

𝐹

𝜋 × (
𝑑0
2
)
2 

Tendo a tensão e a extensão, traçou-se a curva da tensão, em [MPa], em função da extensão, em 

[%], do provete A e B para o semieixo 1 e para o semieixo 2 (Figura 4.16 e Figura 4.17, respetivamente). 

Na Tabela 4.4 e 4.5, encontram-se as propriedades mecânicas do material de cada provete do semieixo 

1 e 2, respetivamente. 

 

Figura 4.16 – Curva de tensão-extensão nominal dos provetes A e B do semieixo 1. 

Tabela 4.4 – Propriedades mecânicas do material dos provetes A e B do semieixo 1    

 
Tensão de cedência, 𝜎𝑒 

[MPa] 
Tensão de rotura, 𝜎𝑅 

[MPa] 
Extensão na fratura, 휀𝐹 

[%] 

Provete A 701 840 21 

Provete B 726 849 18 

 

Figura 4.17 – Curva de tensão-extensão nominal dos provetes A e B do semieixo 2. 

Tabela 4.5 – Propriedades mecânicas do material dos provetes A e B do semieixo 2   

 
Tensão de cedência, 𝜎𝑒 

[MPa] 
Tensão de rotura, 𝜎𝑅 

[MPa] 
Extensão na fratura, 휀𝐹 

[%] 

Provete A 719 845 20 

Provete B 743 874 21 

Nas curvas de tensão-extensão nominal apresentadas, observa-se que o material, de ambos os 

semieixos, possui um comportamento completamente dúctil, ou seja, possui capacidade para se 

deformar plasticamente. Para além da semelhança com a curva característica de materiais dúcteis, 
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outra evidência da ductilidade do material é o facto de ter sucedido estricção nos provetes ensaiados 

(Figura 4.18), que significa que após o ponto de força máxima se inicia a deformação plástica 

localizada. 

        

Figura 4.18 – Fenómeno de estricção observado num dos provetes ensaiados. 

Dado que o domínio elástico (deformação considerável) corresponde a uma região de elasticidade 

linear em que se verifica a Lei de Hooke (𝜎 = 𝐸 × 휀), o seu declive corresponde ao módulo de 

elasticidade ou módulo de Young do material. Assim, em cada uma das curvas apresentadas, 

realizou-se uma regressão linear entre dois pontos pertencentes ao domínio elástico, para se 

determinar o declive da reta desse domínio, ou seja, determinar o módulo de elasticidade associado a 

cada provete, que pode ser consultado na Tabela 4.6.  

Tabela 4.6 – Módulo de elasticidade de cada provete 

 Semieixo 1 Semieixo 2 

 Provete A Provete B Provete A Provete B 

Módulo de Young, 𝐸 
[GPa] 

210 216 212 206 

Como as curvas de tensão-extensão nominal associadas ao semieixo 1 são muito idênticas às 

curvas associadas ao semieixo 2, assim como as características destas, é possível concluir que o 

material que constitui os semieixos é igual. Considerando as propriedades mecânicas de cada provete 

ensaiado, selecionou-se o menor valor de cada propriedade, dado ser mais conservativo que considerar 

a média dos valores obtidos e obteve-se as propriedades mecânicas do material que constitui os 

semieixos, apresentadas na Tabela 4.7. Nesta tabela também estão incluídas as propriedades 

mecânicas do aço AISI 5120 H com o seguinte tratamento térmico: cementação, reaquecimento a 

800⁰C, têmpera e revenimento a 150⁰C, através das quais se verifica novamente a conformidade do 

material em estudo com o aço apresentado. 

Tabela 4.7 – Propriedades mecânicas do material em estudo nesta tese e aço AISI 5120 H nas condições mencionadas 

 
Tensão de cedência, 

𝜎𝑒 = 𝑆𝑦 [MPa] 
Tensão de rotura, 

𝜎𝑅 = 𝑆𝑢𝑡 [MPa] 
Extensão na fratura, 

휀𝐹 [%] 
Módulo de Young, 𝐸 

[GPa] 

Material ensaiado 701 840 18 206 

AISI 5120 H 696 883 15 205 
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4.1.5. Dureza 

Na Figura 4.19 destaca-se a zona da amostra 1D (amostra D do semieixo 1), onde se efetuaram 

as indentações, e nesta visualiza-se um esquema das indentações efetuadas, devidamente 

identificadas, e o eixo de coordenadas considerado. Na Tabela 4.8 apresentam-se as posições das 

indentações, as respetivas medições das diagonais e os valores da dureza Vickers, bem como o seu 

valor médio e desvio padrão. O mesmo sucede na Figura 4.20 e na Tabela 4.9 para a amostra 2D 

(amostra D do semieixo 2).  

Com os valores retirados do ensaio de dureza, foi possível descrever a variação da dureza Vickers 

com o aumento da distância à superfície, para ambas as amostras e esta pode ser consultada no 

Anexo B.  

 
Figura 4.19 – Identificação da zona de indentação na amostra 1D: (a) amostra 1D com a zona indentada identificada; (b) vista 

aproximada com esquema das indentações efetuadas e respetiva identificação. 

Tabela 4.8 – Resultados do ensaio de dureza Vickers na amostra 1D 

Indentação Distância da superfície [mm] D1 [μm] D2 [μm] Dureza [HV] 

A2 3 109,3 108,1 314 

B2 4 111,2 114,4 291 

C2 5 112,2 115,7 286 

D2 6 115,8 113 283 

E2 7 115,5 116,1 277 

F2 8 115,1 116,6 276 

G2 9 109,2 113,6 299 

H2 10 111,3 112,2 297 

I2 11 116,8 117,6 270 

J2 12 117,3 116,5 271 

L2 13 115,4 117,2 274 

M2 14 113,9 114,6 284 

N2 15 114,3 115,9 280 

O2 16 113,8 112,6 289 

P2 17 111,6 113,8 292 

Q2 18 112,7 112,7 292 

R2 19 111,9 113,4 292 

Média 286,3 

Desvio Padrão 11,0 
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Figura 4.20 – Identificação da zona de indentação na amostra 2D: (a) amostra 2D com a zona indentada identificada; (b) vista 

aproximada com esquema das indentações efetuadas e respetiva identificação. 

Tabela 4.9 – Resultados do ensaio de dureza Vickers na amostra 2D 

Indentação Distância à superfície [mm] D1 [μm] D2 [μm] Dureza [HV] 

A1 3 111,2 109,8 304 

B1 4 109,9 109,5 308 

C1 5 114 115,2 282 

D1 6 117,4 118,8 266 

E1 7 119,9 120,3 257 

F1 8 111,8 113,9 291 

G1 9 117,7 116,1 271 

H1 10 113,6 113,3 288 

I1 11 117,2 118,6 267 

J1 12 119,6 118,3 262 

L1 13 118,2 118,2 265 

M1 14 117 117,5 270 

N1 15 115,6 113,9 282 

O1 16 115,3 113,1 284 

P1 17 110,1 109,3 308 

Q1 18 111,9 110,3 300 

R1 19 111,6 111,6 298 

S1 20 113,3 114 287 

T1 21 117,1 119,2 266 

U1 22 110,2 112 300 

Média 282,8 

Desvio Padrão 16,1 

Dado que os semieixos são constituídos pelo mesmo material, como tem vindo a ser comprovado 

nas secções acima, o valor médio obtido para a dureza do material que constitui os semieixos é de 

284,55 HV.  
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4.2. Engrenagens  

4.2.1. Inspeção visual 

As engrenagens danificadas e a caixa do diferencial, em estudo nesta tese, foram apresentados 

na Figura 3.16. Antes de isolar cada um dos componentes que estava integrado no diferencial, 

disponibilizado para análise, observou-se que as engrenagens satélites e planetárias estavam 

montadas na caixa do diferencial e engrenadas entre si, e que nenhuma delas fraturou em várias peças, 

ou seja, cada uma correspondia a uma única peça. 

As engrenagens, uma vez isoladas, foram examinadas para identificar o modo de fratura. Apesar 

de as engrenagens não terem fraturado em várias peças, os seus dentes encontravam-se danificados, 

destacando-se o esmagamento e a deformação dos dentes. No entanto, na engrenagem planetária, 

designada por engrenagem 4, reparou-se em duas superfícies de fratura rugosas, cinzentas e sem 

brilho, que indicavam que dois dos dentes tinham fraturado: 4J e 4N (Figura 4.22). Assim, coloca-se a 

hipótese de que os dentes que fraturaram, por estarem soltos no diferencial, tenham sido responsáveis 

pelo esmagamento e fluxo de material nos restantes dentes, resultando nas superfícies brilhantes que 

se visualizam na Figura 4.21. Estas superfícies estão associadas à deformação plástica, mais 

precisamente ao escoamento plástico intenso (cold flow), causado por sobrecarga. Nas superfícies de 

fratura dos dentes identifica-se ainda a presença de desgaste abrasivo, picagem destrutiva e fratura 

aleatória. 

 

Figura 4.21 – Engrenagens em estudo nesta tese com os dentes danificados, mais precisamente com deformação plástica: 

(a) engrenagem 1, (b) engrenagem 3 e (c) engrenagem 2. 
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Figura 4.22 – Engrenagem planetária designada por engrenagem 4, destacando a superfície de fratura dos dentes 4J e 4N e a 

deformação plástica observada nesta e nas restantes engrenagens em estudo. 

4.2.2. Observações no MEV 

As superfícies de fratura foram examinadas no microscópio eletrónico de varrimento (MEV), para 

realizar um estudo mais detalhado, que permita identificar as características associadas a cada modo 

de falha. Na Figura 4.23, visualiza-se um esquema com as zonas da superfície de fratura do dente D 

da engrenagem 1 observadas no MEV e que possibilitam a caracterização da mesma.  

Analisando a Figura 4.24, observa-se o fluxo de material (escorregamento) suprarreferido, o qual 

se relaciona com a elevada ductilidade do material que constitui a engrenagem e os esforços a que a 

superfície do dente esteve sujeita: compressão e corte. 

Em todas as zonas da superfície com exceção da zona 3, são visíveis riscos radiais e estes 

correspondem a sinais presentes nas superfícies de fratura que resultam do desgaste abrasivo. O 

desgaste é um indicador da presença de asperezas do sistema de lubrificação entre as superfícies de 

contacto.  

Identificam-se crateras e fissuração secundária no flanco de coroa, Figura 4.24. Estas crateras 

resultaram de picagem destrutiva e esta está associada à existência de tensões elevadas. 

A análise fractográfica da zona representada por 3 (Figura 4.26), corresponde a uma fratura 

aleatória, a qual pode ter como causa a presença de material estranho entre as engrenagens e devido 

a este resulta numa falha numa pequena porção do dente.  

  

Figura 4.23 – Mapeamento das zonas da superfície de fratura do dente D da engrenagem 1 observadas no MEV. 
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(a) 

 

(b) 

 

Figura 4.24 – Análise fractográfica da zona representada por 1 na Figura 4.23. 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

 

Figura 4.25 – Análise fractográfica da zona representada por 2 na Figura 4.23. 

(a) 

 

(b) 

 

Figura 4.26 – Análise fractográfica da zona representada por 3 na Figura 4.23. 
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(a) 

 

(b) 

 

Figura 4.27 – Análise fractográfica da zona representada por 4 na Figura 4.23. 

No Anexo C, encontra-se a caracterização do dente F da engrenagem 1, dado que as imagens 

fractográficas de ambos os dentes analisados nesta engrenagem, apresentam as mesmas 

características. 

 As características visualizadas no dente 1D, são observadas nos dentes das restantes 

engrenagens, com exceção dos dentes 4J e 4N. No entanto, as superfícies de fratura dos dentes 

analisados na engrenagem 2 e do dente F da engrenagem 4, encontram-se mais danificadas, com uma 

grande quantidade de material arrancada e tal pode ser percecionado na caracterização da superfície 

de fratura do dente 2C, Figura 4.29 e 4.30. Os outros dentes mencionados estão caracterizados no 

Anexo C.   

  

Figura 4.28 – Mapeamento das zonas da superfície de fratura do dente C da engrenagem 2 observadas no MEV. 

(a) 

 

(b) 

 

Figura 4.29 – Análise fractográfica das zonas representadas por (a) 1 e (b) 2 na Figura 4.28. 
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(a) 

 

(b) 

 

Figura 4.30 – Análise fractográfica da zona representadas por 3 na Figura 4.28. 

De acordo com a secção 4.2.1. Inspeção visual, a superfície de fratura dos dentes 4J e 4N é 

rugosa, cinzenta e sem brilho, e para determinar o modo de falha a esta associado, recorreu-se à 

análise fractográfica do dente J da engrenagem 4. Na Figura 4.32 e 4.34 (a), observa-se uma superfície 

homogénea, sem a presença das características de fadiga, mais precisamente o ponto de iniciação da 

fissura e as linhas de paragem, pelo que se pode excluir a possibilidade de ser uma fratura por fadiga. 

A ampliação da zona 3, possibilita a identificação de uma fratura intergranular (Figura 4.34 (d)), pelo 

que se conclui que esta superfície de fratura resultou de uma fratura frágil. 

Na Figura 4.33 (a), distinguem-se duas superfícies (A e B). A análise fractográfica da superfície 

rugosa (região A) sugere que se trata de uma fratura frágil, como explicado acima. Enquanto que na 

análise fractográfica da superfície lisa (região B), é observada deformação plástica (Figura 4.33 (b)), 

possivelmente associada a fratura dúctil.    

 

Figura 4.31 – Mapeamento das zonas da superfície de fratura do dente J da engrenagem 4 observadas no MEV. 

(a) 

 

(b) 

 

Figura 4.32 – Análise fractográfica das zonas representadas por (a) 1 e (b) 2 na Figura 4.31. 
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(a) 

 

(b) 

 

Figura 4.33 – Ampliação da Figura 4.32 (b). Nesta existem duas superfícies distintas: região A e região B. 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

 

Figura 4.34 – Análise fractográfica da zona representada por 3 na Figura 4.31. 

As superfícies de fratura dos dentes 4J e 4N apresentam as mesmas características, pelo que a 

análise fractográfica do dente 4N se encontra no Anexo C. No entanto, aquando da ampliação da 

superfície rugosa deste dente, identificaram-se esferas nesta (Figura 4.35), estudadas de seguida para 

perceber a que correspondem e qual a sua origem. 

 

Figura 4.35 – Esferas presentes na ampliação da superfície rugosa do dente N da engrenagem 4. 
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4.2.3. Composição química 

A composição química da engrenagem 1 foi determinada com recurso ao Energy Dispersive X-ray 

Spectroscopy (EDS) incluído no MEV, que devolveu um diagrama de análise EDS para cada um dos 

dentes desta engrenagem em que a análise foi efetuada (dentes D e F) e neste visualizam-se os 

elementos que constituem cada dente (Figura 4.36). A composição química de cada dente encontra-se 

na Tabela 4.10. Sucede o mesmo na Figura 4.37 e na Tabela 4.11 para os dentes da engrenagem 2 em 

que a análise da composição química foi efetuada (dentes C e O). Com base na composição química 

dos dentes, conclui-se que estes são constituídos pelo mesmo material que os semieixos estudados. 

  
(a) (b) 

Figura 4.36 – Diagrama da análise EDS de dois dentes da engrenagem 1, com destaque dos elementos principais: (a) dente D 

e (b) dente F. 

Tabela 4.10 – Composição química de dois dentes da engrenagem 1 (wt.%) 

 O Si Mn P S Cr Fe 

Engrenagem 1 (dente D) 0,45 – 0,46 – – 1,26 97,83 

Engrenagem 1 (dente F) 0,14 – 0,83 – – 1,05 97,98 

 

  
(a) (b) 

Figura 4.37 – Diagrama da análise EDS de dois dentes da engrenagem 2, com destaque dos elementos principais: (a) dente C 

e (b) dente O. 

Tabela 4.11 – Composição química de dois dentes da engrenagem 2 (wt.%) 

 Si Mn P S Cr Fe 

Engrenagem 2 (dente C) – 0,83 – – 1,03 98,14 

Engrenagem 2 (dente O) – 0,88 – – 0,99 98,13 

O raciocínio mencionado para as engrenagens 1 e 2, segue-se na Figura 4.38 (c) e na Tabela 4.12 

para o dente N da engrenagem 4. Como a composição química vai de encontro com a obtida nos dentes 
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das outras engrenagens, não se considerou necessário realizar esta análise noutro dente da 

engrenagem 4.  

Como mencionado na secção 4.2.2. Observações no MEV, optou-se por realizar uma análise de 

composição química nas esferas apresentadas na Figura 4.35, para caracterizar as mesmas. Assim, 

com recurso ao mesmo método, determinou-se a composição química das esferas presentes num 

dente com deformação plástica (dente F) e no dente N da engrenagem 4 (Figura 4.38 (a) e (b)), para 

comparar esferas de dentes com falhas diferentes. A composição química das esferas encontra-se 

listada na Tabela 4.12. 

(a)  

(b)  

(c) 

 
Figura 4.38 – Diagrama da análise EDS de dois dentes da engrenagem 4, com destaque dos elementos principais: (a) esfera 

do dente F, (b) esfera do dente N e (c) dente N. 

Tabela 4.12 – Composição química de dois dentes da engrenagem 4 (wt.%) 

 O Si Mn P S Cr Fe 

Engrenagem 4 (dente F) 

c/ esfera 19,86 – 0,53 – – 0,62 78,99 

Engrenagem 4 (dente N)  

 

 
  

  

c/ esfera 31,26 – 0,57 – – 0,57 67,61 

s/ esfera – – 0,72 – – 1,02 98,26 

Da comparação da composição química de uma zona sem esferas com uma zona com esferas, 

conclui-se que as esferas possuem mais um elemento, o oxigénio. Assim, estas esferas correspondem 

a óxidos que se formaram quando a superfície de fratura entrou em contacto com a atmosfera. 
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4.2.4. Dureza 

Como mencionado na secção 3.5.2. Amostras retiradas das engrenagens, o dente 1A (dente A da 

engrenagem 1) foi selecionado para obter amostras destinadas a estudar a variação da dureza Vickers 

ao longo de perfil do dente. Neste dente efetuou-se um corte a meio da sua largura, perpendicularmente 

à sua superfície de coroa, do qual resultaram duas amostras (A_s e A_i).  

Na Figura 4.39 destaca-se a zona do perfil do dente 1A onde se efetuaram as indentações, e nesta 

visualiza-se um esquema das indentações efetuadas, devidamente identificadas, e o eixo de 

coordenadas considerado. Com os valores retirados do ensaio de dureza, foi possível descrever a 

variação da dureza Vickers com o aumento da distância relativamente ao topo do dente A, para ambas 

as amostras em análise (Figura 4.40).  

Como os perfis do dente analisados são conjugados, os valores medidos em ambos os perfis são 

idênticos, como se verifica na Figura 4.40. Da análise do gráfico, conclui-se que a dureza do material 

diminui até a cerca de 5 mm da superfície do dente A, seguindo-se uma estabilização dos valores.  

 

Figura 4.39 – Identificação da zona de indentação no perfil do dente 1A: (a) perfil do dente 1A com a zona indentada 

identificada; (b) vista aproximada com esquema das indentações efetuadas e respetiva identificação. 

 

Figura 4.40 – Variação da dureza Vickers com o aumento da distância relativamente à superfície do dente 1A. 

Assim como se selecionou um dente para estudar a variação da dureza no perfil de um dente da 

engrenagem satélite, também se selecionou um dente da engrenagem planetária para efetuar o mesmo 

estudo, mais precisamente o dente 4A (dente A da engrenagem 4). 
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Na Figura 4.41 destaca-se a zona do perfil do dente 4A onde se efetuaram as indentações, e nesta 

visualiza-se um esquema das indentações efetuadas, devidamente identificadas, e o eixo de 

coordenadas considerado. Com os valores retirados do ensaio de dureza, foi possível descrever a 

variação da dureza Vickers com o aumento da distância relativamente ao topo do dente A (Figura 4.42).  

A informação que se retira do gráfico é que à medida que a distância à superfície do dente 

aumenta, a dureza do material vai diminuindo e tal sucede tanto no dente como no corpo da 

engrenagem. 

 

Figura 4.41 – Identificação da zona de indentação no dente 4A: (a) dente 4A com a zona indentada identificada; (b) vista 

aproximada com esquema das indentações efetuadas e respetiva identificação. 

 

Figura 4.42 – Variação da dureza Vickers com o aumento da distância relativamente à superfície do dente 4A. 

Para ambos os dentes, 1A e 4A, as posições das indentações, as respetivas medições das 

diagonais e os valores de dureza Vickers, bem como o valor médio e o desvio padrão destes, podem 

ser consultados no Anexo B. 

É possível concluir que existe uma diminuição da dureza ao longo de ambos os perfis 

apresentados. A dureza Vickers nos dentes analisados começa entre os valores de 410 HV a 463 HV, 

que são valores reduzidos quando comparados com a literatura. Segundo Sekercioglu e Kovan [29], a 

dureza das engrenagens de superfície endurecida deve pertencer ao intervalo de 653 a 746 HV, desde 

o topo do dente até uma dada profundidade. 

Observa-se que a dureza da engrenagem satélite é relativamente superior à da engrenagem 

planetária e isto explica o facto de as superfícies dos dentes desta última estarem mais danificados.   
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5. Especificações de projeto 

5.1. Introdução  

O veículo em estudo no âmbito desta tese é o e-TUK Limo, representado na Figura 5.1 e cujo 

desenho técnico se encontra no anexo D. Este é um triciclo 100% elétrico e as suas especificações 

mecânicas podem ser consultadas na Tabela 5.1.  

 

Figura 5.1 – Viatura em estudo, e-TUK Limo. 

Tabela 5.1 – Especificações técnicas do e-TUK Limo, adaptado de [48] 

C x L x A 3980 x 1410 x 1850 mm 

Distância entre eixos  2700 mm 

Via traseira 1255 mm 

Ângulo de direção (medido) 45⁰ 

Tamanho dos pneus traseiros  155/80R13 

Tamanho do pneu da frente 145/70R12 

Peso bruto 1030 kg 

A velocidade máxima deste modelo corresponde a 50 km/h e este possui duas opções de bateria: 

chumbo-ácido e iões de lítio. A sua autonomia está compreendida entre os 60 e os 70 km com baterias 

de chumbo-ácido e entre os 80 e os 100 km com baterias de iões de lítio. Os e-TUK que possuem 

baterias de chumbo-ácido necessitam de 12 horas de carregamento, enquanto que as baterias de iões 

de lítio apenas requerem um carregamento de 5 horas e são mais leves, possuindo maior eficiência 

[48].  

Apresenta uma capacidade de 6+1 passageiros e suporta uma carga máxima de 300 kg, ou seja, 

estes seis lugares destinam-se a quatro adultos, a três adultos e três crianças ou a seis crianças [49]. 

5.1.1. Motor elétrico  

Como referido acima, o veículo possui motor elétrico e as suas características encontram-se na 

Figura 5.2. As condições de funcionamento em serviço do motor elétrico correspondem a uma potência 

de motor de 7 kW a 3100 rpm, sendo o binário no eixo motor 21,56 N.m.  
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Figura 5.2 – Motor elétrico do e-TUK Limo e suas características. 

Por observação da Figura 5.2, retira-se a informação que o motor do e-Tuk Limo é um motor 

trifásico (3 fases). O seu Regime de Serviço (Duty), ou seja, a carga a que o motor está submetido, 

corresponde à categoria S2 – Regime de tempo limitado, no qual o motor funciona com carga nominal 

durante um certo período (mencionado nas suas características), sendo que este período é inferior ao 

tempo de estabelecimento de equilíbrio térmico do motor. A sua Classe de Isolamento (Insulation) é a 

classe H e esta significa que a temperatura interna máxima a que o motor pode trabalhar são 180 ⁰C. 

A temperatura que o motor suporta no exterior corresponde a 40 ⁰C. 

Para completar a caracterização do motor elétrico, é necessário calcular o fator de escorregamento 

relativo definido como: 

 𝑠 =
𝑛𝑠𝑖𝑛𝑐 − 𝑛𝑛𝑜𝑚

𝑛𝑠𝑖𝑛𝑐
× 100 (5.1) 

onde 𝑠 corresponde ao escorregamento relativo [%], 𝑛𝑠𝑖𝑛𝑐 à velocidade síncrona [rpm] e o 𝑛𝑛𝑜𝑚 à 

velocidade nominal, ou seja, à velocidade real do eixo motor [rpm]. A determinação deste fator requer 

o cálculo da velocidade síncrona, a partir da equação (5.2): 

 𝑓𝑒 = 𝑛 ×
𝑝𝑚𝑒
120

 (5.2) 

em que 𝑓𝑒 corresponde à frequência elétrica [Hz] e 𝑝𝑚𝑒 ao número de par de pólos. Para aplicar a 

equação (5.2) e determinar a velocidade síncrona é necessário conhecer o número de par de pólos, 

calculados a partir da frequência elétrica do motor (104,7 Hz) e da velocidade nominal deste (3100 

rpm): 

𝑓𝑒 = 𝑛 ×
𝑝𝑚𝑒

120
⇔ 𝑝𝑚𝑒 =

𝑓𝑒×120

𝑛
=

104,7×120

3100
= 4,05 → 𝑝𝑚𝑒 = 4   

𝑓𝑒 = 𝑛𝑠𝑖𝑛𝑐 ×
4

120
⇔ 104,7 = 𝑛𝑠𝑖𝑛𝑐 ×

4

120
⇔ 𝑛𝑠𝑖𝑛𝑐 = 3141 𝑟𝑝𝑚. 

𝑠 =
3141 − 3100

3141
× 100 = 1,31% 

Dado que o escorregamento não é nulo (𝑠 ≠ 0), o motor em estudo corresponde a um motor 

trifásico de indução.  

De acordo com o valor de escorregamento, existem diferentes categorias e a cada uma destas 

está associada uma curva do binário em função da velocidade. Dado que o escorregamento do motor 

elétrico do e-TUK Limo é baixo, este é integrado na categoria N [50], à qual está associada a curva 

ilustrada na Figura 5.3.  
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Figura 5.3 – Curva binário x velocidade do motor do e-TUK Limo, adaptado de [50]. 

Nesta curva, com recurso ao método da linearização, é possível caracterizar o binário entre a 

velocidade nominal e a velocidade síncrona (ou seja, definir a equação da reta amarela na Figura 5.3): 

𝑇 = 𝑚 × 𝑛 + 𝑏. 

{
(𝑛𝑠𝑖𝑛𝑐 , 0) = (3141, 0)

(𝑛𝑛𝑜𝑚 , 𝑇𝑛𝑜𝑚) = (3100; 21,56)
⟺ {

0 = 𝑚 × 𝑛𝑠𝑖𝑛 + 𝑏
𝑇𝑛𝑜𝑚 = 𝑚 × 𝑛𝑛𝑜𝑚 + 𝑏

⇔ {
𝑏 = −𝑚 × 𝑛𝑠𝑖𝑛 = 0,526 × 3141 = 1652

𝑚 =
𝑇𝑛𝑜𝑚

(𝑛𝑛𝑜𝑚−𝑛𝑠𝑖𝑛)
=

21,56

3100−3141
= −0,526

 . 

.𝑇 = −0,526𝑛 + 1652 [𝑁.𝑚] 

5.1.2. Trens de engrenagens e semieixos 

O diferencial disponibilizado para estudo encontra-se representado na Figura 5.4 (a) e para 

analisar as engrenagens deste, existiu a necessidade de isolar cada um dos seus constituintes, tendo 

sido identificado no seu interior o trem de engrenagens na Figura 5.4 (b), cuja representação 

esquemática se encontra na Figura 5.5. O trem de engrenagens consiste num conjunto de engrenagens 

dispostas de forma a permitir a transmissão de movimento de um veio (motor ou de entrada) para dois 

outros veios (movidos ou de saída) [25]. Por observação do trem de engrenagens conclui-se que o veio 

de entrada está diretamente conectado com o motor elétrico e que os veios de saída correspondem 

aos semieixos do sistema de transmissão traseira.  

 

Figura 5.4 – (a) Diferencial disponibilizado para estudo com identificação do veio de entrada (ou motor) e de um veio de saída 

(ou movido) que corresponde a um dos semieixos; (b) trem de engrenagens no interior do diferencial. 
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Figura 5.5 – Representação esquemática do trem de engrenagens desde o motor até diferencial dado que este se encontra 

conectado com a roda de coroa (roda 3). 

Sabendo o número de dentes de cada engrenagem é possível calcular a relação de transmissão 

associada a cada andar do trem de engrenagens e posteriormente a relação de transmissão do trem 

composto (𝑖𝑡𝑟𝑒𝑚), dado esta ser o produto das relações de transmissão parciais: 

 {
𝑖𝐼 =

𝑛6

𝑛5
=

𝑧5

𝑧6

𝑖𝐼𝐼 =
𝑛4

𝑛3
=

𝑧3

𝑧4

⟶ 𝑖𝑡𝑟𝑒𝑚 =
𝑛6

𝑛5
×
𝑛5

𝑛4
×
𝑛4

𝑛3
= 𝑖𝐼 × 1 × 𝑖𝐼𝐼. (5.3) 

em que 𝑖𝐼 corresponde à relação de transmissão do primeiro andar e 𝑖𝐼𝐼 à relação de transmissão do 

segundo andar e a determinação destas encontra-se na tabela apresentada de seguida. 

Tabela 5.2 – Cálculo da relação de transmissão associada a cada andar 

 𝑧𝑟𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑎𝑠. 𝑧𝑟𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑑𝑎𝑠. 𝑖 =
𝑧𝑟𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑧𝑟𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑎𝑠
. 

𝐼. 16. 43. 𝑖𝐼 =
43

16
= 2,6875. 

𝐼𝐼. 22. 84. 𝑖𝐼𝐼 =
84

22
= 3,8182. 

𝑖𝑡𝑟𝑒𝑚 = 𝑖𝐼 × 𝑖𝐼𝐼 = 2,6875 × 3,8182 = 10,2614 

Dado que a relação de transmissão do trem é superior à unidade (𝑖𝑡𝑟𝑒𝑚 > 1), o trem utilizado é 

redutor, destinando-se a reduzir a velocidade da entrada para a saída. 

Como se observa na Figura 5.4 (a), o trem de engrenagens analisado acima encontra-se ligado 

ao trem epicicloidal, ou seja, ao diferencial, dado que neste se identifica o pinhão de ataque 

(engrenagem 4) e a roda de coroa (engrenagem 3). O esquema deste conjunto de trens observa-se na 

Figura 5.6 e neste identificam-se a engrenagens satélites, representadas com 1, e as engrenagens 

planetárias, representadas com 2e e 2d, cujas dimensões se encontram na Tabela 5.3 e 5.4, 

respetivamente.   

 

Figura 5.6 – Representação esquemática do conjunto de trens de engrenagens. 
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Tabela 5.3 – Dimensões da engrenagem satélite (do tipo cónica de dentes retos) 

Diâmetro de coroa (ou exterior), 𝐷𝑎1 39,3 𝑚𝑚. 

Diâmetro de raiz (ou interior), 𝐷𝑓1 29,3 𝑚𝑚. 

Altura do dente, ℎ1 6 𝑚𝑚. 

Largura do dente, 𝑏1 7,3 𝑚𝑚. 

Número de dentes, 𝑧1 10. 

Tabela 5.4 – Dimensões da engrenagem planetária (do tipo cónica de dentes retos) 

Diâmetro de coroa (ou exterior), 𝐷𝑎2 50,9 𝑚𝑚. 

Diâmetro de raiz (ou interior), 𝐷𝑓2 43,9 𝑚𝑚. 

Altura do dente, ℎ2 6 𝑚𝑚. 

Largura do dente, 𝑏2 7,3 𝑚𝑚. 

Número de dentes, 𝑧2 14. 

Os veios de saída correspondem aos semieixos do sistema de transmissão traseira e estes 

estabelecem ligação com o diferencial através do engrenamento com as engrenagens planetárias, ou 

seja, através da extremidade estriada nos semieixos. Na Figura 5.7, observa-se como os semieixos 

são retidos junto à roda. 

 

Figura 5.7 – Semieixo do e-TUK Limo, na extremidade esquerda estabelece ligação com a roda do veículo e na extremidade 

direita com a engrenagem planetária do diferencial. 

5.2. Normas, códigos e regulamentos 

A determinação dos esforços nas secções dos semieixos que fraturam, requer o conhecimento 

prévio das relações geométricas que caracterizam as engrenagens cónicas e das equações que 

possibilitam o cálculo das forças que atuam nos seus dentes, assim como o cumprimento das 

expressões características do engrenamento (continuidade do engrenamento e a ausência de 

interferências). 

Dado que a viatura se desloca em troços de estrada retos e curvos, os esforços serão calculados 

em ambos os troços. Assim, quando o e-TUK realiza uma curva, esta possui um raio de curvatura e o 

raio de curvatura considerado nesta tese, teve por base o Princípio de Ackerman.   

5.2.1. Engrenagens cónicas 

Como mencionado na secção 2.3.1. Tipos de engrenagens e suas características, as engrenagens 

cónicas destinam-se a transmitir movimento entre eixos concorrentes e o ângulo formado entre estes 

corresponde ao ângulo de entre eixo (Σ). Este é definido como o somatório dos ângulos primitivos: 

  Σ = 𝜓1 +𝜓2. (5.4) 
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em que 𝜓1 e 𝜓2 correspondem ao ângulo primitivo do carreto e da roda, respetivamente, 

correspondendo aos semi-ângulos de conicidade dos cones primitivos (Figura 5.8). Quando o ângulo 

de entre eixo corresponde a 90⁰ (Σ = 90°), a relação de transmissão é definida por 

 𝑖 = tan(𝜓2) = cot(𝜓1).  (5.5) 

 

Figura 5.8 – Nomenclatura da engrenagem cónica. 

Na Tabela 5.5 apresentam-se as fórmulas que permitem calcular as dimensões reais das 

engrenagens cónicas e dos seus dentes. 

Tabela 5.5 – Relações geométricas que definem as dimensões reais dos dentes das engrenagens cónicas 

 Carreto (1) Roda (2) 

número de dentes, 𝑧 𝑧1 =
𝐷1

𝑀
. 𝑧2 =

𝐷2

𝑀
. 

diâmetro primitivo, 𝐷 [mm] 𝐷1 = 𝑧1 ×𝑀. 𝐷2 = 𝑧2 ×𝑀. 

diâmetro de coroa, 𝐷𝑎 [mm] 𝐷𝑎1 = 𝐷1 + 2 × ℎ𝑎 × cos(𝜓1). 𝐷𝑎2 = 𝐷2 + 2 × ℎ𝑎 × cos(𝜓2). 

diâmetro de raiz, 𝐷𝑓 [mm] 𝐷𝑓1 = 𝐷1 − 2 × ℎ𝑓 × cos(𝜓1). 𝐷𝑓2 = 𝐷2 − 2 × ℎ𝑓 × cos
(𝜓2). 

diâmetro da base, 𝑑 [mm] 𝑑 = 𝐷1 × cos𝛼. 𝑑 = 𝐷2 × cos 𝛼. 

diâmetro médio, 𝐷𝑚 [mm] 𝐷𝑚1
= 𝐷1 − 2 × (

𝑏

2
× sin𝜓1). 𝐷𝑚2

= 𝐷2 − 2 × (
𝑏

2
× sin𝜓2). 

geratriz, 𝑔 [mm] 𝑔 =
𝑅1,2

sin(𝜓1,2)
 1. 

ângulo de saliência, 휀𝑎 [⁰] 휀𝑎 = tan
−1 (

ℎ𝑎
𝑔⁄ ). 

ângulo de reentrância, 휀𝑓 [⁰] 휀𝑓 = tan
−1 (

ℎ𝑓
𝑔⁄ ). 

ângulo de coroa, 𝜓𝑎 [⁰] 𝜓𝑎1 = 𝜓1 + 휀𝑎. 𝜓𝑎2 = 𝜓2 + 휀𝑎. 

ângulo de raiz, 𝜓𝑓 [⁰] 𝜓𝑓1 = 𝜓1 − 휀𝑓. 𝜓𝑓2 = 𝜓2 − 휀𝑓. 

altura do dente, ℎ [mm] ℎ = ℎ𝑎 + ℎ𝑓. 

altura da saliência, ℎ𝑎 [mm] ℎ𝑎 = 𝑊𝑎 ×𝑀  

altura da reentrância, ℎ𝑓 [mm] ℎ𝑓 = 1,25 × 𝑀. 

A análise cinemática do engrenamento de duas rodas cónicas é efetuada tendo por base a 

engrenagem cilíndrica equivalente (de Tredgold), à qual estão associados o número de dentes 

equivalente (𝑧′) e o diâmetro equivalente (𝐷′) definidos nas equações (5.6) e (5.7), respetivamente. 

 𝑧′1,2 =
𝑧1,2

cos(𝜓1,2)
. (5.6) 

 𝐷′1,2 =
𝐷1,2

cos(𝜓1,2)
. (5.7) 

 
1 Aquando da determinação da geratriz, deve ser tida em consideração a seguinte recomendação de projeto: 𝑏 ≤ 𝑔/3. 

 

𝝍𝟏 

𝝍𝟐 
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Considera-se que a força de engrenamento (𝐹) é aplicada, de forma concentrada, no ponto médio 

do dente, pelo que nas engrenagens cónicas deve ser tido em consideração o diâmetro médio (𝐷𝑚) na 

expressão que relaciona o binário com a potência, uma vez que a componente tangencial é 

determinada a partir do binário. 

Neste tipo de engrenagens, a força de engrenamento decompõe-se nas componentes tangencial 

(𝑇), axial e radial. As componentes axial e radial do carreto e da roda (𝑆1,2 e 𝑅1,2), para engrenagens 

cónicas de dentes retos (ou seja, 𝛽 = 0), e a força de engrenamento (𝐹) encontram-se definidas nas 

equações (5.8), (5.9) e (5.10), respetivamente. 

 𝑆1,2 = 𝑇 × [tan(𝛼𝑟) × sin(𝜓1,2)]. (5.8) 

 𝑅1,2 = 𝑇 × [tan(𝛼𝑟) × cos(𝜓1,2)]. (5.9) 

 𝐹 =
𝑇

cos(𝛼𝑟)
. (5.10) 

É importante mencionar que quando o eixo do carreto e da roda são perpendiculares entre si      

(Σ = 90°), a força radial que atua no carreto é igual à força axial que atua na roda (𝑅1 = 𝑆2) e a força 

axial que atua no carreto é igual à força radial que atua na roda (𝑆1 = 𝑅2) [25].   

5.2.2. Duração e continuidade do engrenamento 

De acordo com Matos Almas [25], existe continuidade de engrenamento se o número de dentes 

em contacto simultâneo, em média, for superior a um. Sendo o número médio de pares de dentes em 

contacto simultâneo dado pela relação de condução (𝜖), definida na equação (5.11), onde 𝑎 

corresponde ao arco de contacto e 𝑙 ao comprimento de contacto. Como mencionado, 𝜖 ≥ 1 deve ser 

verificado, no entanto devido à folga e imprecisões dimensionais e de montagem, a relação de 

condução deve ser 𝜖 ≥ ~1,3. 

 
𝜖 =

𝑛º 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 (𝑜𝑢 𝑛º 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑜𝑠)

𝑛º 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑔𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
=

2𝜋𝑅

𝑝
2𝜋𝑅

𝑎

=
𝑎

𝑝
=

𝑙

𝑝×cos𝛼
. (5.11) 

A relação de condução pode ser definida em função dos parâmetros característicos da 

engrenagem, ou seja, em função do período de aproximação (𝑙𝑎) e do período de afastamento (𝑙𝑓), 

como representado na equação (5.12). Os comprimentos de aproximação e de afastamento, para 

engrenagens cónicas, são definidos nas equações (5.13) e (5.14), respetivamente. Na equação (5.15), 

define-se o raio equivalente de saliência do carreto e da roda (𝑅′𝑎1,2).  

 
𝜖 =

𝑙𝑎+𝑙𝑓

𝑝×cos𝛼
=

𝑙

𝑝×cos𝛼
. (5.12) 

 
𝑙𝑎 = √𝑅′𝑎2

2
− (𝑅′2 × cos 𝛼)

2 − 𝑅′2 × sin 𝛼. (5.13) 

 
𝑙𝑓 = √𝑅′𝑎1

2
− (𝑅′1 × cos 𝛼)

2 − 𝑅′1 × sin 𝛼. (5.14) 

 𝑅′𝑎1,2 = 𝑅′1,2 + ℎ𝑎. (5.15) 

Conclui-se que a relação de condução aumenta se: (i) os diâmetros primitivos aumentarem, (ii) as 

alturas de saliência dos dentes, ℎ𝑎, aumentarem e (iii) o ângulo de pressão, 𝛼, diminuir. 

5.2.3. Interferências 

A Interferência de Funcionamento sucede quando, para dadas condições de engrenamento, num 

dos pontos de engrenamento, os perfis dos dentes em contacto deixam de ser conjugados. Ou seja, o 
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engrenamento entre os dentes deixa de se realizar segundo uma tangente no ponto de contacto com 

consequente interpenetração dos dentes. 

A Condição Limite de Interferência soluciona o problema das interferências através de um número 

de dentes mínimo do carreto (𝑧1𝑚𝑖𝑛). Esta condição apresenta-se nas equações (5.16) e (5.17), para 

dentado normalizado e para dentado com correção, respetivamente. 

 
𝑧1 ≥ −𝑧2 +√𝑧2

2 +
4×(1+𝑧2)

sin2 𝛼
   (5.16) 

 
𝑧1 ≥ −𝑧2 +√𝑧2

2 +
4×𝑊𝑎2×(𝑊𝑎2+𝑧2)

sin2 𝛼
. (5.17) 

Quando não é possível cumprir o requisito do número de dentes mínimo do carreto, pode optar-se 

pelo uso de um ângulo de pressão menor ou pela correção de perfis através da redução da altura de 

saliência com recurso ao coeficiente de saliência (𝑊𝑎), definido como o quociente entre a altura de 

saliência (ℎ𝑎 em [mm]) e o módulo (𝑀 em [mm]): 

 𝑊𝑎 =
ℎ𝑎

𝑀
. (5.18) 

Com base na definição de coeficiente de saliência, conclui-se que este é unitário quando não há 

correção do dentado.  

No entanto, é importante mencionar que as correções apresentadas podem implicar a perda de 

continuidade de engrenamento, sendo vantajoso optar pela técnica de perfis deslocados [25]. 

5.2.4. Princípio de Ackerman 

Segundo Jazar [51], a condição Ackerman é necessária quando a velocidade do veículo é baixa e 

o escorregamento nulo, ou seja, não existe força lateral e centrífuga a estabelecer equilíbrio. A 

geometria de Ackerman encontra-se representada na Figura 5.9. 

Na geometria de Ackerman, a via traseira (distância entre pneus) é representada por 𝑤, a distância 

entre eixos por ℓ e o ângulo de direção por 𝛿. 

 

Figura 5.9 – Geometria de Ackerman para veículos de três rodas, adaptado de [51]. 

O centro de massa (ponto C na Figura 5.9) do veículo descreve um círculo de raio 𝑅 e este raio 

de curvatura é perpendicular ao vetor velocidade do veículo em C. Observando a geometria 

apresentada tem-se 

 tan(𝛿) = ℓ 𝑅𝑐
⁄ ⟺ 𝑅𝑐 =

ℓ
tan(𝛿)⁄ = ℓ × cot(𝛿). (5.19) 

 𝑅2 = 𝑅𝑐
2 + 𝑎2

2 ⇔ 𝑅 = √𝑎2
2 + 𝑅𝑐

2 = √𝑎2
2 + (ℓ × cot(𝛿))2. (5.20) 

 𝑅𝑖𝑛𝑡 = 𝑅𝑐 −
𝑤

2
. (5.21) 
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6. Notas de cálculo 

No presente capítulo pretende-se calcular os esforços nas secções em que os semieixos 

fraturaram, quando o veículo se desloca em linha reta e quando este realiza curvas apertadas, dado 

estes serem troços de estrada frequentes nos circuitos realizados pela empresa TUK ON ME. 

Como mencionado na secção 5.3. Normas, códigos e regulamentos, antes do cálculo dos esforços 

será realizada a caracterização geométrica das engrenagens cónicas, verificando a continuidade do 

engrenamento e a ausência de interferências, com recurso à Tabela 5.5 e considerando um ângulo de 

pressão de 20⁰, dado ser o mais utilizado em aplicações industriais. Com a caracterização efetuada, 

segue-se o cálculo das forças nos dentes das engrenagens cónicas, dado que a força tangencial nestes 

é transmitida para os semieixos, devido ao engrenamento com estes.  

Assim, os esforços a que cada semieixo está sujeito, são causados pela componente tangencial 

da força de engrenamento nos dentes da roda, pelo momento que resulta da transmissão dessa força 

para o semieixo, pela reação no pneu e pelas reações nos apoios. Os apoios considerados, em ambos 

os semieixos, correspondem aos rolamentos a roxo e a verde que se observam na Figura 6.1, sendo 

que o rolamento roxo corresponde a um apoio fixo e o rolamento verde a um apoio deslizante (móvel). 

Quando a viatura realiza uma curva, considera-se ainda a contribuição da força centrífuga e do 

momento que resulta da sua transmissão para os semieixos, na determinação dos esforços. 

 

Figura 6.1 – Conjunto dos semieixos, diferencial e engrenagens planetárias, para perceção da localização dos rolamentos (roxo 

e verde) em cada semieixo. 

6.1. Caracterização geométrica das engrenagens  

Com base no funcionamento do diferencial, realizou-se a identificação do carreto e da roda no 

interior do diferencial. Assim, o carreto corresponde às engrenagens satélite do diferencial (spider 

gears) e roda corresponde às engrenagens planetárias do diferencial. A relação de transmissão 

determinada com o número de dentes do carreto (𝑧1 = 10) e da roda (𝑧2 = 14), apresentados nas 

Tabelas 5.3 e 5.4, respetivamente, corresponde a: 

𝑖 =
𝐷2
𝐷1
=
𝑧2
𝑧1
=
14

10
= 1,4 

Dado que as engrenagens em estudo são cónicas, é necessário calcular os ângulos primitivos (𝜓1 

e 𝜓2) e como os eixos destas são perpendiculares entre si, deve ser tida em consideração a equação 

(5.5) no cálculo dos mesmos. 

{
𝑖 = tan(𝜓2)
Σ = 𝜓1 + 𝜓2

⇔ {
𝜓2 = tan

−1(𝑖)
𝜓1 = Σ − 𝜓2   

⇔ {
𝜓2 = tan−1(1,4) = 54,46°    
𝜓1 = 90° − 54,46° = 35,54°

  

Para caracterizar geometricamente as engrenagens, a interpenetração dos dentes das 

engrenagens deve ser evitada, ou seja, não deve suceder interferência, e para tal recorre-se à 
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Condição Limite de Interferência. Em engrenagens cónicas, esta condição corresponde à expressão 

para engrenagens cilíndricas (equação (5.16)), aplicada às engrenagens cilíndricas equivalentes, 

exigindo assim o conhecimento do número de dentes equivalente do carreto (𝑧′1) e da coroa (𝑧′2). 

𝑧′1 =
10

cos(35,54°)
= 12,289  

𝑧′2 =
14

cos(54,46°)
= 24,085  

𝑧′1 ≥ −24,0851 + √24,0851
2 +

4 × (1 + 24,0851)

(sin(20°))2
= 13,834 

Como o número de dentes equivalente do carreto é inferior ao valor calculado na equação acima 

(𝑧′1 = 12,289 < 13,834), significa que a condição não se verifica e que há interferência de 

funcionamento. De acordo com a secção 5.3.3. Interferências, optou-se por eliminar a interferência 

através da redução do coeficiente de saliência, que se considerou inicialmente ser igual à unidade. Esta 

redução inicia-se com a determinação do coeficiente de saliência que evita a interferência, recorrendo 

à equação (5.17): 

12,289 ≥ −24,085 + √24,0852 +
4 ×𝑊𝑎2 × (𝑊𝑎2 + 24,085)

(sin(20°))2
⇔𝑊𝑎2 = 0,871 < 1 

A partir da equação (5.18) é possível definir a saliência em função do coeficiente de saliência e do 

módulo real, equação (6.1) e consequentemente a partir da relação geométrica da altura do dente, 

determina-se o módulo real em função da altura do dente e do coeficiente de saliência, equação (6.2). 

 𝑊𝑎 =
ℎ𝑎

𝑀𝑟
⇔ ℎ𝑎 = 𝑊𝑎 ×𝑀𝑟  (6.1) 

 ℎ = ℎ𝑎 + ℎ𝑓 = 𝑊𝑎 ×𝑀𝑟 + 1,25 × 𝑀𝑟 = (𝑊𝑎 + 1,25) × 𝑀𝑟 ⇔𝑀𝑟 =
ℎ

(𝑊𝑎+1,25)
  (6.2) 

Considerando o coeficiente de saliência que evita a ocorrência de interferência (𝑊𝑎2 = 0,871) e a 

altura do dente nas tabelas 5.3 e 5.4 (ℎ = 6 𝑚𝑚), retira-se 𝑀𝑟 = 2,829 𝑚𝑚 da equação (6.2). No 

entanto, o módulo real calculado está associado à condição limite e não é normalizado, pelo que se 

optou por considerar o módulo normalizado mais próximo do valor calculado e superior a este, ou seja, 

𝑀𝑟 = 3 𝑚𝑚, para não estar na iminência de suceder interferência de funcionamento. 

Uma vez definido o módulo, é necessário calcular o coeficiente de saliência associado a este e 

para tal recorre-se à equação (6.2): 

𝑊𝑎 =
ℎ

𝑀𝑟

− 1,25 =
6

3
− 1,25 = 0,75 

Dado que o coeficiente de saliência calculado acima, 𝑊𝑎 = 0,75, é inferior ao coeficiente de 

saliência associado à condição limite (𝑊𝑎 = 0,75 < 0,871), não sucede interferência de funcionamento. 

A ausência de interferência de funcionamento pode ser também verificada através da aplicação da 

equação (5.17): 

𝑧′1 ≥ −24,0851 + √24,0851
2 +

4 × 0,75 × (0,75 + 24,0851)

(sin(20°))2
= 10,801 

Como o número de dentes equivalente é superior ao valor calculado na condição limite de 

interferência (𝑧′1 = 12,289 > 10,801), verifica-se a ausência de interferência.  
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Assim, considera-se 𝑀𝑟 = 3 𝑚𝑚, 𝑊𝑎 = 0,75 e as dimensões apresentadas nas tabelas 5.3 e 5.4, 

na determinação das restantes características das engrenagens, recorrendo às fórmulas da tabela 5.5. 

As fórmulas apresentadas na Tabela 5.5, exigem o conhecimento do diâmetro primitivo do carreto 

(𝐷1) e da roda (𝐷2): 

{
𝐷𝑎1 = 𝐷1 + 2 × ℎ𝑎 × cos(𝜓1)

𝐷𝑓1 = 𝐷1 − 2 × ℎ𝑓 × cos(𝜓1)
⇔ {

39,3 = 𝐷1 + 2 × 0,75 × 𝑀𝑟 × cos(35,54°)
29,3 = 𝐷1 − 2 × 1,25 × 𝑀𝑟 × cos(35,54°)

⇔ {
𝑀𝑟 = 3 𝑚𝑚

𝐷1 = 35,55 𝑚𝑚
  

{
𝐷𝑎2 = 𝐷2 + 2 × ℎ𝑎 × cos(𝜓2)

𝐷𝑓2 = 𝐷2 − 2 × ℎ𝑓 × cos(𝜓2)
⇔ {

50,9 = 𝐷2 + 2 × 0,75 × 𝑀𝑟 × cos(54,46°)
43,9 = 𝐷2 − 2 × 1,25 × 𝑀𝑟 × cos(54,46°)

⇔ {
𝑀𝑟 = 3 𝑚𝑚

𝐷2 = 48,275 𝑚𝑚
  

𝑖 =
𝐷2
𝐷1
=
48,275

35,55
= 1,358 ≈ 1,4 

Conhecidos os diâmetros primitivos e dado que a relação de transmissão se mantém, é possível 

calcular o diâmetro médio do carreto e da roda, a geratriz com verificação da recomendação de projeto, 

os ângulos de saliência e reentrância, assim como os ângulos de coroa e de raiz. Estes cálculos são 

apresentados na Tabela 6.1. 

Tabela 6.1 – Cálculo das dimensões das engrenagens em estudo 

 Carreto (1) Roda (2) 

diâmetro médio, 𝐷𝑚 [mm] 
𝐷𝑚1

= 35,55− 2×
7,3

2
× sin(35,54°) =

        = 31,307 𝑚𝑚 . 

𝐷𝑚2
= 48,275 − 2 ×

7,3

2
× sin(54,46°) =

         = 42,335 𝑚𝑚. 

geratriz, 𝑔 [mm] 
𝑔 =

𝑅1,2
𝑠𝑖𝑛(𝜓1,2)

=

{
 
 

 
 𝑅1
𝑠𝑖𝑛(𝜓1)

=
35,55/2

𝑠𝑖𝑛(35,54°)
= 30,580 𝑚𝑚

𝑅2
𝑠𝑖𝑛(𝜓2)

=
48,275/2

𝑠𝑖𝑛(54,46°)
= 29,664 𝑚𝑚

≈ 30 𝑚𝑚 

Verificação da recomendação de projeto: 
𝑔

3
=

30

3
= 10 𝑚𝑚 > 𝑏 = 7,3 𝑚𝑚 

ângulo de saliência, 휀𝑎 [⁰] 휀𝑎 = tan
−1 (

0,75 × 𝑀𝑟
𝑔⁄ ) = tan−1 (0,75 × 3 30⁄ ) = 4,289°. 

ângulo de reentrância, 휀𝑓 [⁰] 휀𝑓 = tan
−1 (

1,25 × 𝑀𝑟
𝑔⁄ ) = tan−1 (1,25 × 3 30⁄ ) = 7,125°. 

ângulo de coroa, 𝜓𝑎 [⁰] 𝜓𝑎1 = 35,54° + 4,289° = 39,829°. 𝜓𝑎2 = 54,46° + 4,289° = 58,749°  

ângulo de raiz, 𝜓𝑓 [⁰] 𝜓𝑓1 = 35,54° − 7,125° = 28,415°. 𝜓𝑓2 = 54,46° − 7,125° = 47,335°. 

Considerando a expressão (2.2) e o módulo de 3 𝑚𝑚, o passo primitivo corresponde a: 

𝑝 = 𝜋 × 3 = 9,425 𝑚𝑚 

Para que a engrenagem esteja corretamente dimensionada, deve existir continuidade de 

engrenamento, a qual é verificada se a relação de condução (𝜖) for superior a um. Esta verificação 

requer o cálculo dos diâmetros primitivos equivalentes do carreto e da roda, realizado através da 

equação (5.7): 

𝐷′1,2 =
𝐷1,2

cos(𝜓1,2)
⇔ {

𝐷′1 =
𝐷1

cos(𝜓1)
=

35,55

cos(35,54°)
= 43,689 𝑚𝑚

𝐷′2 =
𝐷2

cos(𝜓2)
=

48,275

cos(54,46°)
= 83,051 𝑚𝑚
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Conhecendo os diâmetros primitivos equivalentes, segue-se o cálculo da relação de condução 

através da aplicação das equações (5.15), (5.13), (5.14) e (5.12): 

𝑙𝑎 = √(
83,051

2
+ 0,75 × 3)

2

− (
83,051

2
× cos(20°))

2

−
83,051

2
× sin(20°) = 5,638 𝑚𝑚  

𝑙𝑓 = √(
43,689

2
+ 0,75 × 3)

2

− (
43,689

2
× cos(20°))

2

−
43,689

2
× sin(20°) = 5,145 𝑚𝑚  

𝜖 =
5,638 + 5,145

9,425 × cos(20°)
= 1,218 > 1 → 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎! 

6.2. Velocidade das engrenagens do trem em estudo 

Para determinar a velocidade dos semieixos em linha reta ou a curvar, é necessário determinar a 

velocidade do pinhão de ataque (4) e roda de coroa (3). Estas velocidades de rotação são determinadas 

recorrendo ao trem de engrenagens entre o motor e o diferencial (Figura 5.5), introduzido e 

caracterizado na secção 5.1.2. Trens de engrenagens e semieixos. 

O veio da engrenagem 6 do trem, em estudo nesta tese, está conectado com o motor, pelo que a 

velocidade desta engrenagem é igual à velocidade de saída do motor (𝑛6 = 𝑛𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟). Conhecendo a 

velocidade à saída do motor, com base nas especificações deste, e a relação de transmissão do 

primeiro andar, calculada na Tabela 5.2, é possível calcular a velocidade de rotação da engrenagem 5: 

𝑖𝐼 =
𝑛6
𝑛5
=
𝑛𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
𝑛5

⇔ 𝑛5 = 𝑛𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 ×
1

𝑖𝐼
= 3100 × 0,3721 = 1153,51 𝑟𝑝𝑚 

Como a engrenagem 5 e 4 se encontram no mesmo veio, rodam com a mesma velocidade de 

rotação (𝑛5 = 𝑛4 = 1153,51 𝑟𝑝𝑚). Assim, conhecendo a velocidade do pinhão de ataque (engrenagem 

4 na Figura 5.5) e a relação de transmissão do segundo andar, calculada na Tabela 5.2, é possível 

calcular a velocidade da roda de coroa (engrenagem 3 na Figura 5.5): 

𝑖𝐼𝐼 =
𝑛4
𝑛3
=
𝑛5
𝑛3
⇔ 𝑛3 = 𝑛5 ×

1

𝑖𝐼𝐼
= 1153,51 × 0,2619 = 302,104 𝑟𝑝𝑚 

6.3. Caso de estudo em linha reta 

6.3.1. Velocidade das engrenagens planetárias do diferencial 

Para determinar a velocidade das engrenagens planetárias, considera-se o trem epicicloidal, 

representado na Figura 6.2.  

 

Figura 6.2 – Esquema do trem epicicloidal. 

3 4 

1 

2e 
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Quando o carro se desloca em linha reta, a engrenagem planetária ligada ao semieixo da esquerda 

tem a mesma velocidade de rotação que a engrenagem planetária ligada ao semieixo da direita (ou 

seja, os semieixos têm a mesma velocidade de rotação) e isto implica que os satélites não girem em 

torno dos seus próprios eixos (𝑛1 = 0 𝑟𝑝𝑚), como tal a velocidade das rodas é igual à velocidade da 

roda de coroa (𝑛2𝑒 = 𝑛2𝑑 = 𝑛3 = 302,104 𝑟𝑝𝑚). 

NOTA: sabendo a velocidade dos semieixos e com base nas características do pneu (Tabela 5.1), é possível 

calcular a velocidade com que o veículo se desloca. O tamanho do pneu traseiro corresponde a 155/80R13 (sendo 

que o R significa que a construção é radial), de onde se retira a informação apresentada na Tabela 6.2, que 

possibilita o cálculo do raio da roda traseira. 

Tabela 6.2 – Características da roda traseira 

Largura do pneu 155 𝑚𝑚   

Altura do pneu (borracha) 0,80 × 155 = 124 𝑚𝑚  

Diâmetro da jante  13 𝑝𝑜𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 =  330,2 𝑚𝑚   

𝑅𝑟𝑜𝑑𝑎 = 124 +
330,2

2
= 289,1 𝑚𝑚 

Para uma velocidade de rotação dos semieixos em linha reta de 302,104 𝑟𝑝𝑚 e um raio da roda traseira de 

289,1 𝑚𝑚,o veículo desloca-se a:  

𝑣 = 𝜔 × 𝑅𝑟𝑜𝑑𝑎 =
2𝜋 × 𝑛3
60

× 𝑅𝑟𝑜𝑑𝑎 =
2𝜋 × 302,104

60
× (289,1 × 10−3) = 9,1460 𝑚/𝑠 ≈ 33 𝑘𝑚/ℎ 

Se o veículo se deslocar à sua velocidade máxima, 50 km/h, a velocidade de rotação do motor corresponde 

a 4707,56 𝑟𝑝𝑚, aplicando o raciocínio inverso. 

6.3.2. Forças nos dentes das engrenagens 

Apesar de os satélites não rodarem em torno do próprio eixo, estes rodam em torno do eixo das 

engrenagens planetárias por estarem engrenados nestas, o que significa que existe força aplicada entre 

estes. 

1. Cálculo do binário da roda planetária (𝑀2), dado que o satélite não roda sobre o seu próprio eixo 

(𝑛1 = 0): 

𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 2 ×𝑀2 × 𝜔2 = 2 ×𝑀2 ×
𝑛2 × 2𝜋

60
⇔ 𝑀2 =

𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟/2

𝑛2 × 2𝜋
60

=
(7 × 103)/2

302,104 × 2𝜋
60

= 110,632 𝑁.𝑚 

2. Cálculo da componente tangencial (𝑇): 𝑇 =
𝑀2

𝐷𝑚2/2
=

110,632

(42,335×10−3)/2
= 5226,5 𝑁 

3. Cálculo da componente axial do carreto e da roda (𝑆1,2): 

𝑆1 = 5226,5 × 𝑡𝑎𝑛(20°) × 𝑠𝑖𝑛(35,54°) = 1105,75 𝑁 

𝑆2 = 5226,5 × 𝑡𝑎𝑛(20°) × 𝑠𝑖𝑛(54,46°) = 1547,91 𝑁 

4. Cálculo da componente radial do carreto e da roda (𝑅1,2): 

𝑅1 = 5226,5 × tan(20°) × cos(35,54°) = 1547,91 𝑁  

𝑅2 = 5226,5 × tan(20°) × cos(54,46°) = 1105,75 𝑁 

5. Cálculo da força de engrenamento (𝐹): 𝐹 =
5226,5

cos(20°)
= 5561,13 𝑁 
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6.3.3. Esforços nos semieixos 

As forças e os momentos considerados no caso de estudo em linha reta podem ser observados 

na Figura 6.3 e as dimensões nela representadas tiveram por base os desenhos técnicos no Anexo E. 

 

Figura 6.3 – Diagrama de equilíbrio estático do semieixo, quando o Tuk Tuk se desloca em linha reta. 

Como mencionado no começo desta secção, considerou-se que o semieixo tem um apoio móvel 

no ponto B (rolamento verde) e um apoio fixo no ponto C (rolamento roxo). 

O modelo do e-TUK em estudo tem um peso bruto de 1030 kg. A distribuição de massa deste 

triciclo é de 40% no eixo dianteiro e 60% no eixo traseiro, que corresponde à distribuição de massa 

típica para um automóvel com o motor montado sobre o eixo traseiro e o veículo em questão, por ser 

elétrico, possui ainda as baterias na parte de trás do veículo.  

A carga máxima (passageiros) que suporta corresponde a 300 kg, dos quais metade (150 kg) fica 

sobre o banco traseiro e a outra metade sobre o banco central. Como o banco traseiro está por cima 

do eixo traseiro, todo o peso neste banco é considerado no eixo traseiro. No entanto, a distância do 

banco central ao eixo dianteiro corresponde a 60% da distância entre eixos, levando a que a distribuição 

da massa sobre o banco central seja de 40% no eixo dianteiro e 60% no traseiro. Para o sistema de 

transmissão traseira, tem-se: 

1030 × 0,6 + (150 + 0,6 × 150) = 618 + 240 = 858 𝑘𝑔 (massa sobre o eixo traseiro) 

Conhecendo a massa sobre o eixo traseiro, é possível definir a massa sobre cada roda traseira: 

858

2
= 429 𝑘𝑔 (massa sobre cada roda traseira) 

Assim, considerou-se que no ponto D existe uma força associada ao peso suportado por cada 

roda traseira (𝐹𝐷). No ponto A, localização do ponto médio da engrenagem cónica segundo a direção 

x, considerou-se a força tangencial no dente da roda (𝐹𝑡 = 𝑇) e o momento torsor associado à 

transmissão desta para o semieixo (𝑇𝐹𝑡). A componente axial da força de engrenamento no dente da 
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roda (𝑆2) não é considerada, porque o estriado na extremidade direita do semieixo serve para que este 

deslize, o mesmo sucede com a força radial no dente da roda (𝑅2), que é anulada pelos satélites.  

Na Tabela 6.3 encontra-se o valor das forças e dos momentos aplicados em cada ponto do 

semieixo (tanto do 1 como do 2), com exceção do valor das reações nos apoios, porque estas diferem 

do semieixo 1 para o 2, dado a distância entre o ponto B e o ponto C ser diferente neles. As reações 

determinam-se a partir do equilíbrio de forças e de momentos em torno do ponto C, que se encontra 

para ambos os semieixos no Anexo F, assim como os diagramas de esforços. 

Tabela 6.3 – Carregamento aplicado no semieixo, quando o veículo se desloca em linha reta 

 Forças e Momentos aplicados em cada ponto do diagrama de equilíbrio estático 

Ponto A 𝐹𝑡 = 𝑇 = 5226,5 𝑁; 𝑇𝐹𝑡 = 𝐹𝑡 ×
𝐷𝑚2

2
= 5226,5 ×

42,335×10−3 

2
= 110,632 𝑁.𝑚  

Ponto D 𝐹𝐷 = 𝑚𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑒𝑖𝑟𝑎 × 𝑔 = 429 × 9,81 = 4208,49 𝑁  

6.3.3.1. Semieixo 1 

Os esforços na secção que fraturou: 𝑉𝑦 = −560,7 𝑁, 𝑉𝑧 = −463,58 𝑁, 𝑀𝑧 = 22,426 𝑁.𝑚,               

𝑀𝑦 = −189,882 𝑁.𝑚 e 𝑇 = 110,632 𝑁.𝑚. 

𝜎𝑀 =
32×𝑀

𝜋×𝑑3
=

32×√𝑀𝑧
2+𝑀𝑦

2

𝜋×𝑑3
=

32×√22,4262+(−189,882)2

𝜋×(21×10−3)3
=

32×191,202

𝜋×(21×10−3)3
= 210,404 𝑀𝑃𝑎  

𝜏𝑉 =
16×𝑉

3𝜋×𝑑2
=

16×√𝑉𝑦
2+𝑉𝑧

2

3𝜋×𝑑2
=

16×√(=−560,7 )2+(−463,58)2

3𝜋×(21×10−3)2
=

16×727,537

3𝜋×(21×10−3)2
= 2,802 𝑀𝑃𝑎  

𝜏𝑇 =
16×𝑇

𝜋×𝑑3
=

16×110,632

𝜋×(21×10−3)3
= 60,871 𝑀𝑃𝑎  

6.3.3.2. Semieixo 2 

Os esforços na secção que fraturou: 𝑉𝑦 = −371,48 𝑁, 𝑉𝑧 = −307,1 𝑁, 𝑀𝑧 = 236,635 𝑁.𝑚,           

𝑀𝑦 = −12,777 𝑁.𝑚 e 𝑇 = 110,632 𝑁.𝑚. 

𝜎𝑀 =
32×𝑀

𝜋×𝑑3
=

32×√𝑀𝑧
2+𝑀𝑦

2

𝜋×𝑑3
=

32×√236,635 2+(−12,777)2

𝜋×(26,5×10−3)3
=

32×236,98

𝜋×(26,5×10−3)3
= 129,776 𝑀𝑃𝑎  

𝜏𝑉 =
16×𝑉

3𝜋×𝑑2
=

16×√𝑉𝑦
2+𝑉𝑧

2

3𝜋×𝑑2
=

16×√(−371,48)2+(−307,1)2

3𝜋×(26,5×10−3)2
=

16×481,983

3𝜋×(26,5×10−3)2
= 1,166 𝑀𝑃𝑎  

𝜏𝑇 =
16×𝑇

𝜋×𝑑3
=

16×110,632

𝜋×(26,5×10−3)3
= 30,292 𝑀𝑃𝑎  

6.4. Caso de estudo em curva 

Da análise dos circuitos efetuados pelo veículo, verifica-se que estes possuem curvas apertadas, 

ou seja, com raios de curvatura reduzidos. Assim, o raio de curvatura assumido nesta tese, foi deduzido 

com base no princípio de Ackerman, que devolve o raio de curvatura mínimo para o ângulo máximo 

permitido pelo volante.  

A aplicação do princípio mencionado requer a determinação do centro de massa (mais 

precisamente de 𝑎2, representado na Figura 5.8). Para calcular este, é necessário conhecer o peso 
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suportado por cada roda traseira, calculado na secção 6.3.3. Esforços nos semieixos, e o peso 

suportado pela roda dianteira que consiste no somatório dos 40% do peso bruto do veículo, com os 

40% da massa no banco central e o peso do motorista (que se assumiu ser 75 kg): 

1030 × 0,4 + 150 × 0,4 + 75 = 547 𝑘𝑔 (massa sobre a roda dianteira) 

A localização do centro de massa, para 𝑤 = 1255 𝑚𝑚, ℓ = 2700 𝑚𝑚 e 𝛿 = 45° corresponde a: 

𝑥𝐶 =
1

𝑚𝑇
× ∑𝑥𝑖 . 𝑚𝑖 =

1

429×2+547
× (0 × 429 + 627,5 × 547 + 1255 × 429) = 627,5 𝑚𝑚  

𝑦𝐶 =
1

𝑚𝑇
× ∑𝑦𝑖 . 𝑚𝑖 =

1

429×2+547
× (0 × 429 + 2700 × 547 + 0 × 429) = 1051,17 𝑚𝑚 = 𝑎2  

Com recurso à equação (5.18) e (5.19), é possível calcular o raio de curvatura do centro do eixo 

traseiro e o raio de curvatura do centro de massa, respetivamente: 

𝑅𝑐 = 2700 × cot(45°) = 2700 𝑚𝑚. 

𝑅 = √1051,172 + (2700 × cot(45°))2 = 2897 𝑚𝑚. 

A partir do raio de curvatura do centro do eixo traseiro, define-se o raio de curvatura da roda interior 

na curva: 

𝑅𝑖𝑛𝑡 = 2700 −
1255

2
= 2072,5 𝑚𝑚. 

6.4.1. Força centrífuga e força lateral 

Quando o veículo realiza uma curva, no seu centro de massa atua uma força centrífuga e esta é 

distribuída pelos eixos do veículo e consequentemente a força em cada eixo é repartida pelas 

respetivas rodas. Em cada roda, a força centrífuga é equilibrada pela força lateral (atrito entre o pneu 

e a estrada).  

Na equação (6.3) define-se a força centrífuga como o produto entre a massa total, dado estar 

aplicada no centro de massa, e o quadrado da velocidade do veículo a curvar, a dividir pelo raio de 

curvatura da curva. 

 
𝐹𝑐 = 𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ×

𝑣2

𝑅
 (6.3) 

A força lateral no eixo traseiro, é obtida através do equilíbrio de forças, representadas na 

Figura 6.4, segundo y, e de momentos em torno do centro de massa, C: 

 

Figura 6.4 – Esquema de um veículo de duas rodas com a força centrífuga aplicada em C e as forças laterais e suas 

componentes segundo y nos pneus. 
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Σ𝑀𝐶 = 0 ⇔ 𝑎 × 𝐹𝑙𝑑,𝑦 = 𝑏 × 𝐹𝑙𝑡  

Σ𝐹𝑦 = 0 ⇔ 𝐹𝑙𝑑,𝑦 + 𝐹𝑙𝑡 = 𝐹𝑐 ⇔ 𝑎 × 𝐹𝑙𝑑,𝑦 + 𝑎 × 𝐹𝑙𝑡 = 𝑎 × 𝐹𝑐 ⇔ 𝑏 × 𝐹𝑙𝑡 + 𝑎 × 𝐹𝑙𝑡 = 𝑎 × 𝐹𝑐 ⇔ (𝑎 + 𝑏) × 𝐹𝑙𝑡 = 𝑎 × 𝐹𝑐 

⇔ 𝐹𝑙𝑡 =
𝑎

𝑎+𝑏
× 𝐹𝑐  

Estabelecida a relação entre a força lateral no eixo traseiro e a força centrífuga, é necessário 

explicar como se processa a sua distribuição pelos pneus no eixo traseiro. A sua distribuição é igual à 

distribuição do peso no eixo traseiro, dado que a força lateral corresponde ao produto do coeficiente de 

atrito com o peso suportado pela roda. 

Ao realizar uma curva, o peso na roda exterior é superior ao peso na roda interior e considerou-se 

que a distribuição do peso no eixo traseiro é de 40% na roda interior e 60% na roda exterior. Com base 

nesta distribuição, na equação (6.4) e (6.5), definem-se a força lateral no pneu interior e exterior, 

respetivamente, em função da força lateral no eixo traseiro. 

 𝐹𝑙𝑡,𝑖 = 0,4 × 𝐹𝑙𝑡  (6.4) 

 𝐹𝑙𝑡,𝑒 = 0,6 × 𝐹𝑙𝑡  (6.5) 

Para determinar a velocidade do veículo a curvar, considerou-se uma situação limite em função 

do atrito máximo entre o pneu e a estrada. A partir do coeficiente de atrito pneu/estrada em condições 

de piso seco, 𝜇 = 0,85 [52], e do peso suportado por cada roda (que tem por base a distribuição de 

peso considerada), calcula-se a força de aderência máxima no pneu interior e no pneu exterior, 

respetivamente: 

𝐹𝑎𝑑𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎,𝑖 = 𝜇 × 𝑃𝑖 = 0,85 × [(858 × 9,81) × 0,4] = 2861,77 𝑁  

𝐹𝑎𝑑𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎,𝑒 = 𝜇 × 𝑃𝑒 = 0,85 × [(858 × 9,81) × 0,6] = 4292,66 𝑁  

Como a força de aderência máxima corresponde à força lateral na situação limite, recorre-se à 

equação (6.4) e ao valor da força de aderência máxima no pneu interior ou à equação (6.5) e ao valor 

da força de aderência máxima no pneu exterior, para determinar a força lateral no eixo traseiro. 

Segue-se o cálculo da força centrífuga, a partir da força lateral no eixo traseiro e a expressão que 

relaciona estas forças. Conhecendo a força centrífuga e aplicando a equação (6.3), determina-se a 

velocidade associada à situação limite: 4,915 m/s, ou seja, 17,694 km/h. 

A velocidade calculada está associada à situação limite, pelo que se optou por considerar que a 

velocidade do veículo a curvar corresponde a 15 km/h, à qual estão associadas as seguintes forças: 

𝐹𝑐 = (1030 + 300 + 75) ×
4,1672

2897,405×10−3
= 8420,04 𝑁  

𝐹𝑙𝑡 =
2700−1051,17

2700
× 8420,04 = 5141,93 𝑁  

𝐹𝑙𝑡,𝑖 = 0,4 × 𝐹𝑙𝑡 = 0,4 × 5141,93 = 2056,77 𝑁 (força lateral no pneu interior) 

𝐹𝑙𝑡,𝑒 = 0,6 × 𝐹𝑙𝑡 = 0,6 × 5141,93 = 3085,16 𝑁 (força lateral no pneu exterior) 

6.4.2. Velocidade das engrenagens planetárias do diferencial 

A curvar, o veículo desloca-se com uma velocidade linear de 15 km/h, ou seja, 4,167 m/s, que 

corresponde à seguinte velocidade de rotação da roda de coroa: 

𝑣 = 𝜔 × 𝑅𝑟𝑜𝑑𝑎 =
2𝜋 × 𝑛

60
× 𝑅𝑟𝑜𝑑𝑎 ⇔ 𝑛 =

𝑣

𝑅𝑟𝑜𝑑𝑎
×
60

2𝜋
=

4,167

(289,1 × 10−3)
×
60

2𝜋
= 137,641 𝑟𝑝𝑚 
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Para determinar a velocidade de rotação das engrenagens planetárias, recorre-se ao trem 

epicicloidal, representado na Figura 6.2 e ao método da tabela (Tabela 6.4), que tem por base a 

equação (6.6). 

 𝑛𝑖 = 𝑛𝑃𝑆 + 𝑛𝑖/𝑃𝑆  (6.6) 

As velocidades de rotação conhecidas no método da tabela são: a velocidade de rotação da roda 

de coroa (𝑛3 = 229,383 𝑟𝑝𝑚), que corresponde ao porta-satélites (𝑃𝑆), e a velocidade de rotação da 

engrenagem planetária ligada à roda interior na curva, deduzida a partir da velocidade de rotação no 

centro do eixo traseiro: 

𝑅𝑐
𝑅𝑖𝑛𝑡

=
𝑛𝑐
𝑛𝑖𝑛𝑡

⇔ 𝑛𝑖𝑛𝑡 = 𝑛𝑐 ×
𝑅𝑖𝑛𝑡
𝑅𝑐

= 137,641 ×
2072,5

2700
= 105,652 𝑟𝑝𝑚 

Tabela 6.4 – Determinação da velocidade na engrenagem planetária ligada à roda exterior na curva, com recurso ao método da 

tabela 

 𝟑 ≡ 𝑷𝑺  𝟏  𝒊𝒏𝒕  𝒆𝒙𝒕  

𝒏𝑷𝑺  137,641  0  137,641  137,641  

𝒏𝒊/𝑷𝑺  0  

𝑛1
3

= 𝑛𝑖𝑛𝑡
3

× (±
𝑧𝑖𝑛𝑡

𝑧1
)  

    = −31,989 × (±
14

10
)  

    = ±44,785 (3) 

𝑛𝑖𝑛𝑡 = 𝑛3 + 𝑛𝑖𝑛𝑡
3

⇔ 𝑛𝑖𝑛𝑡
3

= 𝑛𝑖𝑛𝑡 − 𝑛3  

𝑛𝑖𝑛𝑡
3

= 105,652 − 137,641  

       = −31,989 (2) 

𝑛𝑒𝑥𝑡
3

= 𝑛1
3

× (±
𝑧3

𝑧𝑒𝑥𝑡
)  

        = ±44,785 × (±
10

14
) 

        = 31,989 (5) 

𝒏𝒊  137,641  ±44,785 (4) 105,652  (1)  169,63 (6) 

NOTA: a velocidade de rotação da engrenagem planetária ligada à roda exterior na curva podia ter sido calculada 

aplicando o raciocínio utilizado na determinação da velocidade de rotação da engrenagem planetária ligada à roda 

interior na curva. 

6.4.3. Forças nos dentes das engrenagens 

1. O cálculo do binário (𝑀2), tem em consideração que no diferencial aberto resulta sempre um binário 

com a mesma intensidade em ambas as rodas e que a potência nesta situação corresponde a um 

quarto da potência do motor (𝑃𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎 =
1

4
× 𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟): 

𝑃𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎 = 𝑃𝑖𝑛𝑡 + 𝑃𝑒𝑥𝑡 = 𝑀 × 𝑛𝑖𝑛𝑡 +𝑀 × 𝑛𝑒𝑥𝑡 = 𝑀 × (𝑛𝑖𝑛𝑡 + 𝑛𝑒𝑥𝑡) ⇔ 

⇔𝑀2 =
𝑃𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎

(𝑛𝑖𝑛𝑡 + 𝑛𝑒𝑥𝑡)
=

7 × 103

4

(105,652 + 169,63) ×
2𝜋
60

= 60,706 𝑁.𝑚 

2. Cálculo da componente tangencial (𝑇): 𝑇 =
𝑀2

𝐷𝑚2/2
=

60,706

(42,335×10−3)/2
= 2867,89 𝑁 

3. Cálculo da componente axial do carreto e da roda (𝑆1,2): 

𝑆1 = 2867,89 × 𝑡𝑎𝑛(20°) × 𝑠𝑖𝑛(35,54°) = 606,746 𝑁 

𝑆2 = 2867,89 × 𝑡𝑎𝑛(20°) × 𝑠𝑖𝑛(54,46°) = 849,372 𝑁 

4. Cálculo da componente radial do carreto e da roda (𝑅1,2): 

𝑅1 = 2867,89 × 𝑡𝑎𝑛(20°) × 𝑐𝑜𝑠(35,54°) = 849,372 𝑁 

𝑅2 = 2867,89 × 𝑡𝑎𝑛(20°) × 𝑐𝑜𝑠(54,46°) = 606,746 𝑁 

5. Cálculo da força de engrenamento (𝐹): 𝐹 =
2867,89

cos(20°)
= 3051,94 𝑁 
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6.4.4. Esforços nos semieixos quando ligados à roda interior 

Na Figura 6.5 é apresentado o diagrama de equilíbrio estático quando o semieixo se encontra 

conectado com a roda interior na curva, ou seja, o semieixo está a trabalhar à tração. 

 

Figura 6.5 – Diagrama de equilíbrio estático do semieixo, quando este se encontra conectado com a roda interior na curva 

(nesta figura considera-se a curva à esquerda do semieixo). 

A força e o momento considerados no ponto A são os mesmos que na situação em que o veículo 

se desloca em linha reta, com diferença nos valores, devido às condições impostas quando realiza uma 

curva (velocidade e potência). No ponto D, considerou-se para além da força associada ao peso 

suportado pela roda interior (𝐹𝐷), uma força lateral (𝐹𝑙𝑡,𝑖), calculada na secção 6.4.1. Força centrífuga e 

força lateral, e o momento fletor associado à transmissão desta para o semieixo (𝑀𝐹𝑙𝑡,𝑖
), como se 

observa na Figura 6.5. Como mencionado na secção 6.4.1. Força centrífuga e força lateral, o peso no 

eixo traseiro não é repartido de igual forma por ambas as rodas, indo 40% deste para a roda interior e 

60% para a roda exterior. Para o semieixo conectado à roda interior, tem-se: 

(858 × 9,81) × 0,4 = 3366,79 𝑁 (peso sobre a roda interior) 

A Tabela 6.5 possui o valor das forças e dos momentos aplicados em cada ponto do semieixo 

(tanto do 1 como do 2), com exceção do valor das reações nos apoios. A determinação destes pode 

ser consultada no Anexo G, assim como os diagramas de esforços associados a esta situação, para 

ambos os semieixos. 

Tabela 6.5 – Carregamento aplicado no semieixo, quando este se encontra conectado com a roda interior na curva 

 Forças e Momentos aplicados em cada ponto do diagrama de equilíbrio estático 

Ponto A 𝐹𝑡 = 𝑇 = 2867,89 𝑁; 𝑇𝐹𝑡 = 𝐹𝑡 ×
𝐷𝑚2

2
= 2867,89 ×

42,335×10−3 

2
= 60,706 𝑁.𝑚  

Ponto D 
𝐹𝐷 = 3366,79 𝑁  

𝐹𝑙𝑡,𝑖 = 2056,77 𝑁; 𝑀𝐹𝑙𝑡,𝑖
= 𝐹𝑙𝑡,𝑖 × 𝑅𝑟𝑜𝑑𝑎 = 2056,77 × 0,2891 = 594,612 𝑁.𝑚  
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6.4.4.1. Semieixo 1 

Os esforços na secção que fraturou: 𝑉𝑦 = −1771,088 𝑁, 𝑉𝑧 = −254,51 𝑁, 𝑀𝑧 = 70,845 𝑁.𝑚,      

𝑀𝑦 = −104,247 𝑁.𝑚 e 𝑇 = 60,7061 𝑁.𝑚. 

𝜎𝑀 =
32×𝑀

𝜋×𝑑3
=

32×√𝑀𝑧
2+𝑀𝑦

2

𝜋×𝑑3
=

32×√70,8452+(−104,247)2

𝜋×(21×10−3)3
=

32×126,041

𝜋×(21×10−3)3
= 138,7 𝑀𝑃𝑎  

𝜏𝑉 =
16×𝑉

3𝜋×𝑑2
=

16×√𝑉𝑦
2+𝑉𝑧

2

3𝜋×𝑑2
=

16×√(−1771,088 )2+(−254,51)2

3𝜋×(21×10−3)2
=

16×1789,28

3𝜋×(21×10−3)2
= 6,891 𝑀𝑃𝑎  

𝜏𝑇 =
16×𝑇

𝜋×𝑑3
=

16×60,706

𝜋×(21×10−3)3
= 33,401 𝑀𝑃𝑎  

6.4.4.2. Semieixo 2 

Os esforços na secção que fraturou: 𝑉𝑦 = −1173,418 𝑁, 𝑉𝑧 = −166,18 𝑁, 𝑀𝑧 = 747,469 𝑁.𝑚,   

𝑀𝑦 = −6,913 𝑁.𝑚 e 𝑇 = 60,706 𝑁.𝑚. 

𝜎𝑀 =
32×𝑀

𝜋×𝑑3
=

32×√𝑀𝑧
2+𝑀𝑦

2

𝜋×𝑑3
=

32×√747,469 2+(−6,9131)2

𝜋×(26,5×10−3)3
=

32×747,501

𝜋×(26,5×10−3)3
= 409,35 𝑀𝑃𝑎  

𝜏𝑉 =
16×𝑉

3𝜋×𝑑2
=

16×√𝑉𝑦
2+𝑉𝑧

2

3𝜋×𝑑2
=

16×√(−1173,418)2+(−166,18)2

3𝜋×(26,5×10−3)2
=

16×1185,13

3𝜋×(26,5×10−3)2
= 2,866 𝑀𝑃𝑎  

𝜏𝑇 =
16×𝑇

𝜋×𝑑3
=

16×60,7061

𝜋×(26,5×10−3)3
= 16,622 𝑀𝑃𝑎  

6.4.5. Esforços nos semieixos quando ligados à roda exterior 

Na Figura 6.6 é apresentado o diagrama de equilíbrio estático quando o semieixo se encontrada 

conectado ao pneu exterior na curva, ou seja, o semieixo está a trabalhar à compressão. 

 

Figura 6.6 – Diagrama de equilíbrio estático do semieixo, quando este se encontra conectado com a roda exterior na curva 

(nesta figura considera-se a curva à direita do semieixo). 
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Tal como na situação anterior, no ponto D, considera-se a força associada ao peso suportado pela 

roda exterior (𝐹𝐷), a força lateral no pneu exterior (𝐹𝑙𝑡,𝑒) e o momento devido à transmissão desta para 

o semieixo (𝑀𝐹𝑙𝑡,𝑒
). Relativamente à força associada ao peso suportado pela roda exterior, esta suporta 

60% do peso no eixo-traseiro, como suprarreferido, sendo este:  

(858 × 9,81) × 0,6 = 5050,188 𝑁 (peso sobre a roda exterior) 

As características e o cálculo da força lateral no pneu exterior encontram-se na secção 6.4.1. Força 

centrífuga e força lateral. 

A Tabela 6.6 possui o valor das forças e dos momentos aplicados em cada ponto do semieixo 

(tanto do 1 como do 2), com exceção do valor das reações nos apoios. A determinação destes pode 

ser consultada no Anexo H, assim como os diagramas de esforços associados a esta situação, para 

ambos os semieixos. 

Tabela 6.6 – Carregamento aplicado no semieixo, quando este se encontra conectado com a roda exterior na curva 

 Forças e Momentos aplicados em cada ponto do diagrama de equilíbrio estático 

Ponto A 𝐹𝑡 = 𝑇 = 2867,89 𝑁; 𝑇𝐹𝑡 = 𝐹𝑡 ×
𝐷𝑚2

2
= 2867,89 ×

42,335×10−3 

2
= 60,706 𝑁.𝑚  

Ponto D 
𝐹𝐷 = 5050,188 𝑁  

𝐹𝑙𝑡,𝑒 = 3085,16 𝑁; 𝑀𝐹𝑙𝑡,𝑒
= 𝐹𝑙𝑡,𝑒 × 𝑅𝑟𝑜𝑑𝑎 = 3085,16 × 0,2891 = 891,92 𝑁.𝑚  

6.4.5.1. Semieixo 1 

Os esforços na secção que fraturou: 𝑉𝑦 = 1310,968 𝑁,  𝑉𝑧 = −254,51 𝑁, 𝑀𝑧 = −52,441 𝑁.𝑚,     

𝑀𝑦 = −104,247 𝑁.𝑚 e 𝑇 = 60,706 𝑁.𝑚. 

𝜎𝑀 =
32×𝑀

𝜋×𝑑3
=

32×√𝑀𝑧
2+𝑀𝑦

2

𝜋×𝑑3
=

32×√(−52,441) 2+(−104,247)2

𝜋×(21×10−3)3
=

32×116,694

𝜋×(21×10−3)3
= 128,414 𝑀𝑃𝑎  

𝜏𝑉 =
16×𝑉

3𝜋×𝑑2
=

16×√𝑉𝑦
2+𝑉𝑧

2

3𝜋×𝑑2
=

16×√1310,9682+(−254,51)2

3𝜋×(21×10−3)2
=

16×1335,445

3𝜋×(21×10−3)2
= 5,143 𝑀𝑃𝑎  

𝜏𝑇 =
16×𝑇

𝜋×𝑑3
=

16×60,706

𝜋×(21×10−3)3
= 33,401𝑀𝑃𝑎  

6.4.5.2. Semieixo 2 

Os esforços na secção que fraturou: 𝑉𝑦 = 868,568 𝑁, 𝑉𝑧 = −166,18 𝑁, 𝑀𝑧 = −553,281 𝑁.𝑚,      

𝑀𝑦 = −6,913 𝑁.𝑚 e 𝑇 = 60,706 𝑁.𝑚. 

𝜎𝑀 =
32×𝑀

𝜋×𝑑3
=

32×√𝑀𝑧
2+𝑀𝑦

2

𝜋×𝑑3
=

32×√(−553,281) 2+(−6,913)2

𝜋×(26,5×10−3)3
=

32×553,324

𝜋×(26,5×10−3)3
= 303,014 𝑀𝑃𝑎  

𝜏𝑉 =
16×𝑉

3𝜋×𝑑2
=

16×√𝑉𝑦
2+𝑉𝑧

2

3𝜋×𝑑2
=

16×√868,568 2+(−166,18 )2

3𝜋×(26,5×10−3)2
=

16×884,322

3𝜋×(26,5×10−3)2
= 2,139 𝑀𝑃𝑎  

𝜏𝑇 =
16×𝑇

𝜋×𝑑3
=

16×60,706

𝜋×(26,5×10−3)3
= 16,622 𝑀𝑃𝑎  

Analisando os esforços em cada uma das situações apresentadas, verifica-se que ambos os 

semieixos estão sujeitos a tensões mais elevadas, com exceção da tensão associada ao momento 

torsor, na situação em que estão ligados à roda interior do veículo ao curvar. 
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6.5. Verificação da segurança dos elementos 

estudados 

Para realizar a verificação à fadiga, ou seja, determinar o coeficiente de segurança à fadiga 

(𝑛𝑓𝑎𝑑𝑖𝑔𝑎), considerou-se o critério de Goodman modificado (6.7) e o critério de ASME – elliptic (6.8): 

 
𝜎𝑎

𝑆𝑒
+

𝜎𝑚

𝑆𝑢𝑡
=

1

𝑛
. (6.7) 

 (
𝑛×𝜎𝑎

𝑆𝑒
)
2

+ (
𝑛×𝜎𝑚

𝑆𝑦
)
2

= 1  (6.8) 

onde 𝜎𝑎 e 𝜎𝑚 correspondem à tensão alternada e média, respetivamente, 𝑆𝑒 à tensão limite de fadiga 

e 𝑆𝑢𝑡 e 𝑆𝑦 à tensão de rotura e à tensão de cedência do material em estudo nesta tese, respetivamente. 

A aplicação dos critérios apresentados requer o cálculo da tensão limite de fadiga, 𝑆𝑒, definida 

como: 

 𝑆𝑒 = 𝑘𝑎 × 𝑘𝑏 × 𝑘𝑐 × 𝑘𝑑 × 𝑘𝑒 × 𝑘𝑓 × 𝑆′𝑒  (6.9) 

onde 𝑘𝑎 é o fator de acabamento superficial, 𝑘𝑏 o fator de escala, 𝑘𝑐 o fator de carregamento, 𝑘𝑑 o fator 

de temperatura, 𝑘𝑒 o fator de fiabilidade, 𝑘𝑓 o fator de efeitos variados e 𝑆′𝑒.a tensão limite de fadiga 

não corrigida, e estes foram calculados do seguinte modo:  

• Fator de acabamento superficial, 𝑘𝑎: 𝑘𝑎 = 𝑎 × 𝑆𝑢𝑡
𝑏. Os coeficientes 𝑎 e 𝑏 correspondem a 4,51 e 

−0,265, respetivamente, para veios maquinados.  

• Fator de escala, 𝑘𝑏: 𝑘𝑏 = (𝑑 7,62⁄ )−0,107 = 1,24 × 𝑑−0,107 para diâmetros (𝑑) compreendidos entre 

2,79 𝑚𝑚 e 51 𝑚𝑚. Como os semieixos fraturaram em secções diferentes, não possuem o mesmo 

diâmetro, implicando que possuem fatores de escala diferentes, como se visualiza na Tabela 6.7. 

• Fator de carregamento, 𝑘𝑐: como ambas as secções estão sujeitas a carregamento combinado, 

este parâmetro tem valor unitário. 

• Fator de temperatura, 𝑘𝑑: considerou-se o valor unitário (associado à temperatura ambiente), por 

ser o valor conservativo entre os 20⁰ e os 250⁰, dado que o órgão vizinho é o motor e este não 

pode ter temperatura superior a 180⁰. 

• Fator de fiabilidade, 𝑘𝑒: considerou-se o valor unitário (associado a uma fiabilidade de 50%) 

• Fator de efeitos variados, 𝑘𝑓: considerando que efeitos como a corrosão são pouco significativos, 

este fator também é unitário.  

• Limite de resistência, 𝑆′𝑒: 𝑆′𝑒 = 0,5 × 𝑆𝑢𝑡 para materiais com uma tensão de rotura mínima menor 

ou igual a 1400 𝑀𝑃𝑎. 

Tabela 6.7 – Tensão limite de fadiga de cada semieixo 

 𝑘𝑎  𝑘𝑏  𝑘𝑐 = 𝑘𝑑 = 𝑘𝑒 = 𝑘𝑓   𝑆𝑢𝑡  [MPa]  𝑆′𝑒  [MPa]  𝑆𝑒  [MPa]  

Semieixo 1 0,757  0,895  1  840  420  284,556  

Semieixo 2 0,757  0,873  1  840  420  277,562  

Considerando as tensões calculadas na secção 6.4.4. Esforços nos semieixos quando ligados à 

roda interior (pior caso de carregamento), para cada semieixo, é possível calcular as tensões alternada 
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e média. No cálculo destas tensões, recorre-se à tensão equivalente de von Mises e tem-se em 

consideração a distribuição de tensões associada a cada esforço, numa secção circular: 

 
𝜎𝑎̅̅ ̅ = √(𝜎𝑎

+)2 + 3 × (𝜏𝑎
+)2 = √(𝜎𝑀

+)2 + 3 × 𝜏𝑉
2 = √((𝐾𝑓)𝑀 × 𝜎𝑀)

2
+ 3 × 𝜏𝑉

2. (6.10) 

 
𝜎𝑚̅̅ ̅̅ = √(𝜎𝑚

+)2 + 3 × (𝜏𝑚
+ )2 = √3 × ((𝐾𝑓𝑠)𝑇 × 𝜏𝑇

+)
2
. (6.11) 

em ambas 𝜎𝑎
+ e 𝜏𝑎

+ correspondem às tensões alternada corrigidas, 𝜎𝑚
+ e 𝜏𝑚

+  às tensões médias corrigidas 

e 𝐾𝑓 e 𝐾𝑓𝑠 ao fator de concentração de tensões de fadiga para corrigir tensões normais e de corte, 

respetivamente. O fator de concentração de tensões à fadiga, 𝐾𝑓, encontra-se definido na equação 

(6.10) onde 𝐾𝑡 corresponde ao fator de concentração de tensões e 𝑞 à sensibilidade ao entalhe. 

 . 𝐾𝑓 = 1 + 𝑞 × (𝐾𝑡 − 1) ou 𝐾𝑓𝑠 = 1 + 𝑞 × (𝐾𝑡𝑠 − 1) (6.12) 

6.5.1. Semieixo 1 

O semieixo 1 fraturou numa zona de transição de diâmetros, que se caracteriza por: 𝑑 = 21 𝑚𝑚, 

𝐷 = 26,5 𝑚𝑚 e 𝑟 = 4,0 𝑚𝑚. Como tal, é necessário corrigir as tensões por meio do fator de 

concentração de tensões, Tabela 6.8. 

Tabela 6.8 – Fator de concentração de tensões associado a cada esforço, aplicando a equação (6.12) 

 𝐾𝑡 (ou 𝐾𝑡𝑠) 𝑞. 𝐾𝑓 (ou 𝐾𝑓𝑠) 

(𝐾𝑓)𝑀  1,55 (Fig. A-15-14 [27]) 0,9 (Figure 6-20 [27]) 1,495 

(𝐾𝑓𝑠)𝑇  1,30 (Fig. A-15-15 [27]) 0,9 (Figure 6-21 [27]) 1,27 

Com os fatores de concentração de tensões de flexão ((𝐾𝑓)𝑀) e de torção ((𝐾𝑓𝑠)𝑇) e recorrendo às 

equações (6.10) e (6.11), determinou-se as tensões alternada e média, respetivamente: 

𝜎𝑎̅̅ ̅ = √((𝐾𝑓)𝑀 × 𝜎𝑀)
2
+ 3 × 𝜏𝑉

2 = √(1,495 × 138,7)2 + 3 × 6,9442 = 207,7 𝑀𝑃𝑎  

𝜎𝑚̅̅ ̅̅ = √3 × ((𝐾𝑓𝑠)𝑇 × 𝜏𝑇
+)

2
= √3 × (1,27 × 33,401 )2 = 73,472 𝑀𝑃𝑎  

Conhecendo as tensões alternadas e média, a tensão limite de fadiga e características do material, 

é possível calcular o coeficiente de fadiga associado a cada um dos critérios considerados.  

𝑛𝑓𝑎𝑑𝑖𝑔𝑎 = 1,22 (𝐺𝑜𝑜𝑑𝑚𝑎𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜)  

𝑛𝑓𝑎𝑑𝑖𝑔𝑎 = 1,36 (𝐴𝑆𝑀𝐸 − 𝑒𝑙𝑙𝑖𝑝𝑡𝑖𝑐)  

6.5.2. Semieixo 2 

Recorrendo às equações (6.10) e (6.11), determinou-se as tensões alternada e média: 

𝜎𝑎̅̅ ̅ = √(𝜎𝑀)
2 + 3 × 𝜏𝑉

2 = √409,2132 + 3 × 2,8472 = 409,38 𝑀𝑃𝑎  

𝜎𝑚̅̅ ̅̅ = √3 × (𝜏𝑇)
2 = √3 × 16,62212 = 29,031 𝑀𝑃𝑎  

Conhecendo as tensões alternadas e média, a tensão limite de fadiga e características do material, 

é possível calcular o coeficiente de fadiga associado a cada um dos critérios considerados.  

𝑛𝑓 = 0,66 (𝐺𝑜𝑜𝑑𝑚𝑎𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜)  

𝑛𝑓 = 0,68 (𝐴𝑆𝑀𝐸 − 𝑒𝑙𝑙𝑖𝑝𝑡𝑖𝑐)  
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7. Conclusões 

Este trabalho tem como objetivo determinar a causa raiz de fratura dos semieixos de tração traseira 

e a causa de rotura dos dentes das engrenagens do diferencial, com identificação do modo de falha da 

superfície de fratura, tendo em conta a literatura existente nesta área, a caracterização do material que 

constitui cada um dos componentes danificados e a verificação da segurança destes componentes.  

Inicialmente, por forma a desenvolver esta investigação, foi necessária a realização de um estudo 

sobre os modos de falha de cada um dos componentes em análise, mais precisamente, um estudo 

sobre as suas características macroscópicas e fractográficas, e ainda a recolha de informação sobre 

os procedimentos e normas associadas aos ensaios de caracterização de material. 

Tendo em conta os resultados experimentais relacionados com os semieixos, destacam-se as 

principais conclusões: 

1. Os semieixos são constituídos pelo mesmo material, sendo este um aço ligado de crómio na 

condição de cementação, reaquecimento a 800⁰C, têmpera e revenimento a 150⁰C e este foi 

identificado com base na análise da composição química e nos resultados dos ensaios de tração 

e de dureza. A análise da composição química revelou a presença de crómio (Cr), manganês (Mn) 

e silício (Si) na composição química dos semieixos, a partir da qual se infere que se trata de um 

aço ligado de crómio. No ensaio de dureza Vickers, obteve-se a dureza média da secção 

transversal dos semieixos, 284,55 HV. No ensaio de tração, retiraram-se as propriedades 

mecânicas do material dos semieixos e observou-se um comportamento completamente dúctil nas 

curvas de tensão-extensão nominal.  

2. Considera-se que ambos os semieixos falharam por danos causados por fadiga, fadiga por flexão 

rotativa com torção no semieixo 1 e fadiga por flexão no semieixo 2, fundamentado pelas imagens 

fractográficas apresentadas ao longo desta investigação.  

3. A localização da fratura e o tipo de fratura por fadiga são diferentes nos semieixos e considera-se 

que se relacione com o facto de não terem as mesmas dimensões, por o diferencial não ser 

centrado.  

Tendo em conta os resultados experimentais relacionados com as engrenagens do diferencial, nos 

quais foi investigada a influência da composição química e da dureza, destacam-se as principais 

conclusões: 

1. Como a composição química da engrenagem satélite e das engrenagens planetárias é idêntica e 

nos ensaios de dureza Vickers efetuados no dente da engrenagem satélite e da engrenagem 

planetária, os resultados médios obtidos foram de 431, 95 HV e 391,4 HV, respetivamente, as 

engrenagens são constituídas pelo mesmo material que corresponde ao material dos semieixos. 

2. A dureza da superfície das engrenagens é relativamente baixa, face ao que vem publicado na 

literatura para este tipo de componente. 

3. Com base na examinação (inspeção visual e análise fractográfica) das zonas fraturadas dos 

dentes, pode ser concluído que as engrenagens estiveram expostas a sobrecarga, dado que se 

identificaram os seguintes modos de falha nos dentes: fratura frágil e escoamento plástico intenso 

e ambos são causados por sobrecarga. 
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Para sustentar as conclusões apresentadas, calculou-se as forças nos dentes das engrenagens 

planetárias e as forças e tensões nas secções dos semieixos que fraturaram. Numa primeira fase, 

analisaram-se os circuitos propostos pela empresa aos turistas, seguido da identificação dos troços 

mais frequentes nestes e cálculo das tensões nestes. Para calcular os esforços quando o veículo 

descreve uma curva, criou-se um modelo baseado no raio de curvatura mínimo que pode ser efetuado 

pelo veículo. Compararam-se as tensões em cada uma destas situações e selecionou-se aquela em 

que os semieixos eram mais solicitados, para realizar a verificação à fadiga. 

Os coeficientes de segurança do semieixo 1 são superiores à unidade, mas se a carga máxima 

suportada pelo veículo for excedida, o valor destes diminui e como no uso do veículo é normal a carga 

máxima ser excedida, os coeficientes de segurança confirmam que os semieixos fraturaram por fadiga. 

Os valores obtidos para os coeficientes de segurança são muito reduzidos e tal pode ser explicado por 

se estar a considerar a situação mais crítica, um raio de curvatura bastante reduzido. No entanto, é 

importante mencionar que este modelo não tem em consideração fatores como o tipo de condução, o 

tipo de piso, a inclinação da estrada, que podem agravar a situação, portanto o facto de se ter 

trabalhado numa situação mais crítica compensa estes fatores. Outra característica que pode ter tido 

peso no resultado dos coeficientes de segurança à fadiga, pode ter sido o facto de se ter considerado 

que o veículo está sempre a curvar, quando na realidade os seus percursos consistem na combinação 

das três situações analisadas (Regra de Miner). 

7.1. Recomendações 

De modo a melhorar a vida em serviço do eixo de transmissão traseiro, a carga máxima do veículo 

não deve ser excedida e deve controlar-se o binário do motor elétricos. Relativamente às engrenagens, 

apresentam-se as seguintes recomendações: 

• Endurecimento do flanco de concordância das engrenagens, dado que a fratura frágil tem origem 

nesta zona, ou projetar o pinhão de ataque de modo a reduzir o binário. A proposta de soluções 

para evitar a fratura frágil é dificultada pelo facto de esta ser imprevisível; 

• Endurecimento da superfície das engrenagens, para aumentar a resistência às tensões de 

contacto e assim evitar a deformação plástica, picagem e desgaste. 

7.2. Trabalhos futuros 

Relativamente ao desenvolvimento de trabalhos futuros, considera-se interessante a criação de 

um modelo que considere todas as características que podem afetar a vida em serviço dos semieixos. 

O veículo, em estudo nesta dissertação, não foi projetado para transportar seis adultos. Este 

possui lugares para seis passageiros mais o lugar do motorista, mas segundo o manual de instruções 

do e-TUK Limo, estes seis lugares destinam-se a seis crianças, três adultos e três crianças ou quatro 

adultos e isto é que vai de encontro com o valor de carga máxima suportada pelo veículo e não os seis 

adultos. Portanto, sugere-se a projeção de um sistema de transmissão traseiro adequado a seis 

adultos, dado este ser o grande interesse das empresas neste ramo.  
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Anexo A – Desenho técnico do provete do ensaio de tração 
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Anexo B – Resultados do ensaio de dureza Vickers 

 

Anexo B.1 – Variação da dureza Vickers com o aumento da distância relativamente à superfície da amostra 1D. 

 

Anexo B.2 – Variação da dureza Vickers com o aumento da distância relativamente à superfície da amostra 2D. 

Tabela B.1 – Resultados do ensaio de dureza Vickers no perfil de dente 1A_s 

Indentação Distância da superfície [mm] D1 [μm] D2 [μm] Dureza [HV] 

A,c 3 92,3 95 423 

B,c 4 92,8 91,9 435 

C,c 5 94,3 95,2 413 

D,c 6 95,3 94,6 411 

E,c 7 92,5 94,2 426 

F,c 8 93,8 92,6 427 

G,c 9 93,6 94,9 417 

H,c 10 95,1 94,2 414 

Média 432,9 

Desvio Padrão 33,0 
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Tabela B.2 – Resultados do ensaio de dureza Vickers no perfil de dente 1A_i 

Indentação Distância da superfície [mm] D1 [μm] D2 [μm] Dureza [HV] 

A,c 3 87,8 91,1 463 

B,c 4 95 94,4 413 

C,c 5 95,2 95,7 407 

D,c 6 93,4 95,6 415 

E,c 7 94,9 92,8 421 

F,c 8 93,2 94,3 422 

G,c 9 93,3 94,4 421 

H,c 10 94,5 93,7 419 

Média 431 

Desvio Padrão 29,7 

 

Tabela B.3 – Resultados do ensaio de dureza Vickers no perfil de dente 4A 

Indentação Distância da superfície [mm] D1 [μm] D2 [μm] Dureza [HV] 

A,r 3 94,5 95,8 410 

B,r 4 94,9 96,6 404 

C,r 5 95,2 96,6 403 

D,r 6 95,8 96,4 402 

E,r 7 95,3 96,9 402 

F,r 8 97,7 100,2 379 

G,r 9 100,5 101,4 364 

H,r 10 100,8 100,1 367 

Média 391,4 

Desvio Padrão 17,2 
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Anexo C – Complemento às observações no MEV 

 

Anexo C.1 – Mapeamento das zonas da superfície de fratura do dente F da engrenagem 1 observadas no MEV. 

(a) 

 

(b) 

 

Anexo C.2 – Análise fractográfica da zona representada por 1 no esquema do dente 1F. 

(a) 

 

(b) 

 

Anexo C.3 – Análise fractográfica da zona representada por 2 no esquema do dente 1F. 

 

Anexo C.4 – Análise fractográfica da zona representada por 3 no esquema do dente 1F. 
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(a) 

 

(b) 

 

Anexo C.5 – Análise fractográfica da zona representada por 4 no esquema do dente 1F. 

 

Anexo C.6 – Mapeamento das zonas da superfície de fratura do dente G da engrenagem 2 observadas no MEV. 

(a) 

 

(b) 

 

Anexo C.7 – Análise fractográfica da zona representada por 1 no esquema do dente 2G. 

(a) 

 

(b) 

 

Anexo C.8 – Análise fractográfica da zona representada por 2 no esquema do dente 2G. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 
Anexo C.9 – Análise fractográfica da zona representada por 3 no esquema do dente 2G. 

 

Anexo C.10 – Mapeamento das zonas da superfície de fratura do dente F da engrenagem 4 observadas no MEV. 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

 

Anexo C.11 – Análise fractográfica das zonas representadas por (a) 1, (b) 2, (c) 3 e (b) 4 no esquema do dente 4F. 

 

Anexo C. 12 – Mapeamento das zonas da superfície de fratura do dente N da engrenagem 4 observadas no MEV. 



A8 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 
Anexo C.13 – Análise fractográfica das zonas representadas por (a) 1, (b) 2 e (b) 3 no esquema do dente 4N. 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

 

Anexo C. 14 – Análise fractográfica das zonas representadas por 4 no esquema do dente 4N. 
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Anexo D – Desenho técnico do e-TUK, modelo Limo 
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Anexo E – Desenho técnico dos semieixos  

Neste anexo encontra-se o desenho técnico de cada um dos semieixos que fraturou e ainda o desenho técnico do semieixo à esquerda do diferencial com a 

flange de encaixe da roda, a placa de retenção, o rolamento e o anel retentor, para auxiliar na compreensão dos diagramas de equilíbrio estático. 
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Anexo F – Linha reta: reações e diagramas de esforços  

Reações nos apoios considerados no semieixo 1, considerando o sentido horário positivo: 

Σ𝐹𝑥 = 0 ⇔ 𝑅𝐶𝑥 = 0  

Σ𝑀𝐶 = 0 ⇔ −𝑅𝐵𝑦 × 𝐵𝐶̅̅ ̅̅ + 𝐹𝐷 × 𝐶𝐷̅̅ ̅̅ = 0 ⇔ 𝑅𝐵𝑦 = 560,695 𝑁  

Σ𝐹𝑦 = 0 ⇔ 𝑅𝐵𝑦 + 𝑅𝐶𝑦 + 𝐹𝐷 = 0 ⇔ 𝑅𝐶𝑦 = −4769,19 𝑁  

Σ𝑀𝐶 = 0 ⇔ −𝐹𝑡 × 𝐴𝐶̅̅ ̅̅ + 𝑅𝐵𝑧 × 𝐵𝐶̅̅ ̅̅ = 0 ⇔ 𝑅𝐵𝑧 = 5690,08 𝑁  

Σ𝐹𝑧 = 0 ⇔ −𝐹𝑡 + 𝑅𝐵𝑧 + 𝑅𝐶𝑧 = 0 ⇔ 𝑅𝐶𝑧 = −463,58 𝑁  
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Anexo F.1 – Diagramas de esforços do semieixo 1, quando a viatura se desloca em linha reta. 
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Reações nos apoios considerados no semieixo 2: 

Σ𝐹𝑥 = 0 ⇔ 𝑅𝐶𝑥 = 0  

Σ𝑀𝐶 = 0 ⇔ −𝑅𝐵𝑦 × 𝐵𝐶̅̅ ̅̅ + 𝐹𝐷 × 𝐶𝐷̅̅ ̅̅ = 0 ⇔ 𝑅𝐵𝑦 = 371,483 𝑁  

Σ𝐹𝑦 = 0 ⇔ 𝑅𝐵𝑦 + 𝑅𝐶𝑦 + 𝐹𝐷 = 0 ⇔ 𝑅𝐶𝑦 = −4579,97 𝑁  

Σ𝑀𝐶 = 0 ⇔ −𝐹𝑡 × 𝐴𝐶̅̅ ̅̅ + 𝑅𝐵𝑧 × 𝐵𝐶̅̅ ̅̅ = 0 ⇔ 𝑅𝐵𝑧 = 5533,64 𝑁  

Σ𝐹𝑧 = 0 ⇔ −𝐹𝑡 + 𝑅𝐵𝑧 + 𝑅𝐶𝑧 = 0 ⇔ 𝑅𝐶𝑧 = −307,14 𝑁  

 

 v 
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Anexo F.2 – Diagramas de esforços do semieixo 2, quando a viatura se desloca em linha reta. 
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Anexo G – Semieixo ligado à roda interior na curva: reações 

e diagramas de esforços  

Reações nos apoios considerados no semieixo 1, considerando o sentido horário positivo: 

Σ𝐹𝑥 = 0 ⇔ 𝑅𝐶𝑥 − 𝐹𝑙𝑡,𝑖 = 0 ⇔ 𝑅𝐶𝑥 = 𝐹𝑙𝑡,𝑖 = 2056,77  𝑁  

Σ𝑀𝐶 = 0 ⇔ −𝑅𝐵𝑦 × 𝐵𝐶̅̅ ̅̅ + 𝐹𝐷 × 𝐶𝐷̅̅ ̅̅ + 𝑀𝐹𝑙𝑡,𝑖 = 0 ⇔ 𝑅𝐵𝑦 = 1771,09 𝑁  

Σ𝐹𝑦 = 0 ⇔ 𝑅𝐵𝑦 + 𝑅𝐶𝑦 + 𝐹𝐷 = 0 ⇔ 𝑅𝐶𝑦 = −5137,88 𝑁  

Σ𝑀𝐶 = 0 ⇔ −𝐹𝑡 × 𝐴𝐶̅̅ ̅̅ + 𝑅𝐵𝑧 × 𝐵𝐶̅̅ ̅̅ = 0 ⇔ 𝑅𝐵𝑧 = 3122,4 𝑁  

Σ𝐹𝑧 = 0 ⇔ −𝐹𝑡 + 𝑅𝐵𝑧 + 𝑅𝐶𝑧 = 0 ⇔ 𝑅𝐶𝑧 = −254,51 𝑁  

  c 
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Anexo G.1 – Diagramas de esforços do semieixo 1 ligado à roda interior, quando a viatura realiza uma curva. 
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Reações nos apoios considerados no semieixo 2: 

Σ𝐹𝑥 = 0 ⇔ 𝑅𝐶𝑥 − 𝐹𝑙𝑡,𝑖 = 0 ⇔ 𝑅𝐶𝑥 = 𝐹𝑙𝑡,𝑖 = 2056,77  𝑁   

Σ𝑀𝐶 = 0 ⇔ −𝑅𝐵𝑦 × 𝐵𝐶̅̅ ̅̅ + 𝐹𝐷 × 𝐶𝐷̅̅ ̅̅ + 𝑀𝐹𝑙𝑡,𝑖 = 0 ⇔ 𝑅𝐵𝑦 = 1173,42 𝑁  

Σ𝐹𝑦 = 0 ⇔ 𝑅𝐵𝑦 + 𝑅𝐶𝑦 + 𝐹𝐷 = 0 ⇔ 𝑅𝐶𝑦 = −4540,21 𝑁  

Σ𝑀𝐶 = 0 ⇔ −𝐹𝑡 × 𝐴𝐶̅̅ ̅̅ + 𝑅𝐵𝑧 × 𝐵𝐶̅̅ ̅̅ = 0 ⇔ 𝑅𝐵𝑧 = 3034,07 𝑁  

Σ𝐹𝑧 = 0 ⇔ −𝐹𝑡 + 𝑅𝐵𝑧 + 𝑅𝐶𝑧 = 0 ⇔ 𝑅𝐶𝑧 = −166,18 𝑁  

 n 
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Anexo G.2 – Diagramas de esforços do semieixo 2 ligado à roda interior, quando a viatura realiza uma curva. 
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Anexo H – Semieixo ligado à roda exterior na curva: reações 

e diagramas de esforços  

Reações nos apoios considerados no semieixo 1, considerando o sentido horário positivo: 

Σ𝐹𝑥 = 0 ⇔ 𝑅𝐶𝑥 + 𝐹𝑙𝑡,𝑒 = 0 ⇔ 𝑅𝐶𝑥 = −𝐹𝑙𝑡,𝑒 = −3085,16 𝑁  

Σ𝑀𝐶 = 0 ⇔ −𝑅𝐵𝑦 × 𝐵𝐶̅̅ ̅̅ + 𝐹𝐷 × 𝐶𝐷̅̅ ̅̅ − 𝑀𝐹𝑙𝑡,𝑒 = 0 ⇔ 𝑅𝐵𝑦 = −1310,97 𝑁  

Σ𝐹𝑦 = 0 ⇔ 𝑅𝐵𝑦 + 𝑅𝐶𝑦 + 𝐹𝐷 = 0 ⇔ 𝑅𝐶𝑦 = −3739,22 𝑁  

Σ𝑀𝐶 = 0 ⇔ −𝐹𝑡 × 𝐴𝐶̅̅ ̅̅ + 𝑅𝐵𝑧 × 𝐵𝐶̅̅ ̅̅ = 0 ⇔ 𝑅𝐵𝑧 = 3122,4 𝑁  

Σ𝐹𝑧 = 0 ⇔ −𝐹𝑡 + 𝑅𝐵𝑧 + 𝑅𝐶𝑧 = 0 ⇔ 𝑅𝐶𝑧 = −254,51 𝑁  

  j. 
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Anexo H.1 – Diagramas de esforços do semieixo 1 ligado à roda exterior, quando a viatura realiza uma curva. 
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Reações nos apoios considerados no semieixo 2: 

Σ𝐹𝑥 = 0 ⇔ 𝑅𝐶𝑥 + 𝐹𝑙𝑡,𝑒 = 0 ⇔ 𝑅𝐶𝑥 = −𝐹𝑙𝑡,𝑒 = −3085,16 𝑁   

Σ𝑀𝐶 = 0 ⇔ −𝑅𝐵𝑦 × 𝐵𝐶̅̅ ̅̅ + 𝐹𝐷 × 𝐶𝐷̅̅ ̅̅ − 𝑀𝐹𝑙𝑡,𝑒 = 0 ⇔ 𝑅𝐵𝑦 = −868,573 𝑁  

Σ𝐹𝑦 = 0 ⇔ 𝑅𝐵𝑦 + 𝑅𝐶𝑦 + 𝐹𝐷 = 0 ⇔ 𝑅𝐶𝑦 = −4181,62 𝑁  

Σ𝑀𝐶 = 0 ⇔ −𝐹𝑡 × 𝐴𝐶̅̅ ̅̅ + 𝑅𝐵𝑧 × 𝐵𝐶̅̅ ̅̅ = 0 ⇔ 𝑅𝐵𝑧 = 3034,07 𝑁  

Σ𝐹𝑧 = 0 ⇔ −𝐹𝑡 + 𝑅𝐵𝑧 + 𝑅𝐶𝑧 = 0 ⇔ 𝑅𝐶𝑧 = −166,18 𝑁  

 i 

   .n 

 bbbii.MTiiEnii.ii 

  bbniiibniIIii 
 

Anexo H.2 – Diagramas de esforços do semieixo 2 ligado à roda exterior, quando a viatura realiza uma curva. 
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