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Resumo: Neste projeto será estudada a fratura por 

fadiga - em uma liga de aço inoxidável UNS S43932. O 

objetivo principal do projeto é a obtenção da vida em 

fadiga através do controle por deformação do material 

em estudo. 

 

1. Introdução 
A falha por fadiga compreende mais de 80% das 

fraturas, tornando o seu estudo fundamental. O termo 

fadiga indica o rompimento ou a degradação das 

propriedades mecânicas de um material, causados por 

um esforço cíclico com valor de tensão menor que a 

tensão máxima suportada pelo material. Ocorre 

geralmente após um longo período de ciclos (vida, N) 

repentinamente [1, 2].  

Pode ocorrer tanto em metais quanto em materiais 

de outra natureza, como polímeros e cerâmicas e existe 

pouca ou nenhuma ocorrência de deformação plástica, 

devido à natureza frágil da fratura.  Os esforços podem 

ser constantes ou oscilantes, e são divididos em: ciclos 

de tensões alternadas, ciclos de tensões repetidas, e 

ciclos de tensões aleatórias. Os esforços ao decorrer dos 

ciclos causam danos microscópicos à estrutura 

(pequenas trincas, difíceis de serem notadas devido à 

escala microscópica na qual ocorrem) ocasionando a 

falha em valores de tensão que podem ser 

substancialmente menores que os valores de limite de 

resistência à tração e limite de escoamento [1,2,3]. 

 

2. Metodologia 

Ensaios de metalografia e microdureza Vickers 

foram necessários para caracterizar a microestrutura do 

material, antes dos ensaios de fadiga.  

 Para a visualização dos contornos de grão e da 

composição da liga em estudo, amostras de 1 cm² de 

área, com a superfície previamente lixada e polida, 

foram oxidadas em ácido oxálico (10% de 

concentração), e ligadas a uma fonte geradora de tensão 

com 13,5 V durante 120 segundos. 

 O ensaio de microdureza Vickers foi realizado 

em um microdurômetro HMV – 2 Shimadzu, de acordo 

com a norma ASTM E 384, onde foram feitas 5 

medições (tabela 1), em cada corpo de prova. O 

indentador pressionou a amostra por 15 segundos com 

uma carga de 0,5 Kg .  

   

3. Resultados 
Após a visualização da microestrutura (figura 1) foi 

possível observar que os grãos da liga não se encontram 

orientados em nenhum sentido, evidenciando a 

possibilidade de ter ocorrido recristalização do material, 

haja vista que a liga foi laminada e deveria apresentar os 

grãos orientados no sentido da laminação. Como os 

grãos não possuem orientação, o ensaio de microdureza 

pode ser feito em uma única direção (longitudinal), e ter 

seus resultados extrapolados para todas as direções. A 

liga possui realmente uma matriz ferrítica, com 88,9% 

de ferrita e 11,1 % de carbonetos dispersos nesta matriz, 

estimado através da regra da alavanca.  

O ensaio de microdureza (figura 2) conduziu a um 

valor médio de 167,44 HV 0,5, e um desvio padrão de 

±11,9 (Tabela 1). O ensaio de microdureza foi realizado 

devido a grande influência da dureza na resistência ao 

desgaste e na vida à fadiga, objeto de estudo deste 

projeto. Nota-se que a zona de deformação de uma 

impressão, não interfere na seguinte, além de abranger 

matriz e carbonetos. O resultado obtido foi próximo aos 

fornecidos pelo fabricante Aperam, de 

aproximadamente 178 HV.  

 
Figura 1 – Microestrutura da liga UNS S43932, 

com aumentos de 20X e 5X, respectivamente.  

 
Tabela 1 - Resultados do teste de microdureza 

Vickers.  

 
Figura 2 – Micrografia da deformação causada 

pelo ensaio de microdureza Vickers. 
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Medição Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 Amostra 4 Amostra 5

1 168 178 162 184 147

2 170 176 172 183 145

3 171 177 164 178 149

4 156 183 169 172 154

5 157 184 163 170 154

Valor médio = 167,44 σ = ±11,9 
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