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Resumo: Caracterizar propriedades de resistência à 

propagação de trinca em aços é um elemento central em 

métodos de avaliação de integridade estrutural. Tal 

caracterização, normalmente se dá por meio da obtenção 

de curvas de resistência à propagação estável de defeitos 

(curvas J-R) do material. Sendo assim, para tornar este 

estudo mais amplo, serão obtidas curvas J-R de um aço 

estrutural com o objetivo de elaborar um roteiro 

metodológico para obtenção de curvas J-R. 

1. Introdução 
O comportamento a fratura para materiais dúcteis é 

bastante diferente dos materiais frágeis. Os materiais 

dúcteis geralmente exibem crescimento estável e lento 

de trinca, acompanhado de considerável deformação 

plástica, ou seja, existe uma resistência ao crescimento 

da trinca durante a extensão da mesma, devido à energia 

de deformação plástica na ponta da trinca [1]. Antes de 

atingir um estado de crescimento constante, a zona de 

plastificação na ponta da trinca aumenta durante a 

extensão da mesma. Esta expansão da zona plástica e a 

propriedade de encruamento do material requerem um 

aumento das forças externas para que o crescimento 

estável de trinca continue. 

Este fenômeno é comumente expresso pela curva J-

R. Com o aumento de J, o material falha localmente na 

ponta da trinca o que, consequentemente, provoca um 

“rasgamento” localizado e seu crescimento [1]. Esta 

curva expressa a relação direta entre a propagação 

estável da trinca (a) e um parâmetro mecânico tal como 

a integral J. A resistência à propagação dúctil de trinca 

num aço também pode ser caracterizada pelo valor da 

inclinação dJ/da, definida como módulo de rasgamento. 

Para os metais, as curvas J-R são crescentes e 

normalmente estão associadas ao crescimento e 

coalescência de microcavidades. 

3. Resultados 
         A partir do procedimento descrito neste trabalho, 

foi obtida a curva de Carga vs. COD para que fosse 

possível determinar a curva J-R a qual está apresentada 

na Figura 1. O material em estudo apresenta valor 

médio de Jmáx de 750 kJ/m2 (com desvio padrão de 45 

kJ/m²) e propagação superior a 5 mm. Isto mostra que o 

material em estudo tem comportamento dúctil, pois 

estes resultados são semelhantes aos apresentados no 

trabalho de Silva. Nesta curva também foram inseridos 

os limites de validade da norma ASTM E1820 e isto 

restringe a propagação a um número inferior a 4,6 mm, 

mesmo que o resultado mostre que o material continua 

ganhando resistência com a propagação de trinca. 

 

 
Figura 1 – Curva J-R para o aço ASTM A36 

 

Outro requisito da norma para a validação dos 

ensaios de curva J-R é que a frente de trinca propague o 

mais uniforme possível. E isto significa que a trinca 

deve possuir uma frente reta e deve propagar no mesmo 

plano. Um artifício para se garantir tal uniformidade é 

usinar entalhes laterais (side groove) nos corpos de 

prova.  Isto foi feito nos corpos de prova deste trabalho, 

entretanto, houve um problema na usinagem destes 

entalhes: a profundidade dos entalhes, ficou diferente, 

gerando uma propagação não uniforme conforme figura 

2. 

 
Figura 2 – Superfície de fratura do corpo de prova C(T) 

após rasgamento dúctil  

4. Conclusões 
O cálculo da integral J é ferramenta recente, 

portanto, deve-se ainda evoluir muito nos próximos 

anos. Neste trabalho, notou-se que a região de pontos 

válidos pela norma, é uma região pequena. 
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