
DETERMINAÇÃO EXPERIMENTAL DE CURVAS J-R UTILIZANDO CORPOS DE 

PROVA DE FLEXÃO SE(B) 
 

Diego Cavalcanti,, Maurício de Carvalho Silva 

Centro Universitário da FEI 

di_cavalcanti_13@hotmail.com; mcarvalho@fei.edu.br; 

Resumo Este trabalho apresenta a utilização de 

espécimes SE(B) em testes de flexão em três pontos 

para diferentes profundidades de trinca, sendo parte dos 

corpos de prova usinados com trinca rasa (a/W=0,2) e 

outra parte em trinca profunda (a/W=0,5), com a 

finalidade de analisar o quanto essa profundidade de 

trinca influencia na resistência à sua propagação.  

1. Introdução 
 Observações experimentais demonstram que 

aumentos significativos na capacidade de carga, além 

dos limites elásticos e elasto-plásticos de uma estrutura 

contendo um defeito macroscópico (trinca), são   

possíveis sob condições de crescimento (propagação) 

estável de trinca.  Devido à extensão de trinca por 

mecanismos de rasgamento dúctil que tende a absorver 

mais energia, o comportamento de fratura resulta em um 

crescimento lento e estável da trinca.  Tal crescimento 

estável é comumente caracterizado pela curva de 

resistência J vs. a, denominada curva J-R do material [1, 

2]. Sendo assim, o objetivo é determinar estas curvas 

com diferentes profundidades de trinca (conforme 

citado no resumo) para comprovar a diferença de 

comportamento. 

2. Metodologia 
O primeiro passo para o desenvolvimento do projeto 

foi o dimensionamento e usinagem dos corpos de prova 

a serem usados. Metade deles foi usinado com trincas 

rasas (a/W=0,2), e a outra metade com trinca profunda 

(a/W=0,5). Depois de usinados e instrumentados, os 

corpos de prova estavam prontos para o início dos 

ensaios. Primeiro, o pré trincamento por fadiga. Numa 

segunda etapa, essa trinca é propagada durante o ensaio 

para levantamento das curvas carga vs COD, que serão 

utilizadas para o levantamento de curvas J-R, que são o 

objetivo deste projeto [3]. 

 

             3. Resultados 
 Os ensaios para obtenção da curva carga vs 

COD estão em sua fase final, uma vez que todos os 

corpos de prova foram pré trincados. Na Figura 1, pode-

se observar como esse tipo de ensaio é realizado na 

MTS, máquina para ensaios de tração do Centro de 

Laboratórios Mecânicos da FEI (CLM). Os corpos de 

prova são sujeitos a cargas que variam entre, 

aproximadamente, 900-1900N (trinca rasa), a uma taxa 

de 10Hz, por mais de uma hora para atingirem um 

crescimento de pré-trinca de 1,2mm. Já no ensaio de 

propagação estável dessa trinca, a duração é menor, pois 

cargas maiores são aplicadas e por mais tempo antes do 

descarregamento. 

 

 
Figura 1 – Ensaio de flexão em três pontos do espécime SE(B) 

 
 

4. Conclusões 
 Como previsto na revisão bibliográfica, os 

corpos de prova de trinca rasa necessitaram de cargas 

mais elevadas e mais tempo, tanto para pré-trinca, como 

para propagação estável da mesma. Isso se deve à 

menor restrição plástica desse tipo de trinca, o que leva 

à uma maior tenacidade, logo, uma maior resistência à 

propagação. 
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