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Resumo: Este trabalho investiga o efeito de diferentes 
refinamentos de malha de elementos finitos e raios de 
ponta de trinca no cálculo da integral J (interpretada 
como um parâmetro de intensidade de tensões ou taxa 
de liberação de energia não linear para o crescimento de 
trincas), em amostras SE(B). O objetivo é que os 
valores críticos de J (Jc) possam ser determinados com 
precisão, representando um critério objetivo para 
previsão de fraturas catastróficas em componentes. 

 

1. Introdução 
Diferentemente da mecânica dos sólidos 

convencional (que trata de sólidos contínuos e coesos 
isentos de defeitos agudos) a teoria de mecânica da 
fratura permite que a integridade estrutural de um 
componente contendo trincas possa ser objetivamente e 
quantitativamente avaliada [1]. 

 Para tal, um dos parâmetros de maior relevância 
prática é a integral J, a qual pode ser obtida de amostras 
laboratoriais (indicando a tenacidade do material à 
fratura) e aplicada na previsão de falhas de componentes 
reais por meio de simulações refinadas não lineares 
baseadas no Método dos Elementos Finitos (MEF – Fig. 
1). Uma limitação é que pesquisas recentes do 
orientador do presente trabalho revelaram que pode 
existir dependência expressiva nos valores computados 
de J dependendo do refinamento de malha e do raio de 
ponta de trinca empregados nos modelos. 

 

 
Figura 1: Modelo computacional de espécimes SE(B). 

 
 

2. Metodologia 
A geometria considerada no estudo é de flexão em 

três pontos SE(B), com variados refinamentos de malha, 
profundidades e raios de ponta de trinca. Foram 
avaliadas diferentes propriedades de material, 
características de aços estruturais ferríticos aplicáveis a 
dutos e vasos de pressão. 

Para se obter valores da integral J estáveis ao longo 
do plano de trinca, foram excluídas da integração 
regiões muito próximas e muito distantes da ponta do 
defeito, pois apresentam respectivamente alta 
plasticidade e efeitos de borda. De posse dos resultados, 

pôde ser avaliada a estabilidade da integral J e o efeito 
dos parâmetros em estudo. 

 

3. Resultados 
Para trincas de pequena profundidade (a/W = 0,1), a 

integral J apresenta uma ampla dependência do raio de 
ponta de trinca e, consequentemente, do refinamento de 
malha (Fig. 2a). Já para trincas maiores (a/W = 0,5 – 
Fig. 2b) praticamente não existe variação de J com o 
refinamento, algo esperado de acordo com a literatura. 

 

 

 
Figura 2: Variação da integral J em função do raio de ponta da 
trinca para dois valores de carregamento ilustrativos; (a) trinca 

rasa, a/W=0,1, (b) trinca funda, a/W = 0,5. 
 

4. Conclusões 
Para raios de ponta de trinca relativamente grandes 

(ρ = 10  µm) verificou-se uma variação considerável de 
J já que este raio passa a se comportar como um entalhe. 
Logo, para tamanhos de raio de ponta próximos e acima 
de 10  µm, consequentemente com menor refinamento, a 
malha não é indicada para calcular valores de integral J. 

A grande variação da integral J em função do 
refinamento para trincas rasas não era esperada, o que 
poderá ser tema de pesquisas futuras no sentido de 
estabelecer boas práticas de simulação nestes casos. 
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