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Resumo: Ensaios de propagação de trincas por fadiga 

são balizados por normas como a ASTM E647 [3], as 

quais exigem dimensões mínimas de amostras para 

garantir a validade de K e J, resultando em amostras de 

grandes dimensões. Este trabalho investiga o potencial 

de amostras Charpy pré-trincadas (10x10x70mm) na 

determinação de curvas da/dN vs. ΔK. Ensaios foram 

realizados em amostras de um aço estrutural ferrítico 

empregando uma máquina universal MTS 810. Os 

ensaios se mostraram viáveis, apresentaram pouco 

espalhamento experimental e boa repetibilidade. 
 

1. Introdução e Objetivos 
Ensaios de propagação de trincas por fadiga 

fornecem propriedades mecânicas que representam a 

base para diversos protocolos de avaliação de 

integridade estrutural, aceitação de defeitos e previsão 

de vida de componentes de alta responsabilidade, 

especialmente em setores como aeronáutico, óleo e gás, 

nuclear e automotivo [1,2]. Usualmente, tais ensaios são 

balizados por normas como a ASTM E647 [3], as quais 

pelo caráter geral de aplicação exigem dimensões 

mínimas para as amostras C(T) ou SE(B) a fim de 

garantir condições de escoamento de pequena monta e, 

portanto a validade de K e/ou da integral J. A busca pela 

validade desses parâmetros durante os ensaios objetiva 

garantir similitude, ou seja, que as propriedades 

mecânicas de laboratório possam ser utilizadas em 

aplicações reais utilizando as considerações da 

mecânica da fratura monoparamétrica [1].  

Diversos estudos indicaram a possibilidade de uso 

de amostras em miniatura para determinação de curvas 

da/dN vs. ΔK. É neste cenário que se insere o presente 

trabalho, o qual se iniciou pela adaptação de geometrias 

Charpy feitas de um aço estrutural ferrítico ASTM A36 

para ensaios de propagação em fadiga de geometrias de 

trinca rasa (a/W = 0,2) e funda (a/W = 0,5). 
 

2. Metodologia 
Amostras foram extraídas da direção transversal de 

uma chapa laminada a quente de ½ polegada de 

espessura. Foram confeccionadas 5 amostras de cada 

profundidade de trinca. Os ensaios foram realizados em 

máquina universal MTS 810 sob controle de carga 

(Detalhe da Fig. 1-b). Todo o pós-processamento de 

dados foi realizado por rotinas desenvolvidas pelos 

autores em linguagem MatLab. 
 

3. Resultados 
Seguindo os procedimentos de ensaio da ASTM 

E647 [3] foi possível obter as curvas da/dN vs. ΔK  para 

ambas as geometrias sem contratempos. Na Figura 1a é 

possível ver um resultado para cada geometria e na 

Figura 1b uma comparação com todos os espécimes 

(pontos experimentais omitidos para clareza). Ainda, foi 

possível obter os parâmetros da Lei de Paris [1] por 

meio de um ajuste de potência (Tabela I).  
 

Tabela I – Parâmetros da Lei de Paris e ajuste de potência. 

ASTM A36 CP mP R
2
 

Trinca rasa   1,770E-22 6,358 0,92 

Trinca funda 3.956E-22 6,186 0,94 
 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 1 – Curvas da/dN vs. ΔK para (a) cada geometria, (b) 

todos os espécimes, com detalhe do ensaio. 
 

4. Conclusões 
 

Os resultados obtidos nesta investigação apontam 

para a viabilidade de realização de tais experimentos 

com amostras reduzidas do tipo PCVN com garantia de 

controle, repetibilidade e estabilidade de resultados. 

Trabalhos futuros devem objetivar a validação das 

propriedades obtidas para avaliação de estruturas reais. 
 

5. Referências 
[1] Anderson, T. L., “Fracture Mechanics: Fundamentals and 

Applications”, CRC Press, New York, 2005. 

[2] Suresh, S., “Fatigue of Materials”. 2nd edition, Cambridge 

University Press, United Kingdom, 1998.  

[3] ASTM E647, “Standard Test Method for Measurement of 

Fatigue Crack Growth Rates.” Philadelphia, 2013. 
 

Agradecimentos 
À FEI e ao CNPq pela bolsa PIBIC e recursos. Ao orientador 

Prof. Dr. Gustavo H. B. Donato. 

1 Aluno de IC com bolsa CNPq (PIBIC).  


