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Resumo: Este trabalho apresenta uma alternativa de 

amostra de dimensões reduzidas para a determinação 

experimental de curvas de crescimento dúctil de trinca. 

Trata-se de corpos de prova de impacto Charpy feitos 

em aço ASTM A36 pré-trincados em fadiga (PCVN) 

que podem ser extraídos com facilidade de componentes 

reais, ao contrário das geometrias padronizadas. Ensaios 

do tipo flexão em três pontos  resultaram em pouco 

espalhamento experimental e repetibilidade; modelos de 

elementos finitos permitiram a validação da integral J, 

demonstrando o potencial das amostras  utilizadas. 

 

1. Introdução 
O principal parâmetro da mecânica da fratura elasto-

plástica, a integral J, é capaz de caracterizar as tensões 

na ponta de uma trinca em material não linear [1]. As 

curvas de crescimento caracterizam a extensão de trinca 

Δa resultante de um nível de integral J aplicado; 

normalmente estas curvas são obtidas com amostras de 

geometrias C(T) e SE(B) pré-trincadas recomendadas 

pela norma ASTM E1820 [2] que, por apresentarem 

dimensões muito grandes , muitas vezes impossibilitam 

sua retirada de estruturas e materiais  em uso. É neste 

ponto que este trabalho busca avaliar o potencial de 

amostras reduzidas baseadas em geometrias de impacto 

Charpy adaptadas para ensaios de fratura.  

 

2. Metodologia 
Amostras de impacto Charpy foram usinadas com 

entalhes em V (fundo – 3,57 mm de profundidade e raso 

– 1,27 mm), dimensões 10x10x70 mm (Fig. 1) e 

sofreram pré-trincamento em fadiga. Geometrias com 

essas características são conhecidas como PCVN (pre-

cracked Charpy V-notched) e foram ensaiadas em uma 

máquina de ensaios universais MTS por meio de flexão 

em três pontos (com span de 60 mm). Entalhes laterais 

(side grooves) de 10% da espessura se mostraram 

necessários para que a trinca se propagasse planarmente. 

A determinação das curvas J-Δa é feita a partir do 

acompanhamento instantâneo do comprimento de trinca 

“a” através da flexibilidade em descarregamentos 

parciais [2, 3]. Os dados de deslocamento referentes à 

abertura da boca da trinca, conhecidos como CMOD, 

foram obtidos por meio de um clip-gage fixado no 

entalhe e o tratamento dos resultados se deu por rotinas 

MATLAB com as formulações da ASTM E1820 [2]. 

A validação dos valores de J foi feita através da 

construção de modelos de elementos finitos não lineares 

analisados através do software WARP3D, fornecendo o 

valor limite até o qual o parâmetro J poderia ser usado. 
 

 

 

 

 

3. Resultados 
A Figura 2 apresenta as curvas J-Δa obtidas para 3 

espécimes de cada tipo. Pode-se notar uma leve 

diferença no início da curva da amostra 03 de trinca rasa 

devido à falhas de usinagem, identificadas durante a 

análise fractográfica. A Tabela 1 apresenta os valores de 

J até os quais as curvas podem ser consideradas válidas 

e transferíveis a estruturas reais . 
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Figura 2 – Curvas J-Δa para amostras com entalhes fundos e rasos. 
 

 

Tabela 1 - Valores de Jlimite a partir da análise de elementos finitos. 

ASTM A36 Trinca funda Trinca rasa 

Jlimite (kJ/m2) 227,1 400,2 
 

4.Conclusões 
A geometria PCVN gerou resultados com pequeno 

espalhamento experimental, precisão e repetibilidade 

entre as amostras, com curvas J-Δa partindo do zero e 

crescentes como esperado. Os modelos de elementos 

finitos elaborados quantificaram o limite de validade de 

J, mostrando que as curvas para os dois tipos de trincas 

perdem aderência fora do intervalo obtido. Fica 

demonstrado o potencial das amostras PCVN na 

caracterização de resistência ao rasgamento dúctil de 

aços estruturais, respeitando-se os limites da integral J. 
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Figura 1 – Geometria PCVN confeccionada em aço ASTM A36. 


