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Resumo: As amostras mais empregadas para a 

obtenção de propriedades mecânicas de fratura são a 

compacta em tração C(T) e a SE(B) em flexão de 3 

pontos. No entanto, dificuldades experimentais  são 

encontradas devido aos contatos próximos da trinca, 

motivando este trabalho. O objetivo é desenvolver  uma 

amostra SE(B) em flexão de 4 pontos e principalmente, 

equações para a determinação do fator de intensidade de 

tensões (K) nesta geometria. Tal configuração permite 

que a região trincada não seja afetada pela vinculação e 

cargas, fornecendo propriedades mais acuradas.   
 

1. Introdução 
 

Para se avaliar com maior precisão a integridade 

estrutural de componentes contendo trincas, é de 

fundamental importância a determinação experimental 

da tenacidade à fratura dos materiais empregados, 

segundo orientam as normas ASTM E399[1] e ISO 

12135[2]. Especificamente, o interesse é quantificar a 

resistência do material por meio do fator de intensidade 

de tensões (K) [3].  

Nos procedimentos normalizados citados acima, as 

principais geometrias utilizadas são a compacta em 

tração C(T) e de flexão em 3 pontos SE(B), mostradas 

na Fig. 1. Entretanto, algumas imprecisões nos ensaios 

são geradas devido aos modos de carregamento. 
  

 
Figura 1-Corpos de prova (a) C(T) e (b) SE(B). Espessuras B. 

 

Nos corpos de prova SE(B) submetidos a flexão em 

3 pontos, o apoio central provoca indentação justamente 

no plano de propagação da trinca, causando alterações 

no campo de tensões (Fig. 2a). Ainda, os diagramas 

revelam que  o carregamento em 3 pontos incorpora 

força cortante (V) e momento variável na região da 

trinca [4]. Assim, amostras SE(B) sujeitas a flexão de 4 

pontos são uma alternativa interessante pois não 

indentam o plano da trinca, não impõem cortante e 

garantem momento fletor uniforme na região (vide Fig. 

2b). 

São poucos os estudos da literatura a respeito de 

amostras SE(B) sujeitas a flexão em 4 pontos. Assim, 

este trabalho propõe uma configuração como da Fig. 3 e 

busca desenvolver os métodos para ensaio da mesma. 
 

2.  Metodologia 
 

Serão desenvolvidos e processados modelos de 

elementos finitos elástico-lineares refinados e poderão 

ser obtidos destes os fatores de intensidade de tensões 

(KI) atuantes.  

Posteriormente, alguns corpos de prova serão 

ensaiados para avaliar se as soluções de KI obtidas 

experimentalmente são condizentes com o obtido pelo 

método computacional. 
 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 2 - Diagrama de esforços internos solicitantes de força 

cortante (V) e momento fletor (M) para (a) flexão em 3 pontos 

e (b) flexão em 4 pontos 
 

 
Figura  3 - corpo de prova SE(B) carregado em 4 pontos 
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