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Resumo: Este trabalho objetiva desenvolver a 

metodologia de ensaio de tenacidade à fratura para 

amostras SE(B) carregadas por meio de flexão de 4 

pontos. Especificamente, desenvolver soluções de 

flexibilidade elástica (C) para esta geometria. As 

soluções derivam de modelos de elementos finitos 

altamente refinados contendo trincas e desenvolvidos 

em Estado Plano de Deformação (EPD) e 3D. 
 

1. Introdução e objetivos 
 

Procedimentos convencionais que orientam ensaios de 

tenacidade à fratura (p. ex: ASTM E1820 [1]), assim 

como as práticas para avaliação de integridade estrutural 

de componentes são usualmente baseados na teoria de 

mecânica da fratura [2]. Amostras SE(B) são largamente 

empregadas, mas a flexão em 3 pontos (Fig. 1a) faz com 

que o apoio central indente o plano de propagação da 

trinca, podendo causar imprecisão e instabilidade dos 

resultados experimentais. Para minimizar tais efeitos 

dos contatos, é proposta a utilização do corpo de provas 

SE(B) em flexão, porém empregando a vinculação em 4 

pontos (vide Fig. 1b). Este tipo de carregamento é 

favorável pois deixa o plano da trinca em uma região de 

momento fletor uniforme e isento de força cortante. 

Neste cenário o objetivo do trabalho é definir as 

dimensões mais apropriadas da amostra com base nas 

tensões de contato de Hertz [3] e assim  desenvolver 

soluções de flexibilidade elástica (C) que permitam a 

previsão do tamanho instantâneo de trinca durante 

ensaios nesta geometria. 
 

2. Metodologia 
 

Foi analisado a influência das tensões de Hertz no plano 

da trinca para diferente valores de espaçamento entre os 

apoios centrais, utilizando algoritmo desenvolvido em 

Matlab. Posteriormente, foram criados múltiplos 

modelos de elementos finitos altamente refinados com a 

trinca incorporada na geometria da amostra, para 

determinar a flexibilidade elástica C como função do 

tamanho da trinca (vide Fig. 3). Os modelos foram 

processados pelo código WARP3D, sendo assim 

possível a obtenção de equações que relacionam a 

flexibilidade normalizada (μ) [2] com a profundidade 

instantânea da trinca (a/W).  

 

3. Resultados  
A Figura 1 demonstra resultados das tensões de Hertz 

para amostras carregadas em 3 e 4 pontos. Fica evidente 

a minimização dos efeitos de contato na solução de 4 

pontos. A Figura 2 ilustra os modelos de elementos 

finitos, os quais forneceram a flexibilidade desejada 

para um estudo de caso de aço (E = 210GPa, vide 

Figura 3). 
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Figura 1 – Tensões de Hertz no corpo de provas SE(B) em flexão 3 pontos (a) e 

4 pontos com distância L=W (b). As cores mais escuras representam as tensões 

que ultrapassaram o limite de escoamento do material. 

 
Figura 2 – Modelo computacional simétrico de mecânica da fratura solicitado 

em flexão de 3 pontos uilizando o método dos elementos finitos. 

 
Figura 3 –Resultados de flexibilidade para flexão em 3 e 4 pontos, utilizando o 

aço AISI 4340. 

4. Conclusões 
A distância ótima entre os apoios superiores é de W 

=50,8mm para o caso estudado, minimizando a 

indentação e o distúrbio local de tensões para valores 

abaixo de 10% do limite de escoamento. Foi 

evidenciado que a flexibilidade é diferente para 3 e 4 

pontos (mesmo se normalizada), sendo necessária a 

equação de específica proposta no trabalho para 4 

pontos. 
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