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Resumo: Este trabalho busca determinar a melhor 

geometria para amostras de ensaio de tração retiradas da 

espessura de chapas grossas, neste caso paredes de 

tubulações de transmissão de gás. Para tanto faz-se uso 

de simulações avançadas de modelos de elementos 

finitos a fim de verificar a evolução da plasticidade e 

minimizar os efeitos de concentração de tensão nos 

raios de concordância, direcionando a fratura para a 

parte útil do corpo de prova. 
 

1. Introdução e objetivos 
Acidentes envolvendo explosões de tubulações de 

gás são catastróficas em sua essência, fato que se torna 

ainda mais agravante quando ocorrem próximos a 

centros populacionais, podendo então resultar em perdas 

humanas. Frente a esse problema a busca por materiais 

mais resistentes é contínua, visando sempre o aumento 

da tenacidade à fratura a fim de obter um material capaz 

de absorver mais energia e dissipá-la por meio de 

deformações plásticas [1], postergando assim o colapso 

localizado que eventualmente dispararia um processo de 

propagação de trinca que poderia se estender por 

centenas ou até milhares de metros até sua parada 

(fenômeno denominado em inglês de “crack arrest”). 

Para o desenvolvimento deste projeto foram 

utilizadas tubulações de gás (aço API 5L grau X80) com 

espessuras de aproximadamente 15 a 30 mm, o que 

inviabilizou a construção de amostras convencionais de 

tração segundo as normas ASTM E8/E8M [2], logo, a 

alternativa é unir a parte retirada da estrutura a 

extensões usinadas (Fig. 1), viabilizando desta forma o 

posterior ensaio. Para tanto, a geometria adequada foi 

estudada através de análises não lineares de elementos 

finitos, buscando a minimização da concentração de 

tensão, local adequado para solda e a adequada 

localização das deformações plásticas. 
 

2. Metodologia 
Por meio de simulações computacionais utilizando o 

software MSC Marc (Fig. 2) foi possível identificar qual 

seria o melhor raio de concordância da parte hachurada1 

após algumas variações, minimizando assim o fator de 

concentração de tensão e direcionando a fratura à área 

útil. As simulações convergiram para a geometria da 

figura 1, a qual teve como ponto de partida as normas 

ASTM E8/E8M [2], ASTM A770 [3] e DIN EN 10164 

[4], sendo as duas últimas referentes à confecção de 

corpos de prova retirados da espessura de chapas 

grossas. 

                                                           
1 Esta área indica o corpo extraído do material em análise e foi unido 

por meio de soldagem que será abordada em estudos posteriores. 

 
Figura 1 – Geometria do corpo de prova proposto. 
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Figura 2 – Evolução da plasticidade nos corpos de prova em 

deformação. Modelo simétrico para ilustração. 
 

3. Conclusões 
As simulações apontaram que, utilizando a devida 

geometria, a concentração de tensão no raio de 

concordância foi mínima durante o regime elástico, e a 

partir do início da estricção a plasticidade evoluiu de 

forma que a região da solda passou a ser menos 

solicitada, tornando o corpo de prova apto para ensaios 

futuros com a concentração de plasticidade e falha na 

região desejada. 
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