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Resumo: Este trabalho teve como objetivo identificar 

o comportamento à fadiga do aço inoxidável ferrítico 

UNS S43932 comercial por controle de tensão. Os 

corpos de prova foram ensaiados no teste de fadiga por 

controle de tensão em tração-tração, com R = 0,5 e 

frequência 10 Hz. Os resultados obtidos indicam uma 

alta dispersão na curva σa – Nf. As micrografias obtidas 

após o ensaio indicam a deformação plástica 

macroscópica sofrida pelo material durante o ensaio. 

 

1. Introdução 
Aço inoxidável é o nome especificado aos aços 

resistentes a corrosão e calor com um teor mínimo de 

10,5% de cromo [1]. O aço inoxidável ferrítico, o qual 

foi estudado neste trabalho, possui um custo menor se 

comparado aos outros aços inoxidáveis, possuindo uma 

resistência maior à corrosão do que o aço carbono e 

também possuindo uma boa ductilidade e formabilidade 

[2]. Seu uso vem sendo cada vez maior devido a essas e 

outras propriedades, sendo utilizado na fabricação de 

utensílios de cozinha, estampagens em geral, refinarias 

de petróleo e diversas outras aplicações. Porém, o 

mercado pouco utiliza o aço inoxidável ferrítico, 

portanto, estudos caracterizando o comportamento 

destes aços sempre são de grande valia para futuras 

possíveis aplicações. 

 

2. Metodologia 
A pesquisa bibliográfica quanto aos aços inoxidáveis 

ferríticos e os ensaios de tensões cíclicas foram os 

primeiros passos para a realização deste estudo. A 

segunda etapa se deu quanto a realização dos ensaios de 

fadiga e a terceira última etapa baseou-se na observação 

da microestrutura dos corpos de prova após os ensaios. 

Os ensaios de fadiga controlados por tensão tração-

tração foram feitos com cinco diferentes valores de 

amplitude de tensão com o intuito de identificar o 

comportamento do material em estudo. Os ensaios 

foram feitos com frequência de 10 Hz e R = 0,5. As 

fraturas dos ensaios foram analisadas 

micrograficamente. 

 

3. Resultados 
O diagrama σa – Nf obtido no ensaio de fadiga 

mostrou uma grande dispersão dos resultados, como 

indicado pela figura 1.  

      Após os ensaios de fadiga, foram analisadas as 

microestruturas dos corpos de prova fraturados como 

indicado pela figura 2, que indica as regiões 

longitudinal e transversal de um corpo de prova 

fraturado, respectivamente. 

 
Figura 1 –Curva σa – Nf. 

 

 
Figura 2 – Fotomicrografias longitudinal e transversal 

de um corpo de prova fraturado, respectivamente. 

 

4. Conclusões 
Os resultados obtidos no ensaio de fadiga foram 

dispersos, o que pode indicar um possível defeito da 

chapa nos quais os corpos de prova foram obtidos. 

      As fotomicrografias não apresentaram nenhuma 

justificativa para a grande dispersão apresentada na 

figura 1. Para uma análise melhor, deve-se realizar um 

ensaio de fractografia, analisando possíveis defeitos nos 

corpos de prova ensaidos que poderiam ter afetado os 

resultados obtidos. 
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