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6  ASPECTOS EXPERIMENTAIS E NORMATIVOS SOBRE  
     PARÂMETROS DE FRATURA 

 
 A determinação experimental de parâmetros de fratura serve à análise de estruturas 

(ou de seus componentes) submetidas a ações (mecânicas, térmicas etc.), auxiliando no 

projeto, para garantir a integridade dos componentes e a estabilidade da estrutura, durante a 

vida útil da construção. Além disso, serve também à manutenção ou à recuperação de 

estruturas, com o objetivo de prolongar a sua vida segura útil. Para isso, a mecânica da fratura 

formula critérios através dos quais parâmetros resultantes da análise, em geral obtidos com o 

auxílio dos métodos numéricos aplicados à mecânica dos materiais, são comparados a seus 

respectivos valores críticos, determinados experimentalmente.  

 A mecânica da fratura é, de fato, uma alternativa à teoria da elasticidade e à mecânica 

dos materiais, já que nessas duas últimas a hipótese é de que o sólido esteja íntegro, sendo  

válida a hipótese de continuidade do material. Na mecânica da fratura imagina-se que 

descontinuidades estejam presentes desde o início, sendo que se busca avaliar, por seu 

intermédio, o quanto o sólido é sensível à presença dessas descontinuidades, isto é, o quanto a 

presença delas pode levá-lo à ruína ou, no caso de se estabilizarem, à continuidade da 

utilização da estrutura pelo tempo de sua vida útil. O caso clássico é considerar-se a 

descontinuidade modelada, seja como uma pré-fissura elíptica, no interior do sólido, seja 

como um entalhe, caso que corresponde a uma fissura que se inicia a partir da fronteira. 

 Seguindo-se o desenvolvimento histórico da mecânica da fratura, a partir de Griffith, 

no início da década de 1920, o primeiro parâmetro desse tipo que se buscou determinar em 

laboratório foi a energia superficial específica de fratura, que aparece no seu conhecido 

critério de iniciação de fratura. Segundo Griffith, esse parâmetro seria uma característica do 

material, o que, mais tarde, mostrou-se não ser verdade. Além disso, devido à limitação da 

aplicabilidade do critério de Griffith somente para casos de materiais quase que perfeitamente 

frágeis, seu critério caiu em desuso. 

 A interpretação do fenômeno da fratura advinda da contribuição de Irwin, no final da 

década de 1940, ensejou uma nova concepção sobre a determinação experimental de 

parâmetros de fratura. A noção de fator de intensidade de tensão, decorrente da análise da 

singularidade de tensões em problemas bidimensionais, levou Irwin (1957) a propor a 

determinação experimental de valores críticos de três fatores de intensidade de tensão, o que 

daria a base para a mecânica da fratura elástica linear. 
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 A determinação dos valores críticos dos fatores de intensidade de tensão traria o 

desenvolvimento dos métodos experimentais, particularmente na caracterização de materiais 

metálicos, permitindo a realização de ensaios de grande porte, já que a necessidade de se 

garantir a realização dos ensaios no estado plano de deformação exigiria o rompimento de 

chapas com grande espessura. Tabelas de fatores de intensidade de tensão, para as mais 

diversas configurações de pré-fissuras, em variados casos de condições ambientais (altas ou 

baixas temperaturas, presença de hidrogênio, radiação, agentes corrosivos etc.), passaram a 

ser preparadas com o intuito de prover os projetistas e os engenheiros de manutenção de  

instrumentos capazes de auxiliá-los na avaliação da integridade de estruturas e seus 

componentes. 

 A ênfase na produção de novos materiais e a competitividade internacional baseada na 

exigência de qualidade, características da crescente corrida tecnológica mundial, 

principalmente após a Segunda Grande Guerra, fizeram com que se estendesse bastante o 

campo de aplicação da mecânica da fratura, levando-a, naturalmente, a gerar diversas 

subespecializações nos campos de estudo das rochas, das cerâmicas, dos polímeros, do 

concreto, do gelo, dos compósitos em geral e da madeira, além de ter de se sofisticar ainda 

mais, nos casos das aplicações às indústrias da construção metálica, ferroviária, naval e 

offshore, aeronáutica, nuclear e espacial. 

 Em razão de o objetivo do presente trabalho ser a formulação de uma proposta teórica, 

visando ao aperfeiçoamento da contribuição da mecânica dos materiais (mais particularmente 

da mecânica do contínuo) à mecânica da fratura, aqui será dada especial atenção à 

experimentação relacionada com a integral J. O intuito não é, propriamente, fornecer-se um 

exaustivo conjunto de técnicas de ensaios e, muito menos, sugerir-se que os resultados 

teóricos apresentados nos capítulos anteriores são aplicáveis exclusivamente aos aços. O real 

propósito é organizar o cenário para a apresentação, em caráter inicial, de uma proposta de 

ensaio de laboratório que permita a determinação do valor crítico do parâmetro 

termodinâmico de fratura (e também da própria integral J).  

 Optou-se pela descrição sumária de procedimentos de ensaio de laboratório 

normalizados pela American Society for Testing and Materials (ASTM) aplicados aos 

materiais metálicos, cujo uso é mais frequente em nosso país. Para a organização do resumo 

que se segue, foi de muita valia, tanto o volume de informações quanto o conteúdo de caráter 

didático encontrado em DeAquino e outros (1998) 

 Diversos organismos internacionais vêm elaborando procedimentos normalizados de 

ensaios, visando a medir a tenacidade à fratura dos materiais. Entre eles, destacam-se a 
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Deutsche Industrie Normen (DIN), da Alemanha, a Britsh Standards Institute (BSI), do Reino 

Unido, e a ASTM, dos EUA. A maior parte dos países industrializados possui suas próprias 

entidades normativas, mas a International Standard Organization (ISO) vem realizando 

esforços no sentido de que seja criado um padrão internacional de normalização técnica. 

 

 

ENSAIOS PARA AS MEDIDAS DA INTEGRAL J  E  DO CTOD 

 

 O primeiro ensaio proposto para a obtenção da integral J foi normatizado através da  

E 813, da ASTM. A metodologia baseia-se na utilização de uma curva que relaciona J com a 

variação do parâmetro geométrico da trinca, Δa (valor estimado do avanço da fissura, como é 

definido nessa norma), a fim de se determinar um ponto da curva em que seja possível 

caracterizar-se a tenacidade à fratura. Este ponto, denominado JIc, é definido como o valor de 

J correspondente ao ponto próximo à iniciação do processo de rasgamento dúctil, responsável 

pelo processo de crescimento da trinca, característico do caso da fratura dúctil.  

 Em 1987, a ASTM elaborou seu segundo procedimento de ensaio para a determinação 

da integral J, baseado na norma E 1152. A figura 10 mostra a curva denominada J-R, ou curva 

de resistência, que representa a variação de J em relação à variação Δa, a partir de um 

comprimento inicial de trinca, a0. Essa curva expressa a propriedade básica da tenacidade à 

fratura, em regime elastoplástico. O desenvolvimento do procedimento de ensaio foi de tal 

forma aperfeiçoado que passou a bastar um único corpo de prova para a determinação de J. 

Exigências de tamanho são especificadas, de modo a se garantir a manutenção das condições 

geométricas capazes de assegurar o small scale yielding, ou escoamento de pequena escala, 

que corresponde à localização do fenômeno da plastificação, de forma a resguardar a 

independência do resultado em relação a variações de tamanho e de geometria. 
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Figura 10 - Evolução de uma fissura típica dos aços 

Fonte: Adaptada de DeAquino e outros (1998). 
  

 

 Os ensaios de fratura visando à obtenção de J correspondem à metodologia 

predominante na determinação da tenacidade à fratura, particularmente nos casos em que o 

comportamento do material extrapola o limite elástico linear. Nos EUA e em muitas outras 

partes do mundo, incluindo o Brasil, a preferência é por ensaios desse tipo. No Reino Unido, 

entretanto, predomina o uso do ensaio de tenacidade baseado no Crack Tip Opening 

Displacement (CTOD). Esse procedimento de ensaio foi primeiramente normalizado pela 

BSI, em 1979. No entanto, a ASTM, pressionada por algumas indústrias dos EUA, 

principalmente as de soldagem, padronizou ensaios baseados no CTOD, publicados em 1989 

como a norma E 1290. 

 

 

OUTROS ENSAIOS PADRONIZADOS 

 

 Os ensaios anteriormente descritos são realizados sob carregamentos lentos, aplicados 

em forma quase estática. A aplicação de um carregamento dinâmico pode influenciar bastante 

o comportamento dos materiais à fratura. A norma E 399, da ASTM, possui um anexo que 
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trata do ensaio dinâmico para a determinação do KId, a tenacidade dinâmica, medida em 

estado plano de tensão. Note-se que, até agora, ainda não existe qualquer norma estabelecida 

para a obtenção de J em regime dinâmico, mas somente para o fator de intensidade de tensão 

dinâmico, K Id. 

 A capacidade de interrupção do crescimento de uma trinca, para um dado material, 

também é quantificada através de um parâmetro característico da tenacidade. O ensaio que 

fornece a tenacidade de parada de trinca (crack arrest) é normatizado através da E 1221, de 

1988. 

 Embora ainda não divulgada, está sendo desenvolvida pela ASTM uma metodologia 

específica para o tratamento de problemas relacionados às soldas, tais como: localização da 

trinca, processo de pré-trincamento no corpo de prova, tensões residuais etc. Nesse método, 

de acordo com os estudos já realizados, a tendência é para que os ensaios e a análise dos 

resultados sejam baseados em normas já existentes. 

 

 

OS PROCEDIMENTOS NORMATIVOS MAIS RECENTES DE ENSAIOS  

 

 Os comitês técnicos da ASTM trabalham sob a exigência de que as normas sejam 

reavaliadas de cinco em cinco anos. O Comitê E08, dessa entidade, responsável pelas áreas de 

fadiga e de fratura, passou a adotar a tendência mundial de unificação dos procedimentos de 

ensaios para a obtenção da tenacidade à fratura. Dentre tais procedimentos, destacam-se: 

a) A norma combinada de J 

 Trata-se da norma E 1737, aprovada em 1996, que inclui os procedimentos de ensaios 

para a obtenção da curva J-R, e do valor de JIc, além de estabelecer regras para a 

caracterização de uma tenacidade à fratura associada a um ensaio de J terminado por uma 

fratura instável, ou frágil (Jc, ou J de clivagem). Outra novidade, trazida pela E 1737, é a da 

inicialização dos dados, para a definição do tamanho da trinca inicial, na curva J-R. Através 

dessa determinação, evitam-se erros na obtenção de JIc, a partir de um ajuste linear dos pontos 

da curva J × Δa, conforme mostra a figura 11. 
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Figura 11 - Ajuste de inicialização de Δa   

 Fonte: Adaptada de DeAquino e outros (1998). 

 

b) A norma unificada de tenacidade à fratura 

 Desenvolvida para incorporar praticamente todas as metodologias de ensaios de 

obtenção da tenacidade à fratura, a E 1820, publicada pela ASTM em 1997, objetiva medir, 

através de um único procedimento, os valores de K, J e CTOD. Isso porque as metodologias 

para a determinação desses parâmetros utilizam, essencialmente, os mesmos corpos-de-prova 

e os mesmos procedimentos. Dessa forma, a norma unificada produz resultados de 

tenacidade, em termos de KIc, sempre que o ensaio revela um comportamento do material 

próximo ao elástico linear; no caso da ocorrência predominante de um comportamento 

elastoplástico, os valores da tenacidade são baseados em J ou no CTOD. 

c) A norma de fratura para a transição dúctil-frágil 

 Aprovada em 1997, é a E 1921 a norma ASTM centrada na obtenção de valores 

médios e limites de confiança para a tenacidade à fratura, na região de transição dúctil-frágil 

em aços. A caracterização da tenacidade, na transição dúctil-frágil, tem grande utilidade 

prática, em particular na indústria de vasos de pressão e nuclear. 
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SUGESTÃO DE EXPERIMENTO PARA A DETERMINAÇÃO DO PARÂMETRO 
TERMODINÂMICO CRÍTICO γE  

 
 Como consequência da proposta teórica esboçada no presente trabalho, sugerem-se 

aqui as linhas gerais de um método experimental para a determinação do valor crítico, γE, do 

parâmetro termodinâmico de fratura. Evidentemente, entende-se que não é o caso de entrar 

em minúcias, pois somente a experimentação real poderá dar conta de aspectos importantes, 

no sentido da eliminação completa de toda dubiedade, exigência fundamental para a 

padronização de um método de ensaio. Pretende-se, pois, que esses elementos iniciais sirvam 

apenas como sugestão para um projeto de trabalho experimental que, caso se confirme a 

utilidade da proposta teórica aqui sugerida, seja capaz de produzir um verdadeiro método de 

ensaio para a determinação precisa de γE. Esse parâmetro, que tem a dimensão de força, cuja 

concepção é apresentada no capítulo 4, fornece, experimentalmente, a medida da 

sensibilidade da energia de deformação de uma parte P da chapa, em relação à variação de um 

parâmetro geométrico da fissura (comprimento do entalhe). 

 Considerações gerais - Denomina-se parte P, uma região da chapa plana a ser 

ensaiada, limitada externamente por um segmento de superfície cilíndrica de base elíptica. 

Portanto, P é um segmento de cilindro oco, cuja altura é a espessura da chapa, que contorna a 

aresta vertical de um dos entalhes. A modelagem teórica simplificada do problema, como um 

estado bidimensional de elasticidade, permite que a chapa seja representada por seu plano 

médio. Assim, a descrição da região P, quase sempre será feita como se ela fosse contida 

nesse plano médio, e a fronteira tida como elíptica,11 ao invés de uma superfície cilíndrica. A 

utilidade de γE (F) é constituir um critério de fratura termodinamicamente consistente, isto é, 

baseado num modelo no qual tenha sido considerada a produção e dissipação de calor na 

vizinhança da extremidade de uma fissura que avança. A obtenção desse parâmetro, que não 

possui a propriedade da independência do caminho, refere-se a uma determinada parte da 

chapa, delimitada por um dado caminho elíptico. Assim, o parâmetro γE (F) depende da parte 

P escolhida no sólido. Logo, ele não é uma propriedade do material, mas de uma porção do 

sólido, tanto que, no critério de fratura em que entrar, a comparação tem de ser feita com um 

valor teórico, obtido pela via do modelo matemático e computacional, referente àquela mesma 

parte P. Naturalmente, é conveniente a realização de análise dimensional, que forneça 

relações de semelhança entre protótipo e modelo.  

                                                
11 Ver figura 5, no capítulo 4. 
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 Objetivo do ensaio - Determinar o parâmetro termodinâmico crítico de fratura γE (F), 

associado a uma parte arbitrária, P, de uma chapa de espessura B(L) constante. 

 Preparação do corpo de prova. Devem ser feitos, previamente, na chapa, dois entalhes 

angulares iguais, e simétricos (figura 12) em relação ao eixo longitudinal da peça, devendo ser 

realizados os procedimentos capazes de assegurar a máxima atenuação possível das tensões 

residuais surgidas em decorrência do processo de entalhamento. Extensômetros elétricos de 

resistência (strain gages), do tipo roseta, devem ser colados em ambas as faces da chapa, em 

pontos previamente determinados do segmento de elipse que delimita a região P. A fixação 

dos pontos de colagem das rosetas deve guardar coerência com o experimento numérico feito, 

previamente, com um modelo semelhante ao da chapa utilizada como corpo de prova.  

 Quanto à espessura da chapa, sabe-se que uma chapa fina, submetida a carregamentos 

e a restrições de deslocamentos especiais, orientados segundo direções contidas em seu plano 

médio, reproduzem o que se convenciona chamar, na elasticidade bidimensional, de Estado 

Plano de Tensão (EPT). Na verdade, é uma situação que não guarda consistência com as 

equações de compatibilidade da Elasticidade, embora tenha grande utilidade, enquanto 

aproximação, quanto menor seja a espessura da chapa. A outra possibilidade de problema 

plano é o Estado Plano de Deformação (EPD), em que um sólido, também com um 

carregamento especial do mesmo tipo, pode ser estudado em uma seção plana, representativo 

do que ocorre a certa distância de seus apoios laterais. O EPD é um estado elasticamente 

compatível, mas não adianta aumentar-se a espessura de uma chapa, em um ensaio de 

laboratório, na ilusão de que o EPD venha a ser atingido, porque isso levaria à necessidade de 

chapas tão espessas que os equipamentos de laboratório teriam de ser extremamente potentes. 

Mesmo assim, o resultado ainda seria aproximado, porque só seria exato se a espessura fosse 

infinita.  

Do ponto de vista do cálculo automático, o mesmo programa pode resolver problemas no 

EPD e no EPT, bastando, para isso, no caso de um sólido isótropo, por exemplo, que se mude 

um único valor no arquivo de dados, alterando o valor coeficiente de Poisson. Desse modo, a 

espessura da chapa, no ensaio, deve ser a menor possível, levando-se em conta, para isso, 

principalmente a questão da boa fixação das garras do equipamento, para produzir a restrição 

de deslocamentos controlada, nas extremidades do corpo de prova.  
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Figura 12 – Chapa a ser ensaiada para a obtenção de Gt 

 

 As demais dimensões, no plano da chapa, devem ser tais que deixem o espaço 

adequado para a boa colagem das rosetas de extensômetros elétricos de resistência e garantam 

um razoável afastamento das extremidades ligadas à máquina, para diminuir a perturbação 

devida a inevitáveis efeitos localizados, decorrentes da fixação do corpo de prova. 

 Descrição do ensaio - Na direção do eixo longitudinal da peça devem ser aplicadas, 

em ambas as extremidades, uma restrição positiva de deslocamento, constante em todos os 

pontos de ambas as seções transversais acionadas pelo equipamento de carga. O processo de 

deformação deve ser o mais lento possível, de forma a assegurar o regime quase estático e 

isotérmico.  

 As medidas das três componentes planas de deformação, sobre os predeterminados 

pontos dos caminhos elípticos iguais, desenhados sobre as faces da chapa, deverão ser 

tomadas pelos strain gages, em intervalos de tempo regulares, durante o período de realização 

do ensaio. Os resultados deverão ser as respectivas médias dessas medidas em cada par de 

pontos da placa opostos pelo plano médio. O esquema de aquisição de dados deverá alimentar 

um equipamento capaz de realizar as médias, para cada qual das três componentes planas de 

deformação medidas. Essas médias, entre os respectivos valores, tomados nas duas faces, 

deverão, por sua vez, alimentar um sistema capaz de realizar a integral sobre o caminho 

elíptico, em tempo real, fornecendo o valor de Gt (F), em intervalos de tempo regulares. A 

informação sobre o instante de iniciação do processo de fratura, que deverá ser obtida 

opticamente, no momento em que a medida Gt fornecerá o valor crítico γE (F), deverá ser 

registrada, dentro da cronologia do ensaio. A saída dos resultados também poderá ser na 

forma gráfica, fornecendo algo semelhante a uma curva de Gt x tempo. 
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 Sobre a metodologia - A experimentação numérica, complementar à de laboratório, 

centra-se na obtenção aproximada de dois resultados importantes: o primeiro, anterior à 

experimentação de laboratório, refere-se à determinação das coordenadas dos pontos do 

método de Gauss, para a integração numérica aproximada, nos quais deverão ser coladas as 

rosetas de strain gages no corpo de prova. O segundo resultado diz respeito ao cálculo do 

valor limite do parâmetro Gt(F), com o auxílio do BEM, ou do MEF, que deverá ser feito para 

o mesmo caminho elíptico usado na experiência de laboratório. Em particular, o programa 

automático desenvolvido no presente trabalho (apêndice A), realiza, via BEM, o processo 

numérico iterativo que conduz ao valor limite de Gt(F). Uma parte desse esquema, que realiza 

o processo de integração numérica, pelo esquema de Gauss-Legendre, deverá ser adaptada ao 

equipamento de integração acoplado ao equipamento de aquisição dos dados no laboratório.  

 Obtido o valor de γE (F), a partir do ensaio de laboratório, deve-se realizar uma nova 

experimentação numérica, usando-se o programa automático em que o dado GAMMA, que 

poderia ser fornecido como um valor positivo arbitrário, será fornecido como o valor medido, 

γE (F). Tal como mostra o apêndice A, a saída do programa inclui o ângulo de orientação da 

fissura e o valor limite de Gt (F). Caso esse último valor venha a ser diferente do γE (F) 

medido, podem-se aventar, por exemplo, algumas hipóteses, não necessariamente exclusivas:  

1.  O experimento foi mal realizado, por conta da falta de cuidados com a colagem dos 

extensômetros ou com a fixação do verdadeiro ponto, a partir do qual o processo de 

crescimento da fissura se iniciou etc.; 

2.  A velocidade do ensaio foi maior do que aquela capaz de assegurar o caráter de regime 

quase estático e isotérmico do processo; 

3.  Os valores do módulo de elasticidade transversal e do coeficiente de Poisson fornecidos 

ao programa automático não correspondem aos do verdadeiro material do corpo de prova; 

4.  A dissipação de energia na vizinhança da extremidade do entalhe alterou de tal maneira os 

valores das deformações, nos pontos do circuito elíptico, mesmo estando este circuito 

imerso em uma região hiperelástica, que o modelo elástico, do programa automático, foi 

incapaz de simular uma razoável aproximação. Evidentemente, só a experimentação 

poderá levar ao aperfeiçoamento da ideia de se caracterizar um material à fratura, a partir 

do parâmetro termodinâmico aqui proposto. A intenção é mostrar que a proposta teórica 

apresentada tem possibilidade de ser posta à prova, na prática.  
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 Por último, convém registrar que Faucher (1994), partindo de uma série de 

contribuições anteriores por ele sistematizadas, propôs a medida experimental de J crítico 

com auxílio de um ensaio de tração. Sua justificativa está baseada numa referência a Hancock 

e outros (1993 apud FAUCHER, 1994), segundo o qual, a curva J-R pode alterar-se 

significativamente, em razão do tipo de carregamento aplicado, não valendo, segundo ele, a 

crença de que os ensaios do tipo ASTM forneçam uma medida standard, capaz de caracterizar 

plenamente o comportamento à fratura, seja da peça, seja do material. Embora o sentido da 

presente proposta não seja o mesmo daquela de Faucher, vale registrar que a ideia da 

realização de ensaios de tração, visando a obtenção de parâmetros de fratura, não é uma 

original, definida no presente trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 




