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9 ENSAIOS MECÂNICOS DOS MATERIAIS 

9.1 Introdução 

9.1.1 Propriedades dos materiais 

Cada material possui características próprias: o ferro fundido é duro e frágil, o aço é 

bastante resistente, o vidro é transparente e frágil, o plástico é impermeável, a borracha é 

elástica, o tecido é bom isolante térmico, etc. Dureza, fragilidade, resistência, 

impermeabilidade, elasticidade, condução de calor, são exemplos propriedades próprias de 

cada material.  

Como já visto anteriormente, as propriedades dos materiais estão relacionadas à 

natureza das ligações que existem entre os átomos, seja ele metálico ou não-metálico. 

Essas propriedades podem ser reunidas em dois grupos: propriedades físicas e 

propriedades químicas. 

As propriedades físicas determinam o comportamento do material em todas as 

circunstâncias do processo de fabricação e de utilização, e são divididas em propriedades 

mecânicas, propriedades térmicas e propriedades elétricas. 

As propriedades mecânicas aparecem quando o material está sujeito a esforços de 

natureza mecânica. Isso quer dizer que essas propriedades determinam a maior ou menor 

capacidade que o material tem para transmitir ou resistir aos esforços que lhe são 

aplicados. Essa capacidade é necessária não só durante o processo de fabricação, mas 

também durante sua utilização. 

Do ponto de vista da indústria mecânica, esse conjunto de propriedades é 

considerado o mais importante para a escolha de uma matéria-prima. 

Dentre as propriedades mecânicas, a mais importante é a resistência mecânica. Essa 

propriedade permite que o material seja capaz de resistir à ação de determinados tipos de 

esforços, como a tração e a compressão (resistência à tração e resistência à compressão), 

por exemplo. A resistência mecânica relaciona-se às forças internas de atração existentes 

entre as partículas que compõem o material. Quando as ligações covalentes unem um 

grande número de átomos, como no caso do carbono, a dureza do material é grande. 

A elasticidade é a capacidade que o material deve ter de se deformar quando 

submetido a um esforço, e de voltar à forma original quando o esforço termina. Quando se 

fala em elasticidade, o primeiro material a ser lembrado é a borracha, embora alguns tipos 

de materiais plásticos também tenham essa propriedade. Porém, é preciso lembrar que o 
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aço, quando fabricado para esse fim, também apresenta essa propriedade. É o caso do aço 

para a fabricação das molas. 

A plasticidade é a capacidade que o material deve ter de se deformar quando 

submetido a um esforço, e de manter essa forma quando o esforço desaparece. Essa 

propriedade é importante para os processos de fabricação que exigem conformação 

mecânica como, por exemplo: na prensagem, para a fabricação de partes da carroceria de 

veículos, na laminação, para a fabricação de chapas, e na extrusão, para a fabricação de 

tubos. A plasticidade pode se apresentar no material como maleabilidade e como 

ductilidade. 

A dureza é a resistência do material à penetração, à deformação plástica permanente 

e ao desgaste. Em geral os materiais duros são também frágeis.  

A fragilidade é também uma propriedade mecânica, na qual o material apresenta 

baixa resistência aos choques. O vidro, por exemplo, é duro e bastante frágil. 

As propriedades térmicas determinam o comportamento dos materiais quando são 

submetidos a variações de temperatura. Isso acontece tanto no processamento do material 

quanto na sua utilização. É um dado muito importante, por exemplo, na fabricação de 

ferramentas de corte. 

O ponto de fusão é uma propriedade térmica do material que se refere à temperatura 

em que o material passa do estado sólido para o estado líquido. Dentre os materiais 

metálicos, o ponto de fusão é uma propriedade importante para determinar sua utilização. 

O alumínio, por exemplo, se funde a 660ºC, enquanto que o cobre se funde a 1.084ºC. O 

ponto de ebulição é a temperatura em que o material passa do estado líquido para o estado 

gasoso. 

A dilatação térmica é a propriedade que faz com que os materiais, em geral, 

aumentem de tamanho quando a elevação da temperatura. Por causa dessa propriedade, as 

grandes estruturas de concreto como prédios, pontes e viadutos, por exemplo, são 

construídas com pequenos vãos ou folgas entre as lajes, para que elas possam se acomodar 

nos dias de muito calor. 

A condutividade térmica é a capacidade que determinados materiais têm de conduzir 

calor.  

As propriedades elétricas determinam o comportamento dos materiais quando são 

submetidos à passagem de uma corrente elétrica. 
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A condutividade elétrica é uma propriedade dos metais que está relacionada com a 

capacidade de conduzir a corrente elétrica. A resistividade, por sua vez, é a resistência que 

o material oferece à passagem da corrente elétrica. 

As propriedades químicas são as que se manifestam quando o material entra em 

contato com outros materiais ou com o ambiente. Elas se apresentam sob a forma de 

presença ou ausência de resistência à corrosão, aos ácidos e às soluções salinas. O 

alumínio, por exemplo, é um material que, em contato com o ambiente, resiste bem à 

corrosão. O ferro na mesma condição, por sua vez, enferruja, isto é, não resiste à corrosão. 

Neste capítulo será dada ênfase às principais propriedades mecânicas, as quais serão 

mais fáceis de serem compreendidas por meio do estudo dos diagramas tensão-

deformação. 

 

9.1.2 Ensaios mecânicos dos materiais 

Os engenheiros de qualquer especialidade devem compreender como as várias 

propriedades mecânicas são medidas e o que elas representam. Essas propriedades são 

necessárias ao projeto de estruturas ou componentes que utilizem materiais 

predeterminados, a fim de que não ocorram níveis inaceitáveis de deformação e/ou falhas 

em serviço, ou o encarecimento do produto em função do superdimensionamento de 

componentes. 

Qualquer projeto de engenharia, especificamente o projeto de um componente 

mecânico, requer para a sua viabilização um vasto conhecimento das características, 

propriedades e comportamento dos materiais disponíveis. 

As propriedades mecânicas dos materiais são verificadas pela execução de ensaios 

cuidadosamente programados, que reproduzem o mais fielmente possível as condições de 

serviço. Dentre os fatores a serem considerados nos ensaios incluem-se a natureza da carga 

aplicada, a duração de aplicação dessa carga e as condições ambientais. A carga pode ser 

de tração, compressão ou cisalhamento, e a sua magnitude pode ser constante ao longo do 

tempo ou então flutuar continuamente. O tempo de aplicação pode ser de apenas uma 

fração de segundo ou pode se estender por um período de muitos anos. Dentro das 

condições ambientais destaca-se a temperatura como fator de grande importância.  

As propriedades mecânicas e seu comportamento sob determinadas condições de 

esforços são os objetivos de várias pessoas e grupos que possuem interesses diferentes, tais 

como: produtores e consumidores de materiais, instituições de pesquisa, agências 
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governamentais, dentre outros. Por conseguinte, é imprescindível que exista alguma 

consistência na maneira de conduzir os ensaios e na interpretação de seus resultados, a qual 

é obtida por meio do uso de técnicas de ensaio padronizadas. Essa normalização é 

fundamental, por exemplo, para que se estabeleça uma linguagem comum entre 

fornecedores e usuários dos materiais, pois é prática normal a realização de ensaios de 

recebimento dos materiais, a partir de uma amostragem estatística representativa do 

volume recebido. 

O estabelecimento e a publicação dessas normas padrões são freqüentemente 

coordenados por sociedades profissionais, como a Sociedade Americana para Ensaios e 

Materiais (ASTM – American Society for Testing and Materials), que é a organização mais 

ativa nos Estados Unidos (CALLISTER, 2002) e de larga aceitação no Brasil. No Brasil, a 

entidade responsável pelas normas padrões é a Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT). 

Os engenheiros de estruturas têm como função determinar as tensões e distribuição 

de tensão nos componentes sujeitos as cargas bem definidas, utilizando para tal, técnicas 

experimentais de ensaio e/ou por meio de análises teóricas e matemáticas de tensão. Os 

engenheiros de materiais e os engenheiros metalúrgicos, por sua vez, preocupam-se com a 

produção e fabricação de materiais para atender as exigências de serviços conforme 

previsto pelas análises de tensão, o que envolve necessariamente uma compreensão das 

relações entre a microestrutura dos materiais e as suas propriedades. 

Os ensaios dos materiais podem ser classificados quanto à integridade geométrica e 

dimensional da peça ou componente ou quanto à velocidade de aplicação da carga. 

a) Quanto à integridade geométrica e dimensional da peça ou componente os ensaios 

podem ser de dois tipos: 

• Destrutivos: quando após executados provocam a inutilização parcial ou total da 

peças (tração, dureza, fadiga etc.); 

• Não-destrutivos: quando após executados não comprometem a integridade da peça 

(raios X, ultra-som etc.). 

b) Quanto à velocidade de aplicação da carga, os ensaios podem ser: 

• Estáticos: quando a carga é aplicada de maneira suficientemente lenta, induzindo a 

uma sucessão de estados de equilíbrio, caracterizando um processo quase-estático. 

Nessa categoria têm-se os ensaios  tração, compressão, flexão, torção e dureza. 
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• Dinâmicos: quando a carga é aplicada rapidamente ou ciclicamente. Nesse têm-se os 

ensaios de fadiga e de impacto. 

• Carga constante: quando a carga é aplicada durante um longo período, que é o caso 

do ensaio de fluência. 

Os ensaios anteriormente mencionados objetivam verificar a conduta dos componentes 

ou materiais sujeitos a esforços específicos e os limites físicos desses tipos de esforços nas 

estruturas e na estabilidade, além de determinar as características mecânicas inerentes a 

tais componentes ou ao material envolvido. Existem outros testes, denominados ensaios de 

fabricação, que objetivam determinar a conduta dos materiais envolvidos diretamente na 

fabricação, em geral nos processos que envolvem a conformação mecânica de chapas, 

tiras, tubos e outros, e por meio desses resultados, determinar ou alterar os processos e os 

equipamentos envolvidos. Os chamados ensaios de fabricação, portanto, não avaliam as 

propriedades mecânicas, mas apenas fornecem indicações do comportamento do material 

quando submetido a um processo de fabricação (estampagem, dobramento, embutimento 

etc.); 

 

9.2  Ensaio de Tração 

Um dos ensaios mecânicos de tensão-deformação mais usados é executado sobre 

carga de tração. O ensaio de tração consiste na aplicação gradativa de carga de tração 

uniaxial nas extremidades de um corpo de prova especificado, conforme mostra a Figura 

9.1. 

 
 

Figura 9.1 – Desenho esquemático de um corpo de prova submetido à carga de tração. 
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Tensão é definida genericamente como a resistência interna de uma força externa 

aplicada sobre um corpo, por unidade de área.  

Deformação é definida como a variação de uma dimensão qualquer desse corpo, por 

unidade da mesma dimensão, quando submetido a um esforço qualquer. 

Se uma carga é estática ou se ela se altera de maneira relativamente lenta com o 

tempo, e é aplicada uniformemente sobre uma seção reta ou superfície de um componente, 

o comportamento mecânico pode ser verificado mediante ensaios de tensão–deformação, 

os quais são normalmente realizados para metais à temperatura ambiente. 

Neste tipo de ensaio mede-se a variação no comprimento (l) como função da carga 

(F) aplicada. 

O ensaio de tração é padronizado por normas técnicas, entre elas a NBR-6152 da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e a ASTM E 8M da American 

Society for Testing and Materials – ASTM, ambas para materiais metálicos. 

O resultado de um ensaio de tração é registrado na forma de um gráfico ou diagrama 

relacionando a carga em função do alongamento. Como as características carga-

deformação são dependentes do tamanho da amostra (quanto maior a área da seção reta do 

corpo de prova, maior a carga para produzir o mesmo alongamento), utiliza-se a 

normalização da carga e do alongamento de acordo com os seus parâmetros de tensão de 

engenharia e deformação de engenharia, para minimizar os fatores geométricos. 

O ensaio de tração pode ser utilizado para avaliar diversas propriedades mecânicas 

dos materiais de grande importância em projetos de máquinas e equipamentos mecânicos; 

é também bastante utilizado como teste para o controle das especificações da matéria-

prima fornecida.  

Sua ampla utilização na indústria de componentes mecânicos deve-se à vantagem de 

fornecer dados quantitativos das características mecânicas dos materiais, como: limite de 

resistência à tração (σu), limite de escoamento (σe), módulo de elasticidade (E), módulo de 

resiliência (Ur), módulo de tenacidade (Ut), ductilidade (AL% ou AS%), coeficiente de 

encruamento (n) e coeficiente de resistência (k). 

 

9.2.1 Tensão de engenharia e deformação de engenharia 

A tensão convencional, também conhecida por tensão nominal ou tensão de 

engenharia, σc ou simplesmente σ, é definida pela relação: 
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oA

F
=σ  

onde F (também identificada por P ou Q, conforme alguns autores) é a carga instantânea 

aplicada em uma direção perpendicular à seção reta da amostra, e Ao (ou So, conforme 

alguns autores) representa a área da seção reta original antes da aplicação da carga, como 

ilustra a Figura 9.2.   

No Sistema Internacional (SI), a unidade da tensão de engenharia, chamada somente 

de tensão, é o Newton por metro quadrado (N/m2), que é denominada Pascal (Pa), ou o seu 

múltiplo, o megapascal (MPa). Nos Estados Unidos é usual a unidade libras-força por 

polegada quadrada, denominada psi (1 MPa = 1N/mm2 = 145 psi, 1 psi = 6,9 x 10-3 MPa). 

 

                  

Figura 9.2 – Alongamento de uma barra cilíndrica de um material metálico submetido a 
uma carga de tração uniaxial (Adaptada de SMITH, 1998). 

 

A deformação de engenharia é definida de acordo com a expressão: 

oo

oi

l

l

l

ll ∆
ε =

−
=  

onde lo é o comprimento original da amostra antes da aplicação da carga, e li é o 

comprimento instantâneo. A grandeza (li – lo) é simbolizada por ∆l, e representa a 

deformação ou a variação no comprimento a um dado instante. 

No Sistema Internacional (SI), a unidade de deformação de engenharia, doravante 

denominada somente por deformação, é o metro por metro (m/m); logo, a deformação é 

∆l = l - lo 

∆l 

F 

F 

Ao 

Ao 

lo lo 

l 
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unidimensional (independente do sistema de unidades). Freqüentemente, a deformação é 

expressa em porcentagem (valor da deformação multiplicada por 100). 

 

9.2.2 Comportamento tensão-deformação 

A grande maioria dos materiais metálicos submetidos a uma tensão de tração 

relativamente baixa apresenta uma proporcionalidade entre a tensão aplicada e a 

deformação observada, conforme a relação: 

 

εσ ⋅= E  

ou 

lA

lF
E

o

o

∆ε

σ

⋅

⋅
==  

 
Esta relação de proporcionalidade foi obtida a partir da analogia com a equação da 

elasticidade de uma mola (F=k.x) e é conhecida como lei de Hooke.  

A constante de proporcionalidade E, denominada módulo de elasticidade ou módulo 

de Young, fornece uma indicação da rigidez do material (resistência do material à 

deformação elástica) e depende fundamentalmente das forças de ligação atômica.  

No Sistema Internacional (SI), os valores de E são normalmente expressos em 

gigapascal (GPa), devido serem valores muito elevados. 

Para a maioria dos metais típicos, a magnitude do módulo de elasticidade varia entre 

45 GPa para o magnésio e 407 GPa para o tungstênio. Os valores dos módulos de 

elasticidade para os materiais cerâmicos são muito elevados. Para os materiais poliméricos, 

os valores dos módulos de elasticidade são menores em relação aos metais, variando entre 

0,007 a 4 GPa.  

A Tabela 9.1 apresenta o módulo de elasticidade para alguns metais à temperatura 

ambiente (CALLISTER, 2002; ASKELAND & PHULÉ, 2003). 

A diferença na magnitude do módulo de elasticidade dos metais, cerâmicas e 

polímeros é conseqüência dos diferentes tipos de ligação atômica existentes nessas três 

classes de materiais. Além disso, com o aumento da temperatura o módulo de 

elasticidade tende a diminuir para praticamente todos os materiais, com exceção de 

alguns elastômeros. 
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Nos materiais metálicos, o módulo de elasticidade é considerado uma propriedade 

insensível com a microestrutura, visto que o seu valor é fortemente dominado pela 

resistência das ligações atômicas. 

 
       Tabela 9.1 – Módulo de elasticidade para vários materiais à temperatura ambiente. 

Material 
Temperatura de fusão 

(°C) 
E 

GPa 106 psi 
Chumbo (Pb) 
Magnésio (Mg) 
Alumínio (Al) 
Prata (Ag) 
Ouro (Au) 
Latão (Liga) 
Titânio (Ti) 
Cobre (Cu) 
Níquel (Ni) 
Aço (Liga) 
Ferro (Fe) 
Molibdênio (Mo) 
Tungstênio (W) 
Al2O3 

327 
650 
660 
962 

1064 
- 

1660 
1085 
1453 

- 
1538 
2610 
3410 
2020 

14 
45 
69 
72 
79 
97 

107 
110 
207 
207 
210 
304 
407 
379 

2 
6,5 
10 

10,4 
11,5 
14 

15,5 
16 
30 
30 

30,5 
44,1 
59 
55 

        Fontes: CALLISTER, 2002; ASKELAND & PHULÉ, 2003. 

 

O processo de deformação no qual a tensão e a deformação são proporcionais é 

chamado de deformação elástica. Neste caso, o gráfico da tensão em função da 

deformação resulta em uma relação linear, conforme mostra a Figura 9.3. 

 

 
Figura 9.3 – Diagrama esquemático tensão-deformação correspondente à deformação 

elástica para ciclos de carga e descarga. 
 

A inclinação (coeficiente angular) do segmento linear no gráfico tensão-deformação 

corresponde ao módulo de elasticidade E do material, o qual, como já mencionado, pode 

ser considerado como sendo uma medida de rigidez ou de resistência do material à 
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deformação elástica; ou seja, quanto maior esse módulo, menor será a deformação elástica 

resultante da aplicação de uma determinada tensão (maior rigidez).  

A Figura 9.4 compara o comportamento elástico de um aço e do alumínio à 

temperatura de 20°C. Para uma dada tensão, o alumínio deforma elasticamente três vezes 

mais que o aço.  

 

 
Figura 9.4 – Comparação do comportamento elástico de um aço e do alumínio (Adaptada 

de ASKELAND & PHULÉ) 
 

A deformação elástica é pequena e não permanente, pois nesse caso os átomos se 

afastam das posições originais quando submetidos à carga, mas não ocupam novas 

posições. Assim, quando cessada a carga aplicada a um material metálico deformado 

elasticamente, os átomos voltam às posições originais e o material tem as suas dimensões 

originais restabelecidas. Em uma escala atômica, portanto, a deformação elástica 

macroscópica é manifestada como pequenas alterações no espaçamento interatômico e na 

extensão de ligações interatômicas; como conseqüência, a magnitude do módulo de 

elasticidade representa uma medida da resistência à separação de átomos adjacentes. 

Para alguns materiais, tais como o ferro fundido cinzento, o concreto e vários 

polímeros, a região elástica da curva tensão-deformação não é linear. Nesse caso, não é 

possível determinar um módulo de elasticidade como visto anteriormente e, assim, utiliza-

se normalmente um módulo tangencial ou um módulo secante, conforme ilustrado na 

Figura 9.5.  

O módulo tangencial é descrito como sendo a inclinação da curva tensão-deformação 

em um nível de tensão específico, enquanto o módulo secante representa a inclinação de 

uma secante traçada desde a origem até algum ponto específico sobre a curva. 

   σ1=207MPa 

Aço 
E = 207 GPa 

Alumínio 
E = 69 GPa 

σ 

 0,001      0,003                           ε 
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Figura 9.5 – Diagrama esquemático tensão-deformação mostrando um comportamento 

elástico não-linear. 
 

Tensões compressivas, cisalhantes ou torcionais também induzem um 

comportamento elástico. As características tensão-deformação a baixos níveis de tensão 

são virtualmente as mesmas, tanto para uma situação de tração como para uma de situação 

de compressão, incluindo a magnitude do módulo de elasticidade.  

A tensão e a deformação de cisalhamento são proporcionais entre si por meio da 

relação: 

γτ G=  

onde G representa o módulo de cisalhamento ou módulo transversal, que é a inclinação da 

região elástica linear da curva tensão-deformação de cisalhamento.  

A Tabela 9.2 fornece alguns módulos de cisalhamento. 

 
           Tabela 9.2 – Módulo de cisalhamento para vários materiais. 

Material 
Temperatura de fusão 

(°C) 
Módulo de cisalhamento 

GPa 106 psi 
Magnésio 
Alumínio 
Latão 
Titânio 
Cobre 
Níquel 
Aço 
Tungstênio 

650 
660 

- 
1665 
1085 
1453 

- 
3410 

17 
25 
37 
45 
46 
76 
83 

160 

2,5 
3,6 
5,4 
6,5 
6,7 
11 
12 

23,5 
           Fonte: CALLISTER, 2002. 

 

9.2.3 Anelasticidade 

A deformação elástica não é um processo totalmente independente do tempo, como 

se considerou até o momento ao se afirmar que uma tensão aplicada produz uma 
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deformação elástica instantânea que permanece constante durante o período de tempo em 

que a tensão é mantida. Por outro lado, ao se liberar a carga, a deformação também não é 

totalmente recuperada (a deformação não retorna imediatamente para zero cessada a carga 

aplicada). Para a maioria dos materiais de engenharia existirá também uma componente da 

deformação elástica que é dependente do tempo; isto é, a deformação elástica irá continuar 

após a aplicação de tensão, e ao cessar a carga será necessário um período tempo finito 

para que o corpo se recupere completamente. Esse comportamento elástico dependente do 

tempo é conhecido por anelasticidade, e ocorre devido aos processos microscópicos e 

atomísticos dependentes do tempo que acompanham a deformação. 

Para os metais, no entanto, a componente anelástica é normalmente pequena, sendo 

freqüentemente desprezada. Para alguns materiais poliméricos, todavia, a sua magnitude é 

significativa e, neste caso, essa componente é conhecida por comportamento viscoelástico. 

 

9.2.4 Propriedades elásticas dos materiais 

Quando uma tensão de tração é aplicada a uma barra metálica, um alongamento 

elástico e sua deformação correspondente εz ocorrem na direção da tensão aplicada, 

conforme mostrado na Figura 9.6. Esse alongamento é acompanhado de uma variação das 

dimensões transversais da barra (deformações compressivas), representadas por εx e εy, 

respectivamente, as quais podem ser determinadas. Se a tensão aplicada for uniaxial 

(apenas na direção z) e o material for isotrópico, então εx = εy. 

Pode-se definir o coeficiente de Poisson (ν) como sendo um parâmetro resultante da 

razão entre as deformações lateral e axial; assim: 

z

y

z

x

ε

ε

ε

ε
ν −=−=  

Uma vez que as deformações laterais e a deformação axial sempre terão sinais 

opostos, o sinal negativo foi incluído nesta relação para que ν seja sempre um número 

positivo.  

O coeficiente de Poisson mede a rigidez do material na direção perpendicular à 

direção de aplicação da carga uniaxial. 
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Figura 9.6 – Alongamento axial na direção de z (deformação positiva) e contrações laterais 
nas direções de x e y (deformações negativas), em função da aplicação de uma tensão de 

tração na direção de z. 
 

Teoricamente, o coeficiente de Poisson para materiais isotrópicos deve ser igual a 

0,25; entretanto, para os materiais metálicos ν varia muito em relação a esse valor, 

conforme mostra a Tabela 9.3. O valor máximo de ν, que correspondente ao valor para o 

qual não existe qualquer alteração líquida no volume do corpo estudado, é de 0,50.  

 
      Tabela 9.3 – Coeficiente de Poisson para alguns materiais. 

MATERIAL ν MATERIAL  ν 

Vidro 0,17 Alumínio 0,33 
Cromo 0,21 Latão 0,34 

Aços-carbono 0,29 Cobre 0,34 
Magnésio 0,29 Titânio 0,34 

Ferro 0,29 Prata 0,37 
Manganês 0,29 Ouro 0,44 

Níquel 0,31 - - 
      Fontes: CALLISTER, 2002; ASKELAND & PHULÉ, 2003 

 

Para materiais isotrópicos, os módulos de cisalhamento e de elasticidade estão 

relacionados entre si e com o coeficiente de Poisson por meio da expressão:  

)1(G2E ν+=  

Para a maioria dos metais, G ≈ 0,4.E (CALLISTER, 2002); portanto, se o valor de 

um desses parâmetros for conhecido, o outro pode ser aproximado. 

σz 

σz 

εz/2 = ∆lz/2 

loz 

εx/2 = ∆lx/2 
lox 

εy/2 = ∆ly/2 

loy 
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Para materiais que são elasticamente anisotrópicos, as propriedades elásticas somente 

serão completamente caracterizadas por meio das especificações de diversas constantes 

elásticas, cuja quantidade dependerá das características estruturais do cristal em estudo. 

Mesmo para materiais isotrópicos, pelos menos duas constantes elásticas devem ser 

fornecidas para que se possam caracterizar completamente as propriedades elásticas desses 

materiais.  

A maioria dos materiais policristalinos, em função da orientação ao acaso dos grãos, 

e os vidros cerâmicos inorgânicos, são considerados isotrópicos. 

Outra propriedade elástica importante é a resiliência, a qual será melhor abordada no 

próximo item.  

 

9.2.5 Deformação plástica – propriedades de tração 

Para a maioria dos materiais metálicos, o regime elástico se mantém até deformações 

de aproximadamente 0,005. À medida que o material continua a ser deformado além desse 

ponto, a tensão deixa de ser proporcional à deformação e, portanto, a lei de Hooke não 

mais será obedecida, ocorrendo uma deformação permanente e não recuperável 

denominada deformação plástica.  

Para a maioria dos materiais metálicos, a transição do comportamento elástico para o 

plástico é gradual, ocorrendo uma curvatura no ponto de surgimento da deformação 

plástica, a qual aumenta mais rapidamente com a elevação de tensão.  

A Figura 9.7 mostra um gráfico esquemático do comportamento tensão-deformação 

em tração até a região plástica, para um metal ou liga metálica. 

 

        

Figura 9.7 – Comportamento tensão-deformação para um material típico. 

 

     ε 
 

P 

 

εo 

Elástico  Plástico 
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Do ponto de vista atômico, a deformação plástica ocorre devido à ruptura de ligações 

com os átomos vizinhos originais, seguida da formação de ligações com os novos átomos 

vizinhos, uma vez que um grande número de átomos ou moléculas se move relativamente 

uns aos outros. Conseqüentemente, mesmo que a tensão causadora da deformação seja 

removida, os átomos não retornarão às suas posições originais. 

O mecanismo da deformação plástica difere para materiais cristalinos e amorfos. No 

caso de sólidos cristalinos, a deformação ocorre segundo um processo chamado de 

escorregamento (ou deslizamento), que envolve o movimento de discordâncias. Em sólidos 

não-cristalinos, bem como em líquidos, o processo de deformação ocorre de acordo com 

um mecanismo de escoamento viscoso. 

 

a) Escoamento e limite de escoamento (σσσσe) 

A maioria das estruturas é projetada para assegurar que apenas uma deformação 

elástica ocorrerá quando da aplicação de uma tensão. Portanto, é necessário que se conheça 

o nível de tensão onde a deformação plástica inicia, ou onde ocorre o fenômeno do 

escoamento. 

A Tabela 9.4 lista o limite de escoamento para alguns materiais. 

 
             Tabela 9.4 – Limite de escoamento para alguns materiais. 

Material σe  
MPa (ksi) 

Material σe 
MPa (ksi) 

Concreto 
Alumínio  
PVC 
Cobre 
Latão (70Cu-30Zn) 
Ferro 
Níquel  

20 (3) 
35 (5) 
45 (6) 

69 (10) 
75 (11) 

130 (19) 
138 (20) 

Aço (1020) 
Ferro fundido 
Aço inoxidável 
Titânio 
Molibdênio 
Tungstênio 

180 (26) 
250 (36) 
350 (50) 
450 (65) 
565 (82) 

1000 (144) 

             Fontes: GARCIA et al., 2000; CALLISTER, 2002. 
 

Para os materiais metálicos que possuem uma transição elastoplástica gradual, o 

ponto de escoamento pode ser determinado como sendo a tensão onde ocorre o 

afastamento inicial da linearidade na curva tensão-deformação. Esta tensão é algumas 

vezes chamada de limite de proporcionalidade, conforme está indicado pelo ponto P na 

Figura 9.6.  
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Quando não for possível determinar o limite de escoamento com precisão suficiente 

adotar-se-á o limite convencional n de escoamento ou simplesmente limite n, definido pela 

expressão: 

o

n
n

A

F
σ =  

onde Fn é a carga em que se observa uma deformação de n% do material.  

Em geral, a probabilidade de não ser possível a observação do escoamento nítido é 

grande, de modo que se deve estar sempre preparado para a determinação do limite n. 

O limite n de escoamento é um valor convencionado internacionalmente para 

substituir o limite de escoamento. O limite n é conveniente, pois é determinado mais 

rapidamente, é mais prático e atende a todos os fins de aplicação dos materiais metálicos 

na engenharia, quanto ao conhecimento do início da plasticidade dos metais (SOUZA, 

1982). 

Quando o desvio da proporcionalidade é expresso em termos de um aumento da 

deformação, tem-se o chamado limite de desvio (offset) n´´; o limite n, nesse caso, é 

calculado por meio de um aumento de n% na deformação, após a fase elástica. Geralmente 

o valor de n é especificado em 0,2% para os metais e ligas metálicas em geral (deformação 

plástica de 0,002 por unidade de comprimento depois que ultrapassa o limite de 

proporcionalidade). Para as ligas metálicas que possuem uma região de plasticidade muito 

pequena (aços ou ligas não-ferrosas muito duros) pode-se tomar para n o valor de 0,1% ou 

mesmo 0,01% (aços para molas).  

Para o cobre e diversas de suas ligas, entretanto, devido à grande plasticidade desses 

materiais, o cálculo não é baseado pelo limite de desvio, mas pelo ponto da curva 

correspondente a uma deformação total de 0,5%, ou seja, de 0,005. 

Os limites convencionais de escoamento 0,001%, 0,1%, 0,2% e 0,5% estão 

mostrados na Figura 9.8. Para determinar a tensão correspondente ao limite 0,2%, por 

exemplo, uma deformação, εo, igual a 0,2%, é medida a partir da origem, O, do diagrama 

tensão-deformação, obtendo-se o ponto G; uma linha GD é, então, traçada paralelamente à 

porção reta da curva da zona elástica, e a interseção D da reta com a curva determina a 

tensão σ0,2% , que é o limite de escoamento convencional 0,2% (método do “desvio”). Se o 

diagrama for carga-deformação, calcular-se-á esse limite pela expressão anterior, ou seja, 

σ0,2% = F0,2%/Ao, e o ponto D corresponderá então à carga F0,2%. 
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Para determinar o limite convencional 0,5% (método da “deformação total”), toma-

se uma deformação εo’ a partir do ponto O, igual a 0,5%, obtendo-se o ponto H; em 

seguida, levanta-se a perpendicular ao eixo das abscissas até encontrar a curva no ponto E, 

que corresponderá ou à tensão σ0,5% (gráfico tensão-deformação) ou à carga F0,5% (gráfico 

carga-deformação) que fornecerá σ0,5%. 

 

  
 

Figura 9.8 – Determinação dos limites convencionais de escoamento 0,01%, 0,1%, 0,2% e 
0,5% para aços trabalhados a frio (SOUZA, 1982 apud  SAMANS, 1957). 

  

Em alguns casos, a curva tensão-deformação não apresenta a parte linear (região 

elástica) bem definida, o que torna impreciso o traçado de uma linha paralela para a 

determinação do limite n. Nesses casos, o procedimento mais adequado para a 

determinação do limite de escoamento consiste em descarregar e carregar novamente o 

corpo de prova já na região plástica, permitindo a formação da histerese mecânica, como 

mostra a Figura 9.9. A partir da reta obtida pela união entre os pontos A e B da curva da 

histerese, traça-se uma paralela a essa reta a partir do ponto referente a n% de deformação 

até a curva, obtendo-se o limite de escoamento correspondente.  

 

 

 

 

 

 

Figura 9.9 – Formação da histerese mecânica. 
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Alguns materiais, tais como os aços, apresentam um comportamento tensão-

deformação em tração semelhante ao mostrado na Figura 9.10. Nesse caso, a transição 

elastoplástica é muito bem definida, e ocorre de uma forma abrupta, conhecida por 

fenômeno do pico de escoamento descontínuo.  

 
Figura 9.10 – Comportamento tensão-deformação esquemático apresentado  

por alguns aços. 
 

Como pode ser verificado na Figura 9.10, a deformação plástica inicia na tensão 

limite de escoamento superior, com uma diminuição real na tensão; a deformação posterior 

flutua ligeiramente em torno de um valor de tensão constante, conhecido por tensão limite 

de escoamento inferior; subseqüentemente, a tensão aumenta com o aumento da 

deformação. Para metais que apresentam esse efeito, a tensão limite de escoamento é 

tomada como sendo a tensão média que está associada com a tensão limite de escoamento 

inferior, uma vez que esse ponto é bem definido e relativamente insensível ao 

procedimento de ensaio. 

A magnitude da tensão limite de escoamento para um metal representa uma medida 

da sua resistência à deformação plástica. Esses valores variam entre 35 MPa (5 x 103 psi) 

para um alumínio de baixa resistência, até acima de 1400 MPa (200 x 103 psi) para aços de 

elevada resistência. 

 

b) Limite de resistência à tração (σσσσu) 

Conforme mostra a Figura 9.11, após o escoamento a tensão necessária para 

continuar o processo de deformação plástica em materiais metálicos aumenta até alcançar 

um valor máximo (ponto M). A partir desse ponto, a tensão diminui até a fratura do 
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material (ponto F); isso ocorre devido à rápida diminuição da seção resistente do corpo de 

prova ao se ultrapassar a tensão máxima. O limite de resistência à tração, σu (algumas 

vezes representada pela sigla LRT), é a tensão no ponto máximo da curva tensão-

deformação de engenharia, a qual corresponde à tensão máxima que pode ser sustentada 

por uma estrutura sob tração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9.11 – Comportamento da curva tensão-deformação de engenharia até a fratura do 

material (Adaptada de CALLISTER, 2002). 
 

A deformação até este ponto é uniforme ao longo da região estreita do corpo de 

prova que se encontra sob tração. Contudo, nessa tensão máxima, uma pequena constrição, 

ou pescoço, começa a se formar em um ponto determinado, e toda a deformação 

subseqüente fica confinada nesta região, conforme ilustra a Figura 9.11. Esse fenômeno é 

conhecido por estricção ou empescoçamento, e a fratura ocorre nessa região. À tensão 

aplicada quando da ocorrência da fratura denomina-se resistência à fratura do material, σr. 

Os limites de resistência à tração podem variar desde 50 MPa (7 x 103 psi) para um 

alumínio, até um valor de 3000 MPa (450 x 103 psi) para aços de elevada resistência. 

 

c) Ductilidade 

A ductilidade é outra propriedade mecânica importante. Ela representa uma medida 

do grau de deformação plástica que o material suportou até a fratura. Um material que 

experimenta uma deformação plástica muito pequena ou mesmo nenhuma quando da sua 

fratura é chamado de frágil. Os comportamentos tensão-deformação em tração para 

materiais dúcteis e frágeis estão ilustrados esquematicamente na Figura 9.12. 
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Figura 9.12 – Representação esquemática do comportamento tensão-deformação em tração 
para materiais dúcteis e frágeis (Adaptado de GARCIA et al., 2000). 

 

A ductilidade pode ser expressa quantitativamente tanto pelo alongamento percentual 

como pela redução de área percentual.  

O alongamento percentual AL% é a porcentagem da deformação plástica quando do 

momento da fratura, ou: 

100
l

ll
%AL

o

of
⋅






 −
=  

onde  lf  representa o comprimento da porção útil do corpo de prova no momento da fratura 

e lo o comprimento útil original. Uma vez que uma proporção significativa da deformação 

plástica no momento da fratura está confinada à região do pescoço, a magnitude do 

alongamento dependerá do comprimento útil do corpo de prova. Quanto menor for lo maior 

será a fração do alongamento total relativa ao empescoçamento e, conseqüentemente, 

maior será o valor de AL%. Portanto, o valor de lo deve ser especificado quando os valores 

do alongamento percentual forem citados (freqüentemente, lo = 50 mm ou 2 pol.). 

A redução de área percentual, RA%, também chamada de estricção, é definida como 

sendo: 
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onde Ao é a área original da seção reta transversal do corpo de prova e Af é a área da seção 

reta transversal no ponto de fratura. 
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A maioria dos metais possui um grau moderado de ductilidade à temperatura 

ambiente; contudo, alguns se tornam frágeis à medida que a temperatura é reduzida. 

Um conhecimento da ductilidade dos materiais é importante, pois dá uma indicação 

do grau segundo o qual uma estrutura irá se deformar plasticamente antes de fraturar, bem 

como especifica o grau de deformação permissível durante operações de fabricação. 

Os materiais frágeis são considerados como aqueles que possuem deformação de 

fratura inferior a aproximadamente 5%. 

A Tabela 9.5 apresenta alguns valores típicos para a tensão limite de escoamento, 

limite de resistência à tração e ductilidade de alguns metais comuns, à temperatura 

ambiente. 

Essas propriedades são sensíveis a qualquer deformação anterior, à presença de 

impurezas e/ou a qualquer tratamento térmico no qual o material metálico tenha sido 

submetido anteriormente. O módulo de elasticidade é um parâmetro mecânico insensível a 

esses tratamentos.  

Da mesma forma que para o módulo de elasticidade, as magnitudes tanto das tensões 

limite de escoamento como dos limites de resistência à tração diminuem com o aumento da 

temperatura; justamente o contrário é observado para a ductilidade, que geralmente 

aumenta com a temperatura. 

 

   Tabela 9.5 – Propriedades mecânicas de vários metais e ligas no estado recozido. 

Material σe  
MPa (ksi)) 

LRT (σr) 

MPa (ksi) 
AL% 

(em 50 mm ou 2 pol.) 
Alumínio  
Cobre 
Latão (70Cu-30Zn) 
Ferro 
Níquel  
Aço (1020) 
Titânio 
Molibdênio 

35 (5) 
69 (10) 
75 (11) 

130 (19) 
138 (20)  
180 (26) 
450 (65) 
565 (82) 

90 (13) 
200 (29) 
300 (44) 
262 (38) 
480 (70) 
380 (55) 
520 (75) 
655 (95) 

40 
45 
68 
45 
40 
25 
25 
35 

   Fontes: CALLISTER, 2002. 
 

d) Resiliência 

Resiliência pode ser definida como a capacidade de um material absorver energia 

quando é deformado elasticamente, e após o descarregamento recuperar essa energia. A 

propriedade associada é o módulo de resiliência (Ur), que representa a energia de 
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deformação por unidade de volume exigida para tensionar um material desde um estado 

com ausência de carga até a sua tensão limite de escoamento. 

Em termos computacionais, o módulo de resiliência para um corpo de prova 

submetido a um ensaio de tração uniaxial é a área sob a curva tensão-deformação de 

engenharia computada até o limite de proporcionalidade; entretanto, na prática, substitui-se 

o limite de proporcionalidade pelo limite de escoamento, assim: 

∫=
eε

0

r εdσU  

Supondo uma região elástica linear, 

E2E2

1

2
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2

ee
eeer

σσ
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==  

onde εe representa a deformação no momento do escoamento. 

 As unidades de resiliência para o Sistema Internacional (SI) é o joule por metro 

cúbico (J/m3), que é equivalente ao Pascal (N/mm2). A unidade usual nos estados Unidos é 

a polegada-libras-força por polegada cúbica (pol-lbf/pol.3), que é equivalente ao psi. 

Os materiais resilientes são aqueles que possuem limite de escoamento elevado e 

módulo de elasticidade pequeno. Tais ligas são utilizadas na fabricação de molas. 

 A Tabela 9.6 lista valores do limite de escoamento e do módulo de resiliência de 

alguns materiais de uso comercial. 

 

              Tabela 9.6 – Limite de escoamento e módulo de resiliência de alguns  
              materiais comerciais. 

Material σe (MPa) Ur (N.mm/mm3) 

Aço baixo carbono 
Aço inoxidável 
Ferro fundido 
Tungstênio 
Cobre 
Alumínio 
Concreto 
PVC 

270 
350 
250 

1000 
60 
40 
20 
45 

0,182 
0,322 
0,184 
1,231 

0,0145 
0,0116 
0,004 
337,5 

              Fonte: SOUZA, 1982. 

 

A necessidade de aumentar-se a tensão para dar continuidade à deformação plástica 

do material decorre de um fenômeno denominado encruamento. A partir da região de 
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escoamento, o material entra no campo de deformações permanentes, onde ocorre 

endurecimento por deformação a frio. 

Esse fenômeno é resultado da interação entre discordâncias e das suas interações com 

outros obstáculos (solutos, contornos de grãos etc.), que impedem a livre movimentação 

daquelas. 

A Figura 9.13 apresenta o efeito do encruamento no limite de escoamento, caso o 

ensaio seja interrompido e retomado após alguns instantes. A zona plástica vai se iniciar a 

uma tensão mais elevada e normalmente sem escoamento nítido. Se o ensaio for 

novamente interrompido e reiniciado muito tempo depois, novamente a região plástica se 

iniciará a uma tensão mais elevada, embora o escoamento nítido possa reaparecer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.13 – Efeito do encruamento no limite de escoamento de um material metálico. 

 

e)  Tenacidade 

A Tenacidade representa uma medida da capacidade de um material em absorver 

energia até a fratura.  

A geometria do corpo de prova, bem como a maneira como a carga é aplicada, são 

fatores importantes nas determinações de tenacidade. 

Para condições de carregamento dinâmicas (elevada taxa de deformação), e quando 

um entalhe ou ponto de concentração de tensão está presente, a tenacidade ao entalhe é 

averiguada pelo uso de um ensaio de impacto. Além disso, a tenacidade à fratura é uma 

propriedade indicativa da resistência do material à fratura quando este possui uma trinca. 

Para uma situação estática ou quase-estática (pequena taxa de deformação), a 

tenacidade pode ser determinada a partir dos resultados de um ensaio de tensão-
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deformação em tração. Nesse caso, ela pode ser considerada como sendo a área sob a curva 

até o ponto de fratura. 

As unidades para a tenacidade são as mesmas para a resiliência, isto é, energia por 

unidade de volume do material. 

Para que um material seja tenaz, ele deve apresentar tanto resistência como 

ductilidade, e freqüentemente, materiais dúcteis são mais tenazes do que materiais frágeis. 

Isto está demonstrado na Figura 9.14, onde as curvas tensão-deformação estão plotadas 

para ambos os tipos de materiais. Assim, embora o material frágil tenha maior limite de 

escoamento e maior limite de resistência à tração, ele possui menor tenacidade do que o 

material dúctil, em virtude de sua falta de ductilidade; isso é deduzido pela comparação das 

áreas ABC e AB´C´na Figura 9.12. 

Pode se considerar, de forma similar ao módulo de resiliência, a área total abaixo da 

curva tensão-deformação de engenharia como o módulo de tenacidade (Ut). Com esse 

cálculo é mais difícil, algumas vezes são usadas as seguintes aproximações: 

• materiais dúcteis  

rrtU εσ≈  

• materiais frágeis 

rrt
3

2
U εσ≈  

onde σr é a tensão de ruptura e εr é o alongamento correspondente a essa tensão de ruptura. 

 

9.2.6 Tensão Verdadeira e deformação verdadeira 

O diagrama tensão-deformação mostrado na Figura 9.11 indica uma diminuição na 

tensão necessária para prosseguir a deformação depois de atingido o ponto máximo (ponto 

M). Isto acontece porque a área da seção reta transversal está diminuindo rapidamente na 

região de estricção, onde a deformação está ocorrendo, resultando em uma redução na 

capacidade do corpo de prova em suportar a carga. Como a tensão calculada anteriormente 

é baseada na área da seção reta transversal original antes de qualquer deformação, e não 

leva em consideração essa diminuição de área na região de estricção, a tensão cai 

rapidamente. 

Algumas vezes é necessário utilizar um esquema fundamentado em tensão 

verdadeira-deformação verdadeira. A tensão verdadeira ou real, σv, é definida como sendo 
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a carga F dividida pela área da seção reta transversal instantânea Ai sobre a qual a 

deformação está ocorrendo (região do pescoço), ou: 

i

v
A

F
=σ  

Como a variação de Ai é avaliada em cada instante, a região plástica fica mais bem 

caracterizada e a tensão cresce continuamente até a fratura. 

Ocasionalmente é mais conveniente representar a deformação como uma deformação 

verdadeira. A deformação verdadeira, εv, é dada como função da variação infinitesimal da 

deformação: 

l

dl
εd v =  

Esta expressão é válida para uma deformação uniaxial uniforme.  

Integrando-se a equação acima dentro dos limites inicial (lo) e instantâneo (li) do 

comprimento, obtém-se a deformação real: 

o

i

l

l

v
l

l
ln

l

dl
ε

i

o

∫ ==  

Esta expressão não é aplicável no trecho a partir do ponto M na Figura 9.11 (só é 

válida no trecho anterior ao ponto M do diagrama); isto é, εv deve variar entre os limites 0 e 

εu. 

Desta forma, considerando-se que o volume do material permanece constante na 

região plástica durante a deformação, e desprezando-se as variações elásticas (Vi = Vo), 

pode-se escrever: 

tetanconslAlA oo =⋅=⋅  

Diferenciando-se a equação acima, tem-se: 

0ldAAdl =+  

ou 

A

dA

l

dl
−=  

ou 
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A

dA
d v −=ε  

Integrando-se esta equação, tem-se: 

∫∫ −=
A

A

v

oo
A

dA
d

ε

ε

ε  

ou 

A

A
ln o

v =ε  

Esta equação só é válida na região plástica, pois na região elástica o volume não 

permanece constante durante o tracionamento do corpo de prova. 

Uma comparação esquemática dos comportamentos tensão-deformação de 

engenharia e verdadeira é feita na Figura 9. 14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 9.14 - Representação esquemática das curvas tensão-deformação real e 
convencional (GARCIA et al., 2000). 

 

A deformação verdadeira pode ser determinada a partir da deformação de 

engenharia, como segue: 

1
l

l

l

ll

l

l

oo

o −=
−

==
∆

ε  

ou 

ε+= 1
l

l

o
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Das equações da deformação verdadeira, tem-se: 

o

o
v

l

l
ln

A

A
ln ==ε  

Logo, 

)1ln(v εε +=  

Esta equação somente é aplicável até o início da estricção (ponto M), a partir daí 

prevalece um estado triaxial de tensões. 

A tensão verdadeira pode ser determinada a partir da equação acima, onde: 

A

A
ln)1ln( o

v =+= εε  

ou 

ε+
=

1

A
A o

 

Como  

A

F
v =σ  

então,  

)1(
A

F

o

v εσ +=  

ou 

)1(v εσσ +=  

A curva tensão verdadeira-deformação verdadeira apresenta as seguintes relações:  

- na região elástica: σv = Eεv                               

- na região plástica: σv = kεv
n                              

onde k é o coeficiente de resistência, que quantifica o nível de resistência que o material 

pode suportar (Pa); n é o coeficiente de encruamento, que representa a capacidade com que 

o material distribui a deformação (adimensional). 

Esses coeficientes são características particulares do material; entretanto, podem ser 

modificados pela ação de tratamentos térmicos e/ou químicos. 

Para se determinar n, parte-se da equação que representa a curva tensão verdadeira-

deformação verdadeira na região plástica: 
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n
vv εkσ =  

ou 

n
vεAkF =  

Diferenciando-se, 

)dAAn(kdF
n

v

1n

v εε +=
−

 

Como 

A

dA
d v −=ε  

então,  

)εdεAεdεAn(kdF v
n

vv
1n

v −=
−

 

No ponto M do diagrama tensão-deformação, a curva apresenta o seu ponto de 

inflexão correspondente ao ponto de máxima carga (dF = 0). Então: 

n

v

1n

v MM
n εε =−

       ou         
Mv
εn =  

Esta equação mostra que o coeficiente de encruamento corresponde à deformação 

real no ponto de máxima carga. 

 

9.2.7 Instabilidade em tração (devida ao começo da estricção) 

A estricção (deformação localizada no CP do ensaio de tração) inicia no ponto de 

aplicação da máxima carga, a partir do qual o estado uniaxial de tensão dá lugar a um 

complexo estado triaxial de tensões. 

Todo metal sofre o processo de encruamento, que tende sempre a aumentar a carga 

necessária para produzir um acréscimo de deformação durante o regime plástico. Esse 

efeito é contraposto pela diminuição gradual da seção transversal do corpo de prova, à 

medida que ocorre o alongamento do metal. A estricção, que é uma deformação localizada, 

começa ao ser atingida a carga máxima, onde o aumento da tensão devido ao decréscimo 

da seção transversal torna-se maior que o efeito do encruamento. A deformação torna-se 

então instável e o metal não pode encruar o suficiente para elevar a carga a fim de 

continuar a deformação ao longo do corpo de prova, ficando então a deformação localizada 

na região onde ocorre a estricção, até que aconteça a ruptura do material nessa zona estrita.  

Esta instabilidade tem inicio pela condição: 
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0
εd

dF

v

=  

Como 

AσF v=  

então, 

0
εd

dA
σ

εd

σd
A

v

v

v

v =+  

Como o volume do CP permanece constante durante a deformação plástica: 

0
εd

dV

v

=  

     ou  

0
εd

dA
l

εd

dl
A)lA(

εd

d

vvv

=+=⋅  

Logo, 

0
εld

Adl
σ

εd

σd
A

v

v

v

r =







−+  

Como  

l

dl
εd v =  

então, 

v

v

v σ
εd

σd
=  

Esta equação mostra que a instabilidade ocorre quando a tangente da curva tensão-

deformação é igual à magnitude da tensão aplicada. 

Esta condição também é apresentada em termos de deformação convencional 

ε1

σ

εd

σd vv

+
=  

que permite uma construção geométrica conhecida como construção de Considère, 

mostrada na Figura 9.15, utilizada na determinação do ponto de carga máxima no ensaio 

real, cujo procedimento encontra-se a seguir: 
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1- No eixo das deformações marca-se o ponto correspondente a uma deformação 

convencional negativa igual a 1,0 (ponto A); 

2- A partir desse ponto, traça-se uma reta que tangencie a curva tensão real-deformação 

convencional; 

3- O ponto de tangência (ponto C) determina a tensão correspondente ao ponto de 

máxima carga do ensaio real (segmento CD); 

4- A tensão convencional correspondente ao ponto de máxima carga é dada pelo 

segmento OB). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.15 - Construção de Considère. (Adaptada de GARCIA, 2000). 

 

9.2.8 Determinação gráfica de k e n 

A determinação desses coeficientes pode ser obtida graficamente a partir da 

logaritmação da relação correspondente à região plástica da curva tensão real-deformação 

real: 

n
vv εkσ =  

ou 

vv εlognklogσlog +=  

Assim, esta equação segue a forma de uma reta, conforme pode ser verificado na 

Figura 9.16. 
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Figura 9.16 – Gráfico log-log da curva tensão-deformação verdadeira (Adaptada de 

GARCIA et al., 2000). 
 

A condição em que εv = 1, extrapolando o gráfico, fornece σv = k, e a inclinação da 

reta no sistema log-log representa o valor de n. 

A Tabela 9.7 fornece os valores do coeficiente de encruamento n e do coeficiente de 

resistência k de alguns materiais de engenharia. 

 

             Tabela 9.7 – Valores os coeficientes de encruamento (n) e de resistência (k)  
             para diversos materiais 

Material n k (MPa) 

Aço baixo carbono recozido 
Aço 4340 – recozido 
Aço inoxidável – recozido 
Alumínio - recozido 
Liga de alumínio tratada 
Cobre – recozido 
Latão 70/30 – recozido 
Titânio 

0,261 
0,150 
0,229 
0,211 
0,160 
0,540 
0,490 
0,170 

539 
651 

1001 
391 
690 
325 
910 

- 
              Fonte: GARCIA et al., 2000. 

 

9.2.9 Índice de anisotropia 

As propriedades mecânicas de um material deformado plasticamente variam com a 

direção em que são medidas; portanto, dependem da direção em que se retira o corpo de 

prova para ensaio. A anisotropia aparece por causa da orientação preferencial dos grãos do 

metal após uma grande deformação por trabalho mecânico (anisotropia cristalográfica), ou 

k 

1,0 εv 

σv 
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θ 

n = tgθ 
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devido o alinhamento de inclusões, vazios, segregação ou alinhamento de uma segunda 

fase precipitada por causa também de trabalho mecânico. 

A anisotropia plástica pode ser avaliada pelo índice de anisotropia (r), que é definido 

pela relação entre a deformação real na largura εvw e a deformação real na espessura εvt, do 

corpo de prova durante o ensaio real (para material isotrópico r = 1); assim: 

vt

vw

ε

ε
r =  

A Tabela 9.8 fornece alguns valores típicos de r para diferentes materiais. 

                                

                              Tabela 9.8 – Valores típicos do índice de anisotropia. 

Material r 

Aço normalizado 
Aço efervescente 
Aço acalmado com alumínio 
Cobre e latão 
Chumbo 
Metais HC 

1,0 
1,0-1,35 
1,35-2,0 
0,8-1,0 

0,2 
3,0-6,0 

                              Fonte: SOUZA, 1982. 

 

9.2.10 Fatores que influenciam as propriedades mecânicas 

Vários fatores podem influenciar as propriedades levantadas pelo ensaio de tração 

dos materiais, entre eles, a temperatura de ensaio, o teor de soluto no material e a 

deformação a frio. 

É importante estudar a influência da temperatura nas propriedades mecânicas dos 

materiais metálicos, pelo fato de existirem diversas aplicações dos metais e suas ligas em 

temperaturas diferentes da ambiente. Em aplicações abaixo da temperatura ambiente têm-

se como exemplos: na indústria química, com equipamentos que operam em temperaturas 

de até – 100°C; no setor das indústrias de refrigeração, com equipamentos que operam em 

até – 60°C; nas indústrias de produção de oxigênio ou de nitrogênio líquido, de vasos de 

pressão e outros, onde também são utilizadas baixas temperaturas. No campo das altas 

temperaturas tem-se equipamentos para a produção de energia nuclear, indústria química e 

petrolífera, aeronáutica, aeroespacial etc. 

De um modo geral, a resistência de um metal diminui e a ductilidade aumenta 

conforme a temperatura do ensaio é elevada acima da temperatura ambiente, como mostra 
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a Figura 9.17. Isso só ocorre, entretanto, se o aumento de temperatura não provocar 

mudança estrutural nos materiais. 

 

 

Figura 9.17 – Influência da temperatura nas curvas tensão-deformação de engenharia para 
aços de baixo carbono (Adaptadas de GARCIA, 2000). 

 

O teor de soluto pode influenciar de várias maneiras os valores das propriedades 

levantadas no ensaio de tração do material, dependendo das características dos elementos 

da liga. Um latão 70%Cu-30%Zn, por exemplo, tem resistência mais elevada que um latão 

90%Cu-10%Zn; portanto, o aumento de 20% no teor de zinco eleva as propriedades de 

resistência mecânica da liga. 

A Figura 9.18 ilustra a influência de alguns solutos substitucionais nos valores do 

limite de escoamento para o ferro e o cobre.  

 

 

Figura 9.18 – Variação do limite de escoamento no ensaio de tração em função do teor de 
soluto (HUDSON, 1973, apud GARCIA, 2000). 
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A deformação a frio encrua o material e, portanto, eleva a sua resistência, bem como 

diminui a sua ductilidade. 

 
 

9.2.11 Fratura dos corpos de prova ensaiados à tração 

Para todos os materiais, particularmente os metais, as principais variáveis externas 

que afetam o comportamento durante a deformação e, conseqüentemente, as características 

da fratura, são a temperatura, a presença de entalhes (o que favorece a formação de uma 

região de concentração de tensão), o estado triaxial de tensões, as altas taxas de 

deformação e a agressividade do meio ambiente. 

Fratura é a separação ou fragmentação de um corpo sólido em duas ou mais partes, 

sob a ação de uma tensão, e pode ser considerada como constituída de duas partes – 

nucleação da trinca e propagação da trinca. 

Macroscopicamente, uma fratura pode ser classificada em duas categorias gerais: 

fratura dúctil e fratura frágil, conforme seja grande ou pequena a intensidade de 

deformação plástica que acompanha a fratura. A fratura dúctil é caracterizada pela 

ocorrência de uma apreciável deformação plástica antes e durante a propagação da trinca; a 

fratura frágil nos metais é caracterizada pela rápida propagação da trinca, com nenhuma 

deformação macroscópica e muito pouca microdeformação. 

 A Figura 9.19 mostra esquematicamente os tipos de fratura mencionados. 

 

Figura 9.19 – Representação esquemática dos tipos de fraturas observadas em metais 
submetidos à tensão uniaxial: (a) frágil em policristal; (b) frágil em monocristal;              

(c) muito dúctil; (d) dúctil. 
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Um metal com boa ductilidade, quando rompido por tração, apresenta uma zona 

fibrosa no centro do corpo de prova, denominada “taça”, uma zona radial adjacente, e uma 

zona de cisalhamento nas bordas, denominada “cone” (Figura 9.19-d). Essas características 

identificam uma fratura dúctil, e quanto menos dúctil for o metal, menor será o tamanho da 

zona fibrosa, até se tornar macroscopicamente nula, quando então a fratura é considerada 

de caráter frágil. 

A ruptura de caráter dúctil tem início no centro da região estrita do corpo de prova, 

por meio de deformação de microcavidades que coalescem, conforme mostrado na Figura 

9.20, e seu crescimento se dá na região onde será constituída a zona fibrosa, 

perpendicularmente ao eixo do corpo de prova, formando assim a taça. Nessa zona, a 

propagação da trinca ocorre gradualmente e de maneira estável. Quando a propagação se 

torna mais rápida, aparece a zona radial. Isto acontece quando a trinca se aproxima da 

superfície externa do corpo de prova. Daí ela segue a direção de 45° do eixo, por 

escorregamento, devido ao cisalhamento, formando o cone. Realmente a taça consiste em 

várias superfícies irregulares, o que dá à fratura a aparência fibrosa. A fratura taça-cone é 

transgranular. 

Figura 9.20 – Estágios de formação da fratura taça-cone (SOUZA, 1982). 

 

Metais de grande ductilidade rompem-se deixando as duas partes separadas apenas 

por um ponto ou um gume (Figura. 9.19-c). Essa ruptura é caracterizada por uma 

deformação plástica ininterrupta, e é um tipo de fratura muito dúctil, encontrada em metais 

como o ouro e o chumbo. 

De acordo com a direção de ocorrência dentro do cristal, a fratura pode ser 

intergranular, quando se propaga entre os grãos do metal, ou transgranular, quando se 

propaga através dos grãos do cristal. 
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 Os micromecanismos de fratura são: fratura plástica, onde estão incluídas as 

fraturas por deformação plástica ininterrupta e a fratura por formação e coalescência de 

microcavidades; fratura por clivagem, onde a separação se dá por avanço simultâneo de 

várias trincas em planos cristalográficos paralelos; fratura por quase-clivagem, onde a 

diferença do tipo anterior só pode ser distinguida por fenômenos microscópicos que 

acontecem na superfície da fratura; e fratura por fadiga, que será discutida posteriormente 

dentro do item sobre ensaio de fadiga. 

 

9.2.12  Corpos de prova de tração 

Para determinar as propriedades mecânicas de um material metálico por tração, a 

melhor maneira é ensaiar um corpo de prova retirado da peça ou componente. Assim, os 

ensaios de tração são geralmente executados em corpos de prova normalizados pelas várias 

associações de normas técnicas.  

Os corpos de prova possuem forma, dimensões e acabamento estabelecidos por 

normas técnicas. Normalmente, utilizam-se corpos de prova de seção circular ou de seção 

retangular, dependendo do tamanho e da forma do produto acabado do qual esses corpos 

foram retirados. 

A chamada parte útil do corpo de prova (lo) é a região onde são feitas as medidas das 

propriedades mecânicas do material. As cabeças são as regiões mais extremas, que servem 

para fixar o corpo de prova à máquina, de tal forma que a força de tração atuante seja axial; 

suas seções são maiores do que a parte útil, para garantir que a ruptura ocorra na parte útil; 

suas dimensões e formas dependem do tipo de fixação à máquina, podendo ser do tipo 

cunha, rosca ou flange. O raio de concordância (R) entre as cabeças e a parte útil é 

essencial para que seja garantida a fratura na parte útil, pois evita concentração de tensão 

que ocorreria se a variação de seção entre as duas partes fosse brusca. 

As Figuras 9.21 e 9.22 mostram as formas e dimensões para corpos de prova 

retirados de chapas e cilíndricos, respectivamente, indicados na norma ASTM E 8M - 01 

(ASTM, 2001). 
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Figura 9.20 – Forma e dimensões dos corpos de prova de seção retangular (ASTM, 2001). 
 

 

Figura 9.21 – Forma e dimensões dos corpos de prova de seção circular (ASTM, 2001). 
 

 Quando se ensaiam por tração produtos acabados, como barras, fios, arames, cabos 

e cordoalhas de aço, por exemplo, a determinação de propriedades mecânicas pode ser 

feita de outras maneiras em lugar de corpos de prova usinados. 
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9.2.13 Tratamento estatístico dos resultados no ensaio de tração 

Os resultados obtidos nos ensaios mecânicos, em particular, devem seguir uma 

distribuição do tipo normal, variando em torno de um valor médio que quantifica 

numericamente a propriedade observada, conforme a Figura 9.22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.22 – Curva esquemática da distribuição normal dos resultados obtidos  
no ensaio de tração. 

 

 A distribuição normal é dada pela equação: 

 

onde xi corresponde a um valor numérico da distribuição em uma determinada amostra de 

dados, X  é a média dos diversos valores observados e S é o desvio-padrão entre os valores 

da amostra. 

O valor médio (ou média) dos resultados é dado por: 

n

x

X

n

1i

i∑
==  

onde n é o número total de elementos da amostra. 

O desvio-padrão (grau de dispersão dos resultados) é a representação do erro 

numérico, ou a quantificação da precisão do valor experimental obtido em um determinado 

ensaio, e é dado por: 
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O resultado do ensaio é dado por: 

SXX ±=  

 

Por exemplo, se em vários ensaios para o mesmo material foram obtidos os limites de 

resistência à tração mostrados na tabela abaixo, tratar estatisticamente esses resultados: 

 

Corpo de prova 
Limite de resistência à tração (σu)  

(MPa) 
1 
2 
3 
4 
5 

410 
412 
417 
413 
412 

 

Nesse caso, o valor médio do limite de resistência à tração será dado por: 

MPa8,412
5

412413417412410

5

)(
5

1i

iu

u =
++++

==
∑

=

σ

σ  

O desvio-padrão será: 

MPa6,2

4

)8,412412()8,412413()8,412417()8,412412()8,412410(

15

))((

S

22222

5

1i

uiu
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=
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−

−

=
∑

=
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Portanto, o resultado do ensaio deve ser apresentado por: 

MPa6,28,412u ±=σ  

 

9.3   Ensaio de Dureza 

A dureza é a resistência que um material apresenta ao risco ou a formação de uma 

marca permanente, quando pressionado por outro material ou marcadores padronizados. 
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Os métodos mais aplicados em engenharia utilizam penetradores com formatos 

padronizados e que são pressionados na superfície do material sob condições específicas de 

pré-carga e carga, causando inicialmente deformação elástica e em seguida deformação 

plástica. 

A área da marca superficial formada ou a sua profundidade (dependendo do tipo de 

dureza) são medidas e correlacionadas com um valor numérico que representa a dureza do 

material. Esta correlação é baseada na tensão de que o penetrador necessita para vencer a 

resistência da superfície do material. 

Portanto, o ensaio de dureza consiste na impressão de uma pequena marca na 

superfície da peça, pela aplicação de pressão com uma ponta de penetração. 

Esse ensaio é amplamente utilizado na indústria de componentes mecânicos, 

tratamentos superficiais, vidros e laminados, devido à vantagem de fornecer dados 

quantitativos das características de resistência à deformação permanente das peças 

produzidas. 

Existem vários tipos de ensaios de dureza: dureza por risco, dureza por rebote e 

dureza por penetração.  

 

9.3.1  Dureza ao risco 

É pouco utilizado nos materiais metálicos; sua aplicação é maior no campo da 

mineralogia. Baseia-se no relacionamento do material analisado com outros materiais na 

sua capacidade de riscar e ser riscado. 

A dureza Mohs é o tipo de ensaio por risco mais conhecido, consistindo em uma 

escala de 10 minerais padrões organizados por sua capacidade de riscar um aos outros. A 

Tabela 9.9 mostra a referida escala. 

                                                   Tabela 9.9 – Escala Mohs 

Mineral Dureza ao risco 

Diamante 
Safira 
Topázio 
Quartzo 
Ortoclásio 
Apatita 
Fluorita 
Calcita 
Gesso 
Talco 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
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Nesse caso, o diamante é o mineral mais duro, pois ele risca todos os outros minerais 

da escala e, portanto, apresenta dureza ao risco 10. Já o talco (silicato de magnésio) é o 

menos duro (dureza 1), pois é riscado por todos os outros minerais da escala. O mineral 

safira apresenta dureza 9, pois ele risca todos os outros minerais, mas é riscada pelo 

diamante; e assim por diante. 

A maioria dos metais situa-se entre os valores 4 e 8 da escala Mohs. Esse tipo de 

dureza, portanto, não serve para definir adequadamente a dureza dos materiais metálicos. 

 

9.3.2  Dureza por rebote 

É um ensaio dinâmico cuja impressão na superfície do material é causada pela queda 

livre de um êmbolo com uma ponta padronizada de diamante. 

Nos ensaios desse tipo, o valor da dureza é proporcional à energia necessária para 

deformar o material, e é representada pela altura alcançada no rebote do êmbolo. 

Em materiais dúcteis, o êmbolo alcançará uma altura de rebote menor, pois esses 

materiais consumirão mais energia na deformação do corpo de prova, indicando, 

conseqüentemente, uma dureza mais baixa. 

Dentre esses métodos, a dureza Shore é a mais destacada. Ela utiliza uma barra de 

aço com peso de 0,250 kgf (2,5 N) com uma ponta arredondada de diamante, a qual é 

colocada dentro de um tubo de vidro que apresenta uma escala graduada de 0 a 140. A 

barra de aço é liberada de uma altura padrão (256 mm), e a altura do rebote, após o choque 

com a superfície do material, é considerada a dureza deste. 

A Figura 9.23 mostra o esboço de um equipamento para medir a dureza Shore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.23 – Esboço de um equipamento para medir a dureza Shore (Adaptada de 
GARCIA, 2000). 

 

R 
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As principais vantagens do ensaio de dureza Shore em relação a outros tipos de 

ensaios São: 

• O equipamento é leve e portátil, adequado, portanto, à determinação da dureza de peças 

grandes e ensaios de campo; 

• A marca superficial deixada no material pelo ensaio é pequena, o que é indicado no 

levantamento de peças acabadas; 

• Pode ser realizado em condições adversas, como altas temperaturas, por exemplo. 

Os cuidados a serem tomados quando da realização desse ensaio é manter a 

superfície do material limpa e lisa e o tubo de queda em posição vertical e perpendicular à 

superfície. 

 

9.3.3  Dureza por penetração 

Dentro desse tipo de dureza existem várias modalidades, cujas principais serão 

estudadas a seguir. 

a)  Dureza Brinell 

Inicialmente proposto por J.A. Brinell, em 1900, foi o primeiro ensaio de penetração 

padronizado e reconhecido industrialmente. 

O método consiste em comprimir uma esfera de aço temperado ou de carboneto de 

tungstênio na superfície do material ensaiado, gerando uma calota esférica ou mossa, 

conforme esquematizado na Figura 9.24. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.24 – Esquema de um ensaio Brinell. 
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A dureza Brinell é dada pela relação entre a carga aplicada e a área da calota esférica. 

Assim: 

S

P
dureza =  

onde a dureza é expressa em termos de tensão (Pa), P é a carga de impressão (N) e S a área 

da calota esférica impressa (mm2). 

Fazendo-se as devidas substituições, tem-se: 

)dDD)(Dπ(

P2
102,0HB

22 −−⋅
⋅=  

onde D é o diâmetro do penetrador e d o diâmetro da impressão. 

A dureza Brinell tem unidade de tensão (kgf/mm2); entretanto, é prática usual a 

utilização apenas do número representativo da dureza, seguido do símbolo HB, pois o 

número Brinell não é um conceito físico satisfatório, uma vez que a equação acima não 

significa a pressão média sobre a superfície da impressão. 

Também é pratica usual utilizar as notações HBs, no caso do uso de esfera de aço, e 

HBw, no caso de carboneto de tungstênio. 

O tempo de aplicação da carga é da ordem de 10 a 15 segundos. 

Tanto a carga quanto o diâmetro da esfera dependem do material, os quais devem ser 

adequados ao tamanho, à espessura e à estrutura interna do corpo de prova (na prática, é 

mais freqüente a utilização de esferas com diâmetro de 10 mm). 

Para materiais com dureza Brinell até 450 HB, utiliza-se a carga de 3000 kgf. Para 

materiais mais moles, utilizam-se as cargas de 1500 kgf ou 500 kgf, para evitar a formação 

de uma impressão muito profunda. Para materiais muito duros (entre 450 e 650 HB), 

utiliza-se esfera de carboneto de tungstênio, para evitar a deformação da esfera de aço. 

A fim de se obter o mesmo número de dureza Brinell com valores de carga e 

diâmetro da esfera não padronizados é necessário produzir impressões geometricamente 

similares. A semelhança geométrica é conseguida desde que seja mantido o ângulo que o 

centro da esfera faz com a impressão (2φ), devendo os valores de carga e de diâmetro 

constarem junto ao resultado do ensaio. Essa condição é atendida para d1/D1 = d2/D2 ou 

adotando-se valores de carga e diâmetro da esfera obedecendo a relação P/D2 constante, 

conforme mostrado na Tabela 9.10. 
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Tabela 9.10 – Relações entre carga aplicada e diâmetro da esfera para 
serem utilizadas no ensaio Brinell. 

Símbolo 
Diâmetro da esfera 

(mm) 
0,102.P/D

2
 Carga P  

Valor nominal 
HBs (HBw) 10/3000 
HBs (HBw) 10/1500 
HBs (HBw) 10/1000 
HBs (HBw) 10/500 
HBs (HBw) 10/250 
HBs (HBw) 10/125 
HBs (HBw) 10/100 
 
HBs (HBw) 5/750 
HBs (HBw) 5/250 
HBs (HBw) 5/125 
HBs (HBw) 5/62,5 
HBs (HBw) 5/31,25 
HBs (HBw) 5/25 
 
HBs (HBw) 2,5/187,5 
HBs (HBw) 2,5/62,5 
HBs (HBw) 2,5/31,25 
HBs (HBw) 2,5/15,62 
HBs (HBw) 2,5/7,82 
HBs (HBw) 6,25 
 
HBs (HBw) 2/120 
HBs (HBw) 2/40 
HBs (HBw) 2/20 
HBs (HBw) 2/10 
HBs (HBw) 2/5 
HBs (HBw) 2/4 
 
HBs (HBw) 1/30 
HBs (HBw) 1/10 
HBs (HBw) 1/5 
HBs (HBw) 1/2,5 
HBs (HBw) 1/1,25 
HBs (HBw) 1/1 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
 

2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 

 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

30 
15 
10 
5 

2,5 
1,25 

1 
 

30 
10 
5 

2,5 
1,25 

1 
 

30 
10 
5 

2,5 
1,25 

1 
 

30 
10 
5 

2,5 
1,25 

1 
 

30 
10 
5 

2,5 
1,25 

1 

29,42 kN 
14,71 kN 
9,807 kN 
4,903 kN 
2,452 kN 
1,226 kN 
980,7 N 

 
7,355 kN 
2,452 kN 
1,226 kN 
612,9 N 
306,5 N 
245,2 N 

 
1,839 kN 
612,9 N 
306,5 N 
153,2 N 
76,61 N 
61,29 N 

 
1,177 kN 
392,3 N 
196,1 N 
98,07 N 
49,03 N 
39,23 N 

 
294,2 N 
98,07 N 
49,03 N 
24,52 N 
12,26 N 
9,807 N 

Fonte: ASTM E10-93 

 

Outras informações sobre o ensaio Brinell. 

- O diâmetro da impressão formada deve ser medido utilizando-se microscópio ou lupa 

graduada, por meio da média aritmética entre duas leituras a 90º uma da outra, para 

minimizar leituras errôneas e resultados imprecisos. 

P 

D 

d 

φ φ 
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- A norma brasileira para a realização do ensaio é a NBR-6294, e a norma internacional 

mais utilizada no país é a ASTM E10. 

- O penetrador deve ser polido e isento de defeitos na superfície, e a superfície do corpo de 

prova deve estar lisa e isenta de sujidades (óxidos, carepas, óleos, poeira  e outros). A 

superfície do corpo de prova deve ser plana, normal ao eixo de aplicação da carga e bem 

apoiada sobre o suporte, para evitar deslocamentos durante o ensaio. 

- O tamanho relativamente grande da impressão de Brinell pode ser uma vantagem para 

avaliação de dureza em materiais com estrutura interna não uniforme (ferros fundidos, por 

exemplo) ou com heterogeneidades localizadas; por outro lado, o grande tamanho da 

impressão pode impedir o uso desse teste em peças pequenas ou em partes criticamente 

tensionadas, onde a impressão pode ser um local preferencial para a falha mecânica da 

peça. 

- O ensaio de dureza Brinell não é adequado para caracterizar peças que tenham sofrido 

tratamentos superficiais (cementação, por exemplo), pois a penetração pode ultrapassar a 

camada tratada do material e gerar erros nos valores obtidos. 

- Para metais de grande capacidade de encruamento, pode ocorrer amassamento das bordas 

da impressão, propiciando uma leitura de um diâmetro menor do que o real (d’ < dr), 

conforme esquematizado na Figura 9.25. 

 

 

 

 

Figura 9.25 – Amassamento das bordas da impressão. 

 

- Em metais que tenham sido trabalhados a frio a ponto de apresentarem pequena 

capacidade de encruamento, pode ocorrer uma aderência do metal à esfera, com as bordas 

da calota formada projetando-se ligeiramente para fora da superfície do corpo de prova, 

propiciando uma leitura de diâmetro maior que o real (d’ > dr), conforme mostrado no 

esquema da Figura 9.26. 

 

 

 

Figura 9.26 – Projeção das bordas da calota esférica. 

dr 

d’ 

d’ 

dr 
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- Para que não haja interferência de uma impressão em outra, da borda da amostra e de sua 

profundidade, as seguintes distâncias devem ser observadas (Figura 9.26): 

• A distância entre os centros de duas impressões vizinhas deve ser  no mínimo 4d (quatro 

vezes o diâmetro da calota esférica) para materiais ferrosos e 6d no caso de outros 

materiais;  

• A distância  entre o centro da impressão e a borda do corpo de prova deve ser de no 

mínimo 2,5d;  

• A espessura mínima do corpo de prova deve ser igual a 10 vezes a profundidade da 

calota esférica; não deve aparecer marca superficial no lado oposto da amostra. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.26 – Esquema mostrando as distâncias a serem obedecidas no ensaio Brinell. 

 

Correlação entre a dureza Brinell e o limite de resistência à tração convencional 

A existência de relações experimentais que permitam converter dureza em tensão é 

de extrema utilidade nos casos em que se necessita de uma estimativa da resistência de um 

material e não se tem acesso ao ensaio de tração, por exemplo. Essas relações, embora não 

sejam necessariamente precisas, constituem ferramentas úteis nesse sentido. 

A relação entre dureza Brinell e limite de resistência à tração é bastante utilizada, e é 

dada por 

                                                                 HBασu ⋅⋅⋅⋅====  

onde σu é o limite de resistência à tração (MPa), e α é a constante experimental, que 

depende do material. O valor de α para o aço carbono é 3,60; para o latão encruado é 3,45; 

para o cobre recozido é 5,20 e para o alumínio e sua ligas vale 4,00.   

Vale ressaltar, que os valores determinados pela equação acima são considerados 

aproximados. Assim, os valores da dureza e de α adotados deverão ser indicados quando se 

usa essa relação, a qual não deve ser aplicada para durezas Brinell maiores que 380, pois 

10p 

p 

2,5d 2,5d 4d (6d) 
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neste caso a dureza passa a crescer mais rapidamente do que o limite de resistência à 

tração. 

 

b) Dureza Rockwell 

Proposto pelas indústrias Rockwell, dos Estados Unidos, por volta de 1922, 

atualmente é o método mais utilizado internacionalmente. 

É baseado na profundidade de impressão causada por um penetrador sob a ação de 

uma carga como indicador da medida de dureza. Diferente, portanto da dureza Brinell que 

leva em conta a área de impressão. 

Existem dois tipos de dureza Rockwell, a comum e a superficial, dependendo do 

penetrador e das pré-carga e carga utilizadas. 

A pré-carga é necessária para eliminar a ação de eventuais defeitos superficiais e 

ajudar na fixação da amostra no suporte da máquina, bem como causar pequena 

deformação permanente, eliminando erros conseqüentes da deformação elástica. 

O penetrador pode ser uma ponta de diamante cônico com ângulo de 120º e 

ligeiramente arredondada (r = 0,2 mm), ou uma esfera de aço endurecido, geralmente com 

diâmetro de 1,59 mm (1/16´´), existindo também nos diâmetros de 3,17 mm, 6,35 mm e 

12,70 mm. 

As pré-cargas e cargas totais utilizadas são mostradas na Tabela 9.10. 

 

              Tabela 9.10 – Cargas e pré-cargas dos ensaios Rockwell 

Dureza Rockwell Pré-carga Carga total 

 
Comum 

 

 
10 kgf (98 N) 
 

60 kgf (589 N) 
100 kgf (981 N) 

150 kgf (1471 N) 
 

Superficial 
 

 
3 kgf (29 N) 
 

15 kgf (147 N) 
30 kgf (294 N) 
45 kgf (441 N) 

 

A profundidade de penetração é correlacionada pela máquina de ensaio a um número 

arbitrário, cuja leitura é feita diretamente na escala da máquina, após a retirada da carga 

total, mantendo-se, entretanto a carga inicial; 

O número de dureza Rockwell é citado com o símbolo HR, seguido da escala 

utilizada e, ocasionalmente, da carga de ensaio. 



Estrutura e Propriedades dos Materiais                            Ensaios Mecânicos dos Materiais 

214 
 

As escalas de dureza Rockwell dependem do penetrador e da carga aplicada, e 

abrangem toda a gama de materiais, conforme mostra a Tabela 9.11. 

 

Tabela 9.11 – Escalas de durezas Rockwell comum e superficial 
Dureza Rockwell 

Tipo Penetrador 
Carga 
(kgf) 

Escala Aplicações típicas 

B Esfera 1,59 mm 100 Vermelha Ferros fundidos e aços não 
temperados 

C Diamante (cone) 150 Preta Aço temperado ou cementado 
A Diamante (cone) 60 Preta Metal duro, aço 

fundido/temperado/rápido 
D Diamante (cone) 100 Preta Aço fundido com espessura 

reduzida 
E Esfera 3,175 mm 100 Vermelha Ferros fundidos, ligas de 

alumínio e magnésio, metal 
duro 

F Esfera 1,59 mm 60 Vermelha Metais moles e ligas de cobre 
G Esfera 1,59 mm 150 Vermelha Bronze, fósforo, ligas de 

berílio, FoFo maleável 
H Esfera 3,175 mm 60 Vermelha Alumínio, zinco, chumbo e 

abrasivos 
K Esfera 3,175 mm 150 Vermelha Metal duro e matais de baixa 

dureza 
L Esfera 6,35 mm 60 Vermelha Mesma Rockwell K, borracha e 

plásticos 
M Esfera 6,35 mm 100 Vermelha Mesma Rockwell K e L, 

madeira e plásticos 
P Esfera 6,35 mm 150 Vermelha Mesma Rockwell K, L e M, 

plásticos 
R Esfera 12,70 mm 60 Vermelha Mesma Rockwell K, L e M, 

plásticos 
S Esfera 12,70 mm 100 Vermelha Mesma Rockwell K, L e M, 

plásticos 
v Esfera 12,70 mm 150 Vermelha Mesma Rockwell K, L, M, P e 

R ou S 
Dureza Rockwell superficial 

Carga 
aplicada 

Escala N 
Diamante 

Escala T 
Esfera 

1,59 (mm) 

Escala W 
Esfera 3,175 

(mm) 

Escala X 
Esfera 6,35 

(mm) 

Escala Y 
Esfera 12,70 

(mm) 
15 15 N 15 T 15 W 15 X 15 Y 
30 30 N 30 T 30 W 30 X 30 Y 
45 45 N 45 T 45 W 45 X 45 Y 

 

A norma brasileira para esse ensaio é a NBR-6671, e a norma internacional mais 

utilizada no país é a ASTM E18. 
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Para se obter resultados isentos, o penetrador e o suporte devem estar limpos e bem 

assentados; a superfície a ser testada deve estar limpa e seca, plana e perpendicular ao eixo 

do penetrador; e as cargas devem ser aplicadas sem impacto. 

Para materiais desconhecidos deve-se realizar o ensaio partindo de escalas mais altas 

para evitar danos no penetrador; posteriormente, usam-se escalas mais baixas. 

O tempo de aplicação da pré-carga deverá ser menor que 3 segundos, sendo 

recomendado período de 1 a 8 segundos para a aplicação da carga total, dependendo do 

material. 

Para que não haja interferência de uma impressão em outra, da borda da amostra e de 

sua profundidade, as seguintes distâncias devem ser observadas: 

• A distância entre impressões vizinhas deve ser no mínimo 3 vezes o diâmetro da 

impressão;  

• A distância  entre uma impressão e a borda do corpo de prova deve ser no mínimo 2,5 

vezes o diâmetro da impressão;  

• A espessura mínima do corpo de prova deve ser no mínimo 10 vezes a profundidade da 

impressão. 

 

Determinação da profundidade de penetração no ensaio Rockwell 

A profundidade de penetração (p) pode ser determinada a partir dos valores de dureza 

fornecidos pela máquina de ensaio, conforme as seguintes equações: 

- Penetrador de diamante: 

  Comum  p = (100 – HR).0,002         [mm] 

  Superficial  p = (100 – HR).0,001    [mm] 

 

- Penetrador esférico: 

  Comum  p = (130 – HR).0,002         [mm] 

  Superficial   p = (100 – HR).0,001  [mm] 

 

Conversão de dureza Rockwell em dureza Brinell 

A dureza Rockwell é definida por: 

HR = (C1 – C2) – ∆p 
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onde C1 e C2 são constantes para cada escala de ensaio; ∆p é variação de profundidade (∆p 

= p2 – p1);  p2  é a profundidade de penetração com a carga total e p1 é a profundidade de 

penetração com a pré-carga. 

A dureza Brinell, como já mostrado, é definida pela relação entre a carga aplicada e a 

superfície da calota esférica formada: 

pDπ

P

S

P
HB

⋅⋅
==  

onde 22
dDDp −−=  é a profundidade da impressão Brinell. 

logo                                   

HBDπ

P
p

⋅⋅
=

∆
∆  

que substituída na primeira equação fornece: 

HBDπ

P
CCHR 21

⋅⋅
−=

∆
 

onde os valores de C1 e C2 são dados na Tabela 9.12. 

 
                       Tabela 9.12 – Valores de C1 e C2 para as durezas Rockwell. 

Escala 
Rockwell 

C1 C2 (1/mm)  
Escala 

Rockwell 
C1 C2 (1/mm) 

B 
C 
A 
D 
E 
F 
G 

130 
100 
100 
100 
130 
130 
130 

500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 

 15-N 
30-N 
45-N 
15-T 
30-T 
45-T 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 

 

Existem tabelas de conversão entre os diversos tipos de dureza, as quais são 

preparadas por associações técnicas, e o valores obtidos nos ensaios específicos podem 

eventualmente divergir dos tabelados, visto que as constantes utilizadas nos cálculos de 

conversões são valores aproximados. 

As principais vantagens do ensaio Rockwell em relação ao ensaio Brinell são: 

• Rapidez de execução; 

• Maior exatidão e isenção de erros, visto que não exige leitura do diâmetro da impressão; 

• Possibilidade de maior utilização para materiais duros; 

• Pequeno tamanho da impressão, o que não danifica os componentes e peças ensaiados. 
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c)  Dureza Vickers 

Método introduzido em 1925 por Smith e Sandland, recebeu o nome Vickers porque 

foi a Companhia Vickers-Armstrong Ltda. que fabricou as máquinas para operarem esse 

tipo de dureza. 

É semelhante ao método Brinell, pois também relaciona a carga aplicada com a área 

superficial da impressão. 

O penetrador padronizado é uma pirâmide de diamante de base quadrada e com um 

ângulo de 136º entre faces opostas. Esse ângulo foi escolhido em função de sua 

proximidade com o ângulo formado no ensaio Brinell entre duas linhas tangentes às bordas 

da impressão e que partem do fundo desta impressão. 

Devido à forma do penetrador, esse teste é também conhecido como teste de dureza 

de pirâmide de diamante. 

O ensaio é aplicável a todos os materiais metálicos com quaisquer durezas, 

especialmente materiais muito duros, ou corpos de prova muito finos, pequenos e 

irregulares. 

A Figura 9.27 mostra o esquema de aplicação do método Vickers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.27 – Esquema representativo do método Vickers (ASKELAND, 2003). 

 

A forma da impressão é a de um losango regular, cujas diagonais devem ser medidas 

por um microscópio acoplado à máquina de teste; a média dessas duas medidas é utilizada 

para a determinação da dureza Vickers, que é dada pela seguinte expressão: 

22 L

P
189,0

L

)2θ(senP2102,0
HV ⋅=

⋅⋅⋅
=  

onde P é a carga aplicada (N), L é a média do comprimento das diagonais da impressão 

(mm) e θ é o ângulo entre as faces opostas do penetrador (θ =136º). 
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Na prática, a aplicação da relação que calcula HV é desnecessária, já que existem 

tabelas que fornecem o valor da dureza Vickers a partir das leituras das diagonais da 

impressão formada. 

A carga pode variar de 49 a 980 N (5 a 100 kgf) para ensaios com carga normal; 1,96 

a 49 N para ensaios com carga pequena; e 1,96 a 0,0098 N para ensaios com microcarga. 

As cargas são escolhidas de tal forma que a impressão gerada no ensaio seja 

suficientemente nítida para permitir uma boa leitura das diagonais. 

Como o penetrador é indeformável, a dureza obtida independe da carga utilizada, 

devendo apresentar o mesmo número representativo da dureza se o material for 

homogêneo. 

A designação da dureza Vickers é formada pelo valor da dureza seguido pelo símbolo 

HV. 

A norma brasileira para esse método de ensaio é a NBR-6672. 

A escala de carga é contínua; as impressões são extremamentes pequenas; apresenta 

escala de dureza única; aplica-se a um amplo espectro de materiais; aplica-se a qualquer 

espessura de corpo de prova, desde que não haja ocorrência de deformação no lado oposto 

ao da superfície ensaiada; exige cuidadosa preparação do corpo de prova para o caso de 

ensaio com microcarga (polimento eletrolítico); é de utilização industrial limitada, em 

função da demora do ensaio, mas de utilização ampla em pesquisa; é indicado no 

levantamento de curvas de profundidade de têmpera e de cementação; e a distância entre a 

interseção entre as duas diagonais e a borda do corpo de prova ou a borda de uma 

impressão vizinha deve ser de no mínimo 2,5d. 

O método envolve a penetração da ponta de teste por um processo de deformação 

plástica. Desse modo, a dureza pode também ser correlacionada com o limite de 

proporcionalidade. O valor numérico da dureza Vickers (em kgf/mm2) é da ordem de 2 a 3 

vezes o valor do limite de proporcionalidade (em MPa) para os materiais duros, e em torno 

de 0,3σp para os metais. 

 

d)  Microdureza 

Em algumas situações práticas, ocorre a necessidade de determinação da dureza de 

pequenas áreas do corpo de prova. Como por exemplo, a medida do gradiente de dureza 

que se verifica em superfícies cementadas e a determinação da dureza individual de 

microconstituintes de uma estrutura metalográfica. 
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O ensaio de microdureza produz uma impressão microscópica e se utiliza de 

penetradores de diamante e cargas menores que 1 kgf. 

A microdureza Vickers utiliza o mesmo procedimento descrito no item anterior, 

enquanto a microdureza Knoop utiliza um penetrador de diamante na forma de uma 

pirâmide alongada, que provoca uma impressão no local onde a diagonal maior e a 

diagonal menor apresentam uma relação de 7:1. A profundidade de impressão é cerca de 

1/30 da diagonal maior. A microdureza Knoop é calculada por: 

22
p l

P23,14

cl

P

S

P
HK ===  

onde  P  representa  a  carga  aplicada  (gf),  Sp  a  área  projetada  da  impressão (mm2),  l o 

comprimento da diagonal maior e c é a constante do penetrador para relacionar Sp com l. 

Ao indicar a dureza, o valor calculado deve ser multiplicado por 103, para 

contabilizá-lo com a grandeza das demais durezas que se baseiam em uma relação 

carga/área. 

A área da impressão obtida no ensaio Knoop é cerca de 15% da área correspondente 

no ensaio Vickers, enquanto a profundidade da impressão é menor que a metade. 

O ensaio Knoop permite a determinação da dureza de materiais frágeis como o vidro, 

e de camadas finas como películas de tinta ou camadas eletrodepositadas. 

Os ensaios de microdureza requerem uma preparação cuidadosa do corpo de prova, e 

são recomendáveis o polimento eletrolítico da superfície de análise e o embutimento da 

amostra em baquelite. 

O quadro mostrado na Figura 9.28 faz uma comparação global entre os diversos 

métodos de ensaio de dureza estudados anteriormente. 

 A Figura 9.29 mostra a tabela de conversões entre durezas para alguns tipos de aço. 

A Figura 9.30 mostra a tabela de correlações entre durezas e resistência mecânica para 

alguns tipos de aços. 
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Figura 9.28 – Quadro comparativo dos diversos métodos de ensaio de dureza (Adaptada de 
ASKELAND, 2003) 
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Figura 9.29 - Tabelas de conversão de durezas para alguns tipos de aço (Adaptada de 

Metals Handbook, 8ª ed., 1976). 
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Figura 9.30 - Tabela de correlações entre durezas e resistência mecânica (Adaptada de 

Metals Handbook, 8ª ed., 1976). 

 

9.4  Ensaio de Compressão 

É a aplicação de carga compressiva uniaxial em um corpo de prova (Figura 9.31). A 

resposta fornecida deste tipo de ensaio é dada pela deformação linear obtida pela medida 

da distância entre as placas que comprimem o corpo de prova, em função da carga de 

compressão aplicada em cada instante. 

 

 
Figura 9.31 – Ensaio de compressão: (a) metal dúctil; (b) metal frágil. 
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É basicamente utilizado nas indústrias de construção civil e de materiais cerâmicos; 

além disso, fornece resultados de análise estatística, permitindo quantificar o 

comportamento mecânico do concreto, da madeira, dos compósitos e de materiais frágeis.  

Para os metais, o emprego do ensaio de compressão não é freqüente, pois a 

determinação das propriedades mecânicos por esse ensaio é dificultada pelos seguintes 

fatores: existência de atrito entre o corpo de prova e as placas compressivas da máquina; 

possibilidade de flambagem do corpo durante o ensaio; dificuldade de medida dos valores 

numéricos do ensaio; além de outros que provocam a indução considerável de erros. 

Os resultados numéricos obtidos no ensaio de compressão são similares aos obtidos 

no ensaio de tração, e também são influenciados pelas mesmas variáveis, ou seja: 

temperatura, velocidade de deformação, anisotropia do material, tamanho de grão, 

porcentagem de impurezas e condições ambientais. Todavia, a utilização nas indústrias de 

construção civil (ensaios no concreto) deve levar em conta o teor de água contido nos 

corpos de prova. 

Até a tensão de escoamento, o material comporta-se elasticamente, a partir daí inicia-

se a deformação plástica. Com o avanço da deformação plástica o material endurece 

(encruamento), durante a qual se verifica um aumento do diâmetro da seção transversal do 

corpo de prova. Dos principais cuidados que devem ser observados na realização do ensaio 

material, ressalta-se o dimensionamento do corpo de prova, que deve obedecer a uma 

relação comprimento/seção transversal adequada para resistir à flexão e à flambagem. 

Tal como no ensaio de tração, no ensaio de compressão pode-se determinar as 

propriedades referentes à zona elástica, onde é seguida a lei de Hooke. Geralmente, as 

propriedades mais medidas são os limites de proporcionalidade e de escoamento e o 

módulo de elasticidade. 

Os materiais frágeis são geralmente fracos em condições de tração, devido a presença 

de trincas submicroscópicas, as quais tendem a propagar-se com as tensões de tração, com 

orientação perpendicular ao eixo de aplicação da carga. Por outro lado, esses materiais são 

resistentes à compressão, como por exemplo, o concreto e o ferro fundido cinzento. 

 

9.4.1 Ensaios convencional e real (ou verdadeiro) 

As tensões e deformações atuantes no corpo de prova quando da realização do ensaio 

de compressão pode ser determinada da seguinte forma: 
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− Tensão convencional:          
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Considerando que o volume da amostra permanece constante durante o ensaio, então:  
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Dessa forma, obtém-se o diâmetro do corpo de prova (D) em função apenas de sua 

altura (h). 
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Substituindo-se esta equação na equação da tensão verdadeira: 
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A deformação convencional pode ser obtida da equação: 
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A deformação verdadeira, por sua vez, pode ser obtida pela integração da diferencial 

da altura, como: 

h

h
ln

h

h
ln

h

dh o

o

h

h

v

o

−=== ∫ε  

Como no caso do ensaio de tração, o ensaio de compressão possibilita a 

determinação de algumas características particulares dos materiais, tais como: 

- Limite de escoamento (σe): para determinar o limite de escoamento quando o material 

ensaiado não apresenta um patamar de escoamento nítido, utiliza-se a mesma metodologia 

empregada no ensaio de tração, em que se adota um deslocamento da origem no eixo da 

deformação de 0,002 ou 0,2% de deformação e a construção de uma reta paralela à região 

elástica do gráfico tensão-deformação. 

- Limite de resistência à compressão (σu) : a máxima tensão que o material suporta antes de 

fraturar, a qual é determinada dividindo-se a carga máxima pela área transversal inicial do 

corpo de prova. 
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9.4.2 Dilatação transversal 

Este parâmetro equivale ao coeficiente de estricção determinado no ensaio de tração 

e está relacionado com a plasticidade do material. É determinado por meio da equação: 

o

of

A

AA −
=φ  

Raramente se submete os materiais extremamente dúcteis ao ensaio de compressão, 

haja vista que a amostra, nesse tipo de ensaio, fica sujeita a esforços de atrito junto às 

placas da máquina quando da tentativa de deformação, o que origina um complicado 

estado de tensões difícil de ser analisado. 

Durante a compressão de um material dúctil, as faces do corpo de prova que estão 

em contato com as placas da máquina sofrem uma resistência que se opõem ao escoamento 

do material do centro para a extremidade devido às forças de atrito que atuam nessas 

interfaces. À medida que a distância do material às placas aumenta, este pode escoar na 

direção radial sem constrição, atingindo o máximo de escoamento no ponto de meia altura 

do corpo de prova. Como conseqüência, o corpo de prova toma a forma de barril 

(embarrilhamento), e as regiões do material próximas das superfícies das placas ficam não-

deformadas. 

O comportamento elástico dos materiais cristalinos sob compressão é o mesmo que 

em condições de tração, e a curva tensão de compressão-deformação é simplesmente uma 

extensão da curva de tração, conforme mostra a Figura 9.32, embora o limite de 

escoamento na compressão possa ser mais elevado (Tabela 9.13). 

  
                Tabela 9.13- Comparação de propriedades de alguns aços na tração  
                e na compressão  

Aço σp 

Tração 
σe 

(kgf/mm2) 
E σp 

Compressão 
σe 

(kgf/mm2) 
E 

AISI 1035 
AISI 1046 
AISI 4340 

44,1 
52,5 
78,4 

46,9 
56,0 
86,1 

21.000 
21.000 
21.000 

46,9 
54,6 
76,3 

49,7 
59,5 
88,9 

21.000 
21.000 
21.000 

                Fonte: Adaptada de LESSLLS apud SOUZA, 1982). 

  

Alguns materiais não-cristalinos, como o vidro e alguns polímeros, podem também 

apresentar elasticidade linear. Nos elastômeros, no entanto, observa-se um comportamento 

elástico não-linear. As tensões de compressão aplicadas nesses materiais causam 

inicialmente maior eficiência no preenchimento dos seus espaços internos; à medida que os 
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espaços disponíveis diminuem, aumenta a resistência a uma compressão ainda maior, até 

que, finalmente, as forças de ligação primária dentro das cadeias dos elastômeros começam 

a se opor à tensão aplicada. Dessa forma, a curva tensão-deformação em compressão 

aumenta mais rapidamente sua inclinação à medida que a deformação cresce. 

Alguns materiais com estrutura celular, como a madeira, podem apresentar razoável 

rigidez em condições de compressão, até que a tensão seja suficiente para causar um 

empilhamento elástico das paredes das células, quando então pode-se verificar uma 

deformação considerável sem aumento significativo da tensão, voltando a aumentar a 

rigidez quando as células ficam bem compactadas. 

 

9.4.3 Informações complementares sobre o ensaio de compressão 

Umas das normas técnicas mais utilizadas para o ensaio de compressão é a ASTM 

E9, onde são verificadas algumas precauções quando da realização do ensaio, tais como: 

- Durante o ensaio, tanto a aplicação da carga quanto o deslocamento das placas ou a 

deformação do corpo devem ser monitoradas continuamente; 

- A flambagem exige um cuidado especial, pois ela pode ocorrer em função dos seguintes 

fatores: instabilidade elástica causada pela falta de uniaxialidade na aplicação da carga, 

comprimento excessivo do corpo de prova, e torção do corpo de prova no momento inicial 

de aplicação da carga; 

- Os corpos de prova deverão ser preferencialmente confeccionados na forma cilíndrica e 

divididos em três categorias, para o caso de materiais metálicos: curtos, médios e longos, 

conforme suas dimensões, apresentadas na Tabela 9.14. No caso de chapas, podem-se 

utilizar corpos de prova com dimensões retangulares e/ou quadradas. 

- Normalmente, as velocidades de ensaio ou deslocamento são da ordem de 

0,005mm/mm.min 

 Para materiais dúcteis, como o cobre, por exemplo, sob o aspecto da fratura, 

apresentam uma deformação excessiva, que resulta em uma dilatação transversal 

pronunciada, causando um aumento irregular no diâmetro do corpo de prova, maior na 

região central e menor na região em contato com as placas da máquina de ensaio, 

conferindo-lhes a forma de um barril. 

 Em materiais frágeis, a ruptura ocorre nos planos de máximas tensões cortantes, 

normalmente a 45° do eixo de aplicação da carga, como nos casos do ferro fundido e do 

concreto. 
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                           Tabela 9.14- Dimensões dos corpos de prova ensaiados  
                           em compressão. 

Corpo de prova Diâmetro (mm) Comprimento (mm) 

Curto 
 

30 ± 0,2 
13 ± 0,2 

25 ± 1,0 
25 ± 0,1 

Médio 13 ± 0,2 
20 ± 0,2 
25 ± 0,2 
30 ± 0,2 

38 ± 1,0 
60 ± 3,0 
75 ± 3,0 
85 ± 3,0 

Longo 
 

20 ± 0,2 
32 ± 0,2 

160 ± 3,0 
320 

                           Fonte: ASTM E9-89a. 

 

9.4  Ensaio de Impacto 

Durante a Segunda Guerra Mundial, o fenômeno da fratura frágil despertou a atenção 

de projetistas e engenheiros metalúrgicos devido à alta incidência desse tipo de fratura em 

estruturas soldadas de aço de navios e tanques de guerra. 

Alguns navios partiam-se ao meio, mesmo que não estivessem em mar aberto e 

turbulento, apesar de serem construídos de aços-liga que apresentavam razoável 

ductilidade, conforme ensaios de tração realizados à temperatura ambiente. 

A incidência desse tipo de fratura ocorria nos meses de inverno, e problemas 

semelhantes já haviam sido relatados em linhas de tubulações de petróleo, vasos de pressão 

e pontes de estrutura metálica. 

Todos esses problemas motivaram a implantação de programas de pesquisas que 

determinassem as causas dessas falhas em serviço e indicassem providências para impedir 

futuras ocorrências.  

Foi observado que três fatores principais contribuem para o surgimento da fratura 

frágil em materiais que são normalmente dúcteis à temperatura ambiente: a existência de 

um estado triaxial de tensões, as baixas temperaturas e a taxa de deformação elevada. 

Esses três fatores não precisam necessariamente atuar ao mesmo tempo para produzir 

a fratura frágil. 

Estados triaxiais de tensão que ocorrem em entalhes, juntamente com baixas 

temperaturas, foram responsáveis por muitas situações de fratura frágil em serviço; 

entretanto, como esses efeitos são acentuados sob altas taxas de aplicação de carga, 

diversos tipos de ensaios de impacto passaram a ser usados na determinação da 

susceptibilidade de materiais à fratura frágil. 
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9.4.1 Tipos de ensaio de impacto 

O ensaio de impacto é um ensaio dinâmico empregado para a análise da fratura frágil 

de materiais. É largamente utilizado nas indústrias naval e bélica e, em particular, nas 

construções que deverão suportar baixas temperaturas. 

O resultado do ensaio é representado por uma medida da energia absorvida pelo 

corpo de prova, não fornecendo indicações seguras sobre o comportamento de toda uma 

estrutura em condições de serviço. Entretanto, permite a observação de diferenças de 

comportamento entre materiais, as quais não são observadas em um ensaio de tração. 

 

Os tipos padronizados de ensaios de impacto mais amplamente utilizados são: 

Charpy e Izod. Em ambos, o corpo de prova tem o formato de uma barra de seção 

transversal quadrada, na qual é usinado um entalhe.  

O equipamento de ensaio e os tipos de corpo de prova são apresentados na Figura 

9.31. 

 

 

Figura 9.31 – Representação esquemática: (a) equipamento de ensaio; (b) corpos de prova 
Charpy e Izod (GARCIA, 2000). 

 

A carga é aplicada pelo impacto de um martelo pendular, que é liberado a partir de 

uma posição padronizada e uma altura fixada (Hq). Após o pêndulo ser liberado, sua ponta 

choca-se e fratura o corpo de prova no entalhe, que atua como um concentrador de tensões. 

O pêndulo continua seu movimento após o choque, até uma altura menor que a anterior 
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(hr). A energia absorvida no impacto é determinada pela diferença entre as alturas Hq e hr, 

ambas medidas na escala do equipamento.  

Os requisitos essenciais para a realização do ensaio são:  

• Corpo de prova padronizado; 

• Suporte rígido no qual o corpo de prova é apoiado (Charpy) ou engastado (Izod); 

• Pêndulo com massa conhecida solto de uma altura suficiente para fraturar totalmente o 

corpo de prova; 

• Um dispositivo de escala para medir as alturas antes e depois do impacto do pêndulo. 

As diferenças fundamentais entre os ensaios Charpy e Izod residem na forma em que 

o corpo de prova é montado (horizontal-biapoiado ou vertical-engastado), e na face do 

entalhe, localizada ou não na região do impacto (Figura 9.31-b). 

Variáveis como o tamanho e a forma do corpo de prova e a profundidade e 

configuração do entalhe influenciam o resultado dos testes. 

As energias de impacto são de interesse no aspecto comparativo entre diferentes 

materiais; entretanto, seus valores absolutos isoladamente não representam informação 

quantitativa das características dos materiais. 

9.4.2 Transição dúctil-frágil 

A principal função dos ensaios Charpy e Izod consiste em determinar se um material 

apresenta ou não uma transição dúctil-frágil com o decréscimo da temperatura e, caso 

positivo, em que faixa de temperatura o fenômeno ocorre. 

A transição dúctil-frágil é relacionada com a temperatura pela energia de impacto 

medida no ensaio. A Figura 9.31 mostra essa transição em uma curva que representa os 

resultados de ensaios Charpy em amostras  de aço inoxidável e aço com 0,6% de carbono. 
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Figura 9.31 - Transição dúctil-frágil em uma curva que representa os resultados de um 
ensaio Charpy em dois tipos de aço. (Adaptada de ASKELAND, 2003). 

 

Em temperaturas mais elevadas, a energia de impacto é relativamente alta e é 

compatível com um modo dúctil de fratura. À medida que a temperatura diminui, a energia 

de impacto cai subitamente ao longo de um intervalo de temperaturas relativamente 

pequeno, abaixo do qual a energia de impacto apresenta um valor baixo e essencialmente 

constante; nesse intervalo, o modo de fratura é frágil. 

A Figura 9.32 apresenta resultados de um ensaio Charpy em aço de médio teor de 

carbono, representado tanto por energia absorvida quanto por porcentagem de fratura 

dúctil.  

 

Figura 9.32 – Resultados de um ensaio Charpy, mostrando a transição dúctil-frágil 
relacionada com a temperatura, a energia de impacto e a porcentagem de fratura dúctil, 
para uma amostra de aço (GARCIA, 2000).  
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 A Figura 9.33 mostra curvas características do resultado do ensaio de impacto em 
função da temperatura. 
 

 
 

Figura 9.33 - Curvas características do resultado do ensaio de impacto em função da 
temperatura para alguns materiais metálicos. 

 

A aparência da superfície de fratura é um indicativo de sua natureza e pode ser usada 

na determinação da temperatura de transição. Assim, para a fratura dúctil, a superfície 

apresenta uma aparência fibrosa, grosseira (com características de fratura por 

cisalhamento); ao contrário, superfícies frágeis apresentam uma textura granular e de 

aspecto mais plano. 

  

 

 

9.4.3 Resultados obtidos no ensaio de impacto 

Devido à facilidade de posicionamento do corpo de prova na máquina, o ensaio 

Charpy é mais adequado e versátil quando o interesse do ensaio reside na determinação das 

transformações sofridas pelo material em função da variação da temperatura. 

Para esse procedimento de ensaio, o corpo de prova deve ser mantido na temperatura 

desejada por pelo menos 5 minutos, no caso de meios de aquecimento ou resfriamento 

líquidos, e 30 minutos para o caso de meios gasosos. O ensaio deve ser realizado em 

tempos inferiores a 5 segundos, desde a retirada do corpo de prova do meio de 

aquecimento ou resfriamento ata a sua colocação na máquina. 

A determinação da altura do pêndulo após a fratura do corpo de prova pode ser feita 

diretamente pela sua elevação ou por cálculos baseados nos ângulos do pêndulo, conforme 

ilustrado na Figura 9.34.  
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Figura 9.34 – Configurações do equipamento de ensaio para os cálculos quantitativos 
(GARCIA, 2000). 

 

As alturas são determinadas por: 

.)()cos1(

.)()cos1(
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β

−⋅=

−⋅=
 

onde S é a distância do centro do peso até a extremidade do pêndulo (m); β é o ângulo de 

queda (rad) e α é o ângulo de rebote (rad). 

A determinação da velocidade de impacto, desprezando-se o atrito do peso com o ar, 

é feita por meio da seguinte relação de energia: 

q

q

cinéticapotencial

HgV

VMHgM

EE

⋅⋅=

⋅=⋅⋅

=

2

2
2

 

onde E é a energia (J); V é a velocidade do pêndulo no instante do impacto (m/s) e g é a 

aceleração da gravidade (9,81 m/s2). 

A energia absorvida no impacto corresponde à diferença entre a energia potencial do 

pêndulo na altura de queda e a energia potencial do pêndulo na altura de rebote, dada por: 

)( rqimpacto hHgME −⋅⋅=  

 

9.4.4 Informações que podem ser obtidas do ensaio de impacto 

− Energia absorvida: medida diretamente pela máquina de ensaio; 
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− Contração lateral: quantidade de contração em cada lado do corpo de prova fraturado; 

− Aparência da fratura: determinação da porcentagem de fratura frágil ocorrida durante o 

processo de ruptura por métodos como medida direta em função do aspecto da superfície 

de fratura, comparação com resultados de outros ensaios ou ensaios-padrão, ou por meio 

de fotografias da superfície e interpretação adequada. 

 

9.4.5 Informações adicionais sobre o ensaio de impacto 

A norma internacional encarregada de padronizar os ensaios de impacto é a ASTM 

E23, aplicada aos materiais metálicos. 

No ensaio Charpy o corpo de prova é apenas apoiado entre dois suportes, podendo 

apresentar o entalhe em três diferentes configurações: 

− Tipo V, formando um ângulo de 45° e profundidade de aproximadamente 2 mm; 

− Tipo U, com raio da ponta do entalhe de 1 mm e profundidade geralmente de 5 mm; 

− Entalhe cilíndrico, formado por um rasgo com um furo em sua extremidade (keyhole). 

Para o ensaio Izod, normalmente utilizam-se corpos de prova com entalhe em V, que 

deve ser posicionado próximo ao suporte onde o corpo de prova é engastado. 

A Figura 9.35 apresenta algumas configurações para os corpos de prova empregados 

para os ensaios Charpy e Izod, no caso de barra simples: 

 

Figura 9.35 – Corpos de prova Charpy e Izod, recomendados pela ASTM e ABNT 
(SOUZA, 1982) 
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Para a maioria das ligas, a ocorrência de transição dúctil-frágil verifica-se em uma 

faixa de temperaturas, o que implica em dificuldades de especificação de uma determinada 

temperatura de transição (não existe um critério bem definido para especificar uma 

temperatura de referência).  

Alguns critérios mais comuns estabelecem um ponto no qual a energia de impacto 

atinge um determinado valor (por exemplo, 20 J), ou um ponto correspondente a um 

percentual de fratura dúctil (por exemplo, 50%, o que corresponderia a uma temperatura de 

aproximadamente 110°C no gráfico da Figura 9.32 para o caso de um aço 0,6%C. 

Uma atitude mais conservadora e que conduz a um máximo de segurança, é aquela 

em que se estabelece que a transição ocorra na mínima temperatura para a qual não 

acontece fratura frágil (100% de fratura dúctil), conhecida como transição de fratura frágil, 

além do critério de contração lateral do corpo de prova. Para a curva da Figura 9.32 essa 

temperatura seria aproximadamente 150°C.  

A Figura 9.36 apresenta várias maneiras pelas quais podem ser representados os 

resultados do ensaio de impacto Charpy em amostras de aço com 0,18%C com duas 

diferentes configurações de entalhes (entalhe em V e entalhe keyhole), mostrando a 

diferença existente entre os resultados obtidos. 
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Figura 9.36 – Resultados do ensaio de impacto em três diferentes representações: energia 

absorvida, aparência da fratura e contração lateral (DIETER, 1982). 
 
 

A direção de retirada do corpo de prova, e o sentido do entalhe, podem alterar 

significativamente os resultados do ensaio, particularmente se as amostras são retiradas de 

um material trabalhado mecanicamente a frio.  

A Figura 9.37 mostra os resultados de ensaios em corpos de prova retirados de 

diferentes formas de uma amostra de aço de baixo carbono que foi laminada a frio. Nessa 

situação, a menos que haja especificação em contrário, a forma (A) de retirada do corpo de 

prova é a mais indicada. 

 

Figura 9.37 – Efeito da orientação do corpo de prova nas curvas de temperatura de 
transição Charpy (HERTZBERG, 1995). 

 
 

Nem todos os metais apresentam uma transição dúctil-frágil. Metais que apresentam 

estrutura CFC (ligas de alumínio e ligas de cobre, por exemplo) permanecem dúcteis 
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mesmo a temperaturas extremamente baixas, como pode ser observado na Figura para o 

ensaio com aço inoxidável. Entretanto, metais com estrutura CCC e HC apresentam a 

transição dúctil-frágil. Para esses metais, a temperatura de transição depende tanto da 

composição química da liga quanto da microestrutura (por exemplo, a diminuição do 

tamanho de grão em aços diminui a temperatura de transição). 

O conteúdo de carbono na composição química dos aços também influencia 

significativamente a temperatura de transição, conforme mostra a Figura 9.38. 

 

 

Figura 9.38 – Efeito do teor de carbono nas curvas energia-temperatura de transição para 
aços (Adaptado de Honeycombe, 1981) 

 

Naturalmente, sob o ponto de vista da transição dúctil-frágil a preferência na 

especificação de um material para aplicações estruturais recai naqueles de temperatura de 

transição mais baixas, desde que o material atenda à resistência mecânica exigida em 

projeto. 

A maioria dos materiais cerâmicos e poliméricos também apresenta transição dúctil-

frágil. Para os cerâmicos, a transição ocorre somente a temperaturas elevadas, geralmente 

acima de 1000°C. Os polímeros apresentam uma faixa de temperaturas de transição 

geralmente abaixo da temperatura ambiente.  

 

9.5 Ensaio de Fadiga 

9.5.1 Aspectos gerais 

A American Society for Testing and Materials, por meio da norma ASTM E1823 

(2002), define a fadiga como sendo um processo de alteração estrutural permanente, 
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progressivo e localizado, que ocorre em um material sujeito a condições que produzem 

tensões e deformações cíclicas em um ponto ou em vários pontos, e que podem culminar 

em trincas ou fratura completa após um número suficiente de ciclos.  

Diz-se que o processo é progressivo, pois ele se verifica durante certo período de 

tempo ou uso do material – no que pese algumas fraturas ocorrerem bruscamente, os 

mecanismos envolvidos na ruptura do material podem estar presentes desde o início de 

serviço da peça ou estrutura –, e localizado, pois tem início em pequenas áreas do 

componente mecânico ou elemento estrutural, onde existem tensões e deformações 

elevadas, variações bruscas de geometria (concentração de tensões), tensões residuais, 

imperfeições do material e diferenciais de temperatura. 

O estudo do fenômeno é de suma importância na concepção de máquinas e 

estruturas, em virtude da grande maioria das rupturas observadas em serviço envolverem a 

fadiga do material (SILVA JUNIOR, 1962; COLPAERT, 1974; BRANCO, 1985; 

GARCIA et al., 2000; CALLISTER JR., 2002). 

A preocupação com o fenômeno da fadiga reporta-se a mais de cem anos (FROST et 

al., 1974; BRANCO et al., 1986; DOWLING, 1993), quando, com o desenvolvimento das 

máquinas a vapor e transportes mecânicos, e com o uso mais intensivo de equipamentos 

mecânicos, as falhas nas partes móveis sujeitas a carregamentos repetidos, passaram a se 

tornar freqüentes. Essas falhas ocorriam a baixas tensões nominais, mas em situações onde 

a carga aplicada variava repetidamente, e eram observadas freqüentemente nas regiões da 

peça onde ocorria uma mudança de seção. O estudo da fadiga tomou-se cada vez mais 

importante à medida que a tecnologia desenvolveu um numero maior de equipamentos 

sujeitos a carregamento repetido e vibração, e é considerada, atualmente, a maior 

responsável pelas falhas em serviço de componentes mecânicos ou elementos estruturais 

submetidos a esforços mecânicos e que trabalham a temperatura ambiente, com cerca de 

80% a 90% dos casos observados (COLPAERT, 1974, BRANCO, 1985). 

A fratura por fadiga sempre se inicia com uma pequena trinca, que sob aplicações 

repetidas de tensão aumenta de tamanho. À medida que a trinca cresce, a seção transversal 

resistente da peça diminui, resultando em um aumento de tensão na seção. Finalmente, é 

atingido o ponto onde a seção resistente remanescente não é mais capaz de suportar a carga 

aplicada e a peça ou componente fratura. Portanto, para que haja fadiga é necessário que 

uma trinca seja nucleada em uma determinada região do material e que se propague, 

podendo conduzir a uma ruptura final. 
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Dessa forma, o processo de fadiga pode ser dividido em três etapas sucessivas 

(BRANCO, 1985 e 1986; GDOUTOS, 1993; HERTZBERG,1996): iniciação da trinca, 

caracterizando o que é chamado de fase I do processo, composta pela nucleação e 

crescimento microscópico da trinca (algumas vezes eliminada por defeitos já existentes no 

material); propagação da trinca, constituindo a fase II, caracterizada pelo crescimento 

macroscópico da trinca, associada com a sua instabilidade; e ruptura final, correspondente 

à fase III do processo, na qual a taxa de crescimento da trinca aumenta rapidamente 

conforme a instabilidade global do material se aproxima. A existência e extensão dessas 

fases dependem das condições da carga aplicada, geometria do corpo de prova, dimensão 

do defeito pré-existente e propriedades mecânicas do material.  

Na fase I, a trinca de fadiga, uma vez nucleada, propaga-se na direção em que a 

tensão de cisalhamento é máxima, conforme esquematicamente representado na Figura 

9.39. Freqüentemente, o crescimento da trinca nessa fase se dá em um ângulo aproximado 

de 45° no plano xy em relação à direção de carregamento, o que corresponde à propagação 

do defeito inicial em planos sujeitos a valores elevados da tensão de cisalhamento. Quando 

a trinca da fase I atinge uma determinada dimensão, da ordem de alguns poucos diâmetros 

de grãos, ela muda de direção e passa a se propagar macroscopicamente e de uma maneira 

descontínua em uma direção normal à tensão principal máxima, constituindo a fase II do 

processo, comportamento provavelmente governado pelo valor da tensão normal 

(BRANCO, 1986). Finalmente, atingido um valor crítico do comprimento da trinca, dá-se a 

ruptura instável final correspondente à fase III do processo. 

A transição da fase I para a II é geralmente atribuída à redução da tensão de 

cisalhamento em relação à tensão normal na vizinhança da trinca (BRANCO, 1986), e está 

associada à mudança do sistema de deslizamento simples para o múltiplo (SWENSON, 

1969). 

 A taxa de propagação da trinca na fase I é, em geral, muito pequena, da ordem de 

ângstrons (Å) por ciclo, comparadas com a taxa de propagação da fase II, da ordem de 

micrômetro (µm) por ciclo. 

Grande parte das trincas de fadiga propaga-se através dos grãos cristalinos (trincas 

transgranulares); entretanto, no caso da resistência dos contornos de grãos ser baixa, pode 

também ocorrer propagação das trincas de fadiga intergranular. 

 



Estrutura e Propriedades dos Materiais                            Ensaios Mecânicos dos Materiais 

239 
 

 
 

Figura 9.39- Propagação microscópica e transgranular de uma trinca de fadiga 
(Adaptada de LOPES,1999). 

 

Geralmente, a vida de uma peça ou componente sujeito à fadiga pode ser definida 

pelo número de ciclos de aplicação da carga naquele até que se rompa. Esse número de 

ciclos até a ruptura ou número total de ciclos (N) é composto de uma parcela referente ao 

número de ciclos de iniciação da trinca (Ni) e uma referente ao numero de ciclos de 

propagação da mesma (Np); logo,  

pi NNN +=  

No caso de uma peça isenta de defeitos, o número relativo de ciclos gasto 

simultaneamente na nucleação de uma trinca e na etapa da microtrinca, é geralmente da 

ordem de 90%. Se o defeito inicial tiver uma formação que não permita que possa ser 

detectado pela técnica de ensaio não-destrutivo mais apropriado, o período é mais reduzido 

(aproximadamente 80%). Se o defeito inicial for visível (dimensão superior a 2 mm), o 

número de ciclos de propagação é muito superior ao de iniciação (BRANCO, 1985). Nas 

peças com concentração de tensões e para tensões aplicadas suficientemente elevadas, o 

período de iniciação da trinca pode ser reduzido e o de propagação tornar-se predominante. 

A fadiga dá origem a uma fratura de aparência frágil, sem sinais de deformação 

plástica a nível macroscópico, visto que, na grande maioria dos casos observados, a ruptura 

ocorre para tensões aplicadas inferiores ao limite de resistência estática do material. 
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Entretanto, apesar de não haver deformação plástica macroscópica, ela existe a nível 

microscópico, constituindo um processo irreversível de deformação. 

A morfologia da superfície de fratura por fadiga depende do nível das tensões 

aplicadas e do tipo de solicitação atuante (tração, flexão, torção etc.), o que proporciona 

uma grande diversidade de aspectos; todavia, independentemente das características 

fundamentais de cada um desses aspectos, em todas as superfícies que rompem por fadiga 

podem ser identificadas duas regiões distintas, a saber: 

(1) Região de propagação da trinca, caracterizada por ser uma região lisa, com aspecto 

sedoso e brilhante, decorrente da fricção que se verifica entre as suas superfícies quando se 

propaga; 

(2) Região de fratura final, caracterizada pelo aspecto grosseiro irregular, sem brilho, que 

corresponde à região de ruptura final da peça quando a seção transversal não atingida pela 

trinca não é mais capaz de suporta a carga aplicada. A ruptura final ocorre 

instantaneamente, e pode ser do tipo dúctil ou frágil, dependendo do material e do nível da 

tensão aplicada. 

A Figura 9.40 ilustra esquematicamente o aspecto típico de alguns casos de ruptura 

por fadiga de peças de seção circular, placas e barras. A Figura 9.41 é um exemplo de 

superfície de fratura onde se encontram perfeitamente caracterizadas as regiões de 

propagação da trinca (1) e de fratura final (2). A Figura 9.42 apresenta a região de 

propagação da trinca com bandas claras e escuras, também causada pela fricção entre as 

superfícies da trinca; no entanto, as diferentes tonalidades observadas são decorrentes de 

vários fatores, tais como diferentes velocidades de propagação, pontos de parada da trinca 

e reação com o ambiente corrosivo. 
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                                                                         (a) 

 
                                                                                        (b) 

Figura 9.40- Esquema da morfologia de algumas superfícies de fratura por fadiga: (a) 
peças de seção circular; (b) placas e barras (Adaptada de BRANCO, 1985). 

 

Pode-se concluir, portanto, que existe um conjunto de variáveis imprescindíveis para 

que a fratura por fadiga ocorra, sendo que as fundamentais são: 

1- Uma tensão principal máxima suficientemente alta;  

2- Uma variação ou flutuação da tensão aplicada suficientemente grande;  

3- Um número de ciclos de aplicação da tensão suficientemente grande. 

Além destas variáveis, a fratura por fadiga é influenciada por vários outros fatores, 

de natureza mecânica ou metalúrgica, respectivamente na usinagem do corpo de prova e na 
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fabricação do material, tais como concentração de tensão, corrosão, temperatura, 

sobrecarga, tensões residuais, tensões combinadas e estrutura metalúrgica, que tendem a 

alterar as condições de ocorrência da fadiga. 

 

 

Figura 9.41- Micrografia da superfície de fratura par fadiga de um eixo de tênder de 
locomotiva (Adaptada de COLPAERT, 1974). 

 
 
 
 

 
 
Figura 9.42- Micrografia da superfície de fratura por fadiga em tração compressão de um 

corpo de prova cilíndrico, iniciada em dois pontos (CAZAUD et al., 1969). 
 
 

9.5.2 Aspectos microscópicos do processo de fadiga  

Uma consideração marcante na fadiga é o fato das trincas de fadiga geralmente terem 

início em uma superfície livre. Para os tipos de carregamento onde a tensão máxima ocorre 
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na superfície do material, como nos casos da flexão e da torção, é de se esperar que o início 

da trinca se verifique naquela região. Entretanto, independente do tipo de carregamento, a 

nucleação das trincas na superfície é facilitada em virtude da deformação plástica dos 

grãos cristalinos que ali se encontram ser mais fácil que naqueles localizados no interior, 

visto que os cristais da superfície se beneficiam de menos apoio mutuo que os cristais 

internos, estando, portanto, mais sujeitos a ocorrência de deformação plástica sob tensão. 

Além disso, as fraturas de fadiga começam como trincas microscópicas e, portanto, muito 

sensíveis mesmo para pequenas concentrações de tensões ocasionadas por marcas de 

ferramentas na superfície. Finalmente, é na superfície que se verifica o possível efeito de 

deteriorização provocada pelo meio ambiente (BRANCO, 1986). Para o caso em que a 

trinca de fadiga principia no interior do material, sempre há uma interface envolvida como, 

por exemplo, aquela existente entre uma camada cementada e o metal base (DIETER, 

1981). Em vista disso, a nucleação de uma trinca de fadiga deve ser procurada 

preferencialmente na superfície da peça e em uma região em que a tensão seja máxima. 

 

9.5.2.1 Principais mecanismos de nucleação e crescimento microscópico das trincas de 

fadiga 

 
Nos ensaios de fadiga de diversos metais policristalinos são observadas bandas de 

deslizamento1  no corpo de prova antes da fratura. A natureza dessas bandas depende do 

metal em consideração e da ocorrência de deslizamento simples ou múltiplo. Geralmente 

são formadas durante os primeiros poucos mil ciclos de tensão, cerca de 1/100 do numero 

de ciclos necessários para fraturar os corpos de prova (REED-HILL, 1982), e no decorrer 

do ensaio elas aumentam em número, não importando o valor da tensão máxima (ou 

amplitude) aplicada. Quanto maior o número de ciclos, mais finas serão as bandas de 

deslizamento; entretanto, a trinca geralmente aparece no início do ensaio, antes de 

decorridos 10% da vida total do corpo de prova (DIETER, 1981, SOUZA, 1982). Nessas 

bandas de deslizamento, onde a densidade de discordâncias é mais elevada, o deslizamento 

é muito intenso, podendo tornar-se persistente e irreversível. No caso do deslizamento 

irreversível, a deformação plástica é mais intensa nessas bandas e, ao fim de um 

determinado número de ciclos de aplicação da carga, formam-se regiões de deformação 

plástica na forma de ressaltos e reentrâncias, denominadas extrusões e intrusões, 

                                                 
1
 BANDAS DE DESLIZAMENTO: Grupos de linhas paralelas produzidas ao longo do grão cristalino pela 

deformação plástica, observadas depois do polimento da superfície onde elas aparecem. 
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respectivamente. Do grande numero de mecanismos fundamentados na teoria das 

discordâncias, propostos para explicar a simultaneidade da origem das intrusões e 

extrusões, dois têm sido destacados pela literatura consultada, os quais serão comentados a 

seguir. 

COTTRELL & HULL (1957) propuseram um mecanismo que depende da ocorrência 

de deslizamento em dois sistemas que se interceptam (Figura 9.43a). Durante o regime 

trativo do ciclo de tensões, os dois sistemas operam em seqüência, produzindo dois 

degraus na superfície (Figuras 9.43b e 9.43c). Quando a componente de compressão atua, 

o deslizamento do primeiro sistema a operar origina a formação da intrusão (Figura 9.43d), 

enquanto que uma extrusão e formada quando o outro sistema de deslizamento opera 

(Figura 9.43e). 

 

 

 

Figura 9.43- Representação esquemática para a formação de intrusões e extrusões 
(mecanismo de Cottrell e Hull). A cada alternância de esforços os sinais das discordâncias 

criadas pelas fontes S1 e S2 se invertem (Adaptada de COTTRELL & HULL, 1957). 
 

 
Outro mecanismo para a formação de extrusões e intrusões foi proposto por WOOD 

(1958). Ele interpreta as observações microsc6picas do deslizamento produzido por fadiga 

como indicativas que as bandas de deslizamento sejam o resultado de um acúmulo 

sistemático de pequenos movimentos de deslizamento da ordem da 10-7 cm, ao contrário 
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dos degraus de 10-5 a l0-4 cm, que são observados para as bandas de deslizamento 

produzidas por solicitação estática (Figura 9.44). A Figura 9.45 representa 

esquematicamente o conceito de Wood para a formação de intrusões e extrusões. Durante o 

período de elevação da carga no ciclo, ocorre deslizamento em um plano de deslizamento 

favorável (Figura 9.45a). No período de diminuição da carga, o deslizamento passa a 

ocorrer em uma direção reversa sobre um plano de deslizamento paralelo (Figura 9.45b), 

visto que o deslizamento sobre o primeiro plano é inibido pelo encruamento do material e 

pela oxidação da superfície livre recentemente criada. Esse primeiro deslizamento cíclico 

pode progredir para uma intrusão ou uma extrusão na superfície do material (Figura 9.45c). 

Uma intrusão pode crescer e formar uma trinca por continuação da deformação plástica 

durante os ciclos subseqüentes. 

 

 

Figura 9.44- Esquema ilustrativo do conceito de Wood. Microdeformacão levando à 
formação da trinca de fadiga: (a) Deformação estática; (b) Deformação de fadiga 
originando um entalhe superficial (intrusão) e uma extrusão (REED-HILL, 1982). 



Estrutura e Propriedades dos Materiais                            Ensaios Mecânicos dos Materiais 

246 
 

 

Figura 9.45- Esquema ilustrativo das etapas da microdeformacão que leva a formação de 
trinca de fadiga pelo mecanismo de Wood (SAE AE-10, 1988). 

 
Esse mecanismo é possível de ocorrer mesmo quando o carregamento cíclico é 

somente de tração, visto que a deformação plástica originada por ocasião do carregamento 

crescente provocará o aparecimento de tensões residuais compressivas durante o 

descarregamento. 

As regiões de extrusões e intrusões, mesmo tendo dimensões microscópicas, são 

regiões em que a concentração de tensões é muito elevada devido ao efeito de entalhe ali 

existente. A tensão localizada nessas regiões, que depende essencialmente das tensões 

cisalhantes que provocam o deslizamento, pode atingir valores muito elevados, igualando-

se à tensão de ruptura local, formando-se então, microtrincas, de onde poderá ser nucleada 

uma trinca se a amplitude da tensão de cisalhamento máxima na banda de deslizamento e o 

número de repetições da carga forem suficientemente elevados. Vale ressaltar, que este 

processo ocorre com uma amplitude de tensão nominal inferior ao limite de resistência 

estática do material. 

Nas ligas polifásicas de alta resistência ou em materiais frágeis, a nucleação das 

trincas ocorre nas descontinuidades existentes na superfície da peça, como inclusões não-

metálicas, partículas duras ou cavidades. 

Uma vez nucleada, a trinca de fadiga se propaga conforme já discutido no início 

deste capítulo. 
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9.5.2.1 Principal mecanismo descritivo do estágio de propagação da trinca de fadiga  

Dentre os diversos mecanismos existentes para descrever o estagio de propagação da 

trinca de fadiga no estagio II, grande importância tem sido dada ao mecanismo de 

formação de estrias ou rugas (DIETER, 1981). 

A superfície de fratura do estagio I de propagação da trinca de fadiga se apresenta 

praticamente sem propriedades características. A superfície de fratura do estagio II, 

entretanto, apresenta freqüentemente a formação de rugas ou estrias de fratura por fadiga, 

que lhe dão um aspecto característico (Figura 9.46). Cada estria representa a posição 

sucessiva de uma frente de trinca que se propaga em um plano normal ao da máxima 

tensão principal, e o espaçamento entre elas pode ser igual ao crescimento da trinca em 

cada ciclo, ou seja, cada estria é produzida por um único ciclo de tensões. A propagação da 

trinca no estagio II se dá por um processo de encurvamento plástico, conforme mostra 

esquematicamente a Figura 9.47. No início do carregamento cíclico a extremidade (ponta) 

da trinca é aguda (Figura 9.47a). À medida que o esforço de tração é aplicado, o pequeno 

entalhe duplo na extremidade da trinca concentra o deslizamento ao longo dos planos que 

fazem 45° com o plano da trinca (Figura 9.47b). Quando se atinge a carga máxima, a trinca 

avança por deformação plástica segundo a direção da tensão cisalhante máxima, e a sua 

ponta torna-se curva (Figura 9.47c). Na fase de mudança da carga para compressão as 

direções de deslizamento na extremidade são invertidas (Figura 9.47d), as faces da trinca 

são compactadas e a nova superfície da trinca, criada na tração, é forçada para o plano da 

trinca (Figura 9.47e), onde é parcialmente dobrada por flambagem, formando uma trinca 

novamente aguda (Figura 9.47a), repetindo-se o processo no ciclo de carga seguinte, e 

assim sucessivamente.  

 

 

Figura 9.46- Superfície de fratura de uma trinca de fadiga mostrando estrias em cobre 
trabalhado a frio (DIETER,1981). 
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Figura 9.47- Representação esquemática do processo de formação da estria de fadiga 
(Adaptada de CAZAUD et al, 1969). 

 
 

9.5.3 Ciclos de tensões de fadiga: definições e nomenclaturas associadas 

Um ciclo de tensão de fadiga regular é a menor parte da função tensão – tempo ou 

tensão – número de ciclos de aplicação da carga que é periódica e repetida (Figura 9.48). 

Algumas aplicações práticas e diversos ensaios de fadiga em materiais envolvem 

ciclos de tensão que variam entre valores máximos e mínimos constantes, ou seja, 

apresentam amplitudes constantes. 

O intervalo de tensão, ∆σ, é a diferença entre os valores máximo e mínimo da tensão 

aplicada, ou  

minmáx σσσ∆ −=  

Um ciclo de tensão pode ser dividido em duas componentes, uma tensão média (ou 

estática), σm, dada por 

2

minmáx
m

σσ
σ

+
=  

e uma componente de tensão alternada (ou variável), σa, também denominada de amplitude 

de tensão, dada  por  

2

minmáx
a

σσ
σ

−
=  

A tensão alternada, portanto, é a metade do intervalo de tensões  



Estrutura e Propriedades dos Materiais                            Ensaios Mecânicos dos Materiais 

249 
 

2
a

σ∆
σ =  

Os sinais σa e ∆σ são sempre positivos, desde que σmáx > σmin; os valores de σmáx, 

σmin e σm podem ser positivos ou negativos. 

Duas quantidades são utilizadas para apresentação dos dados de fadiga em termos da 

razão de tensão: 

máx

minR
σ

σ
= ;     

m

aA
σ

σ
=  

Onde R é definido como a razão algébrica da tensão, e A como a amplitude da razão 

da tensão alternada (MANN, 1967). Algumas relações derivadas das apresentadas acima 

também são freqüentemente usadas, como 

)R1(2 máxam −== σσσ ;  )R1(
2

máx
m +=

σ
σ ; 

A1

A1
R

+

−
= ;

R1

R1
A

+

−
=   

Se a tensão média é igual a zero, o ciclo de tensão pode ser especificado somente por 

σa. Entretanto, se a tensão média é diferente de zero, o que é mais freqüente, são 

necessários dois valores independentes para especificar o carregamento, e várias 

combinações podem ser utilizadas para tal: σa e σm, σmáx e R, σmáx e σmin, σa e A. 

Conforme o valor da tensão média aplicada, um ciclo de tensão pode ser classificado 

como (DAWLING,1993): 

- completamente reverso, conforme mostrado na Figura 9.48a, onde σm = 0 e R = -1. 

- repetido, conforme mostrado nas Figuras 9.48b e 9.48c, onde σm ≠ 0 e 0 < R < 1; no caso 

particular em que o ciclo repetido apresenta σm = 0 e R = 0, o mesmo é denominado de 

pulsante (Figura 9.48c). 

 

        
(a)                                                                  (b) 

 
                                                                       (c) 
Figura 9.48- Representação esquemática para os ciclos de tensão com amplitude constante: 
(a) Completamente reverso (σm = 0); (b) Repetido (σm ≠ 0 e σmin ≠ 0) e (c) Pulsante (σm = 0 
e σmin ≠ 0). (Adaptada de DAWLING,1993). 
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A função que descreve o ciclo de tensões, denominada onda de tensões, pode assumir 

diversas formas (senoidal, linear, triangular, trapezoidal, exponencial, parabólica etc.). A 

onda senoidal é muito freqüente e é dada pela equação  

T

t2
senam

π
σσσ +=  

ou  









+

+
=

T

t2
senA1

2

)R1(máx πσ
σ  

onde T é o tempo para um ciclo completo (período). 

Os testes de fadiga são normalmente realizados com amplitude de tensão constante. 

No entanto, esta situação raramente ocorre. Na prática, a amplitude da carga varia de 

maneira irregular ou aleatória, apresentando um espectro distinto de qualquer um dos casos 

mencionados, conforme observado na Figura 9.49, onde são esquematizados espectros de 

carregamento típicos. 

 

       
(a)                                                                           (b) 

 

 
(c) 

 

Figura 9.49- Exemplos de ciclos de tensão irregulares ou aleatórios: Industria 
automobilística (SAE, 1988); (b) Indústria aeronáutica (MANESCHY, 1999); (c) Indústria 

nuclear (MANESCHY, 1999). 
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9.5.4 Ensaios de fadiga  

As pesquisas sobre fadiga têm mostrado que depois de longos tempos os ensaios 

estáticos dos metais (tração, torção, flexão etc.) não são suficientes para qualificar com 

precisão as aplicações correntes onde os esforços atuantes são variáveis, o que ocorre na 

maioria dos órgãos essências de máquinas quando em serviço. 

A adoção de fatores de segurança sobre os resultados dos ensaios obtidos de forma 

estática, no sentido de amenizar as possíveis falhas provocadas por fadiga, tem se mostrado 

ineficaz. Os fatores arbitrários que corrigem a resistência à tração do material não têm 

evitado a ruptura da peça em serviço e, além do mais, conduzem a dimensões excessivas 

de peças e componentes. Por outro lado, as concentrações de tensão provocadas por 

mudanças bruscas de seção, entalhes, orifícios etc., exercem uma grande influencia no 

comportamento das peças submetidas a esforços variáveis (CAZAUD et al., 1969). 

Em vista disso, torna-se indispensável à realização de ensaios em corpos de prova e 

peças dentro de condições as mais próximas possíveis daquelas verificadas na prática, o 

que é possível por meio dos ensaios de fadiga. 

 

9.5.4.1 Curva S-N 

A curva tensão-número de cic1os, também conhecida como curva de Wölher ou 

simplesmente curva S-N, ilustrada na Figura 9.50, é a forma mais comum de apresentação 

gráfica de resultados experimentais obtidos nos ensaios de fadiga (ASTM, 1990). Nessa 

curva, S representa a tensão aplicada no corpo de prova e N o numero de ciclos suportados 

até a sua fratura (ASTM, 1993). A variável dependente N, denominada de vida em fadiga, 

é colocada no eixo das abscissas, em escala logarítmica (ASTM, 1990). A variável 

independente S, que pode ser a tensão máxima (Smáx), a tensão mínima (Smin), a faixa de 

tensão (∆S) ou a amplitude de tensão (Sa), é colocada na ordenada em escala aritmética ou 

logarítmica (ASTM, 1993). Se a escala logarítmica for utilizada para ambas as variáveis, o 

mapeamento dos pontos obtidos obedece a uma linha reta. 

A Figura 9.50 mostra exemplos práticos de curvas S-N, onde se observa que quanto 

menor a tensão máxima aplicada, maior o número de ciclos suportado pelo material para 

romper. Para alguns materiais muito importantes na engenharia, como o aço e o titânio, a 

curva S-N se toma horizontal em uma determinada tensão limite, denominada de limite de 

resistência a fadiga (DIETER 1981). Abaixo dessa tensão limite, o material pode 

presumivelmente suportar um número infinito de ciclos sem que frature. Entretanto, a 
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maioria das ligas não-ferrosas, como por exemplo, a liga alumínio-cobre, apresenta uma 

curva S-N que decresce continuamente com a elevação do número de cic1os, não 

possuindo, portanto, um limite de resistência à fadiga, uma vez que a curva S-N nunca se 

toma horizontal. Neste caso, costuma-se caracterizar as propriedades de fadiga do material 

fornecendo-se a resistência à fadiga para um numero arbitrário de cic1os. 

 

 
(a) Material ferroso. 

 

 
(b) Material não-ferroso. 

 

Figura 9.50- Curvas de fadiga, onde Se representa o limite de fadiga (Adaptadas de 
DOWLING, 1993). 
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O procedimento usual para o levantamento de uma curva S-N consiste na realização 

do ensaio do primeiro corpo de prova com uma tensão suficientemente alta onde se espera 

a ocorrência da fratura com um número de ciclos bastante pequeno; geralmente, cerca de 

dois terços do limite de resistência à tração do material (DIETER 1981, SOUZA, 1982). 

Para os ensaios seguintes, a tensão é reduzida progressivamente, até que se atinja um valor 

onde não haja a ruptura do corpo de prova para um número de cic1os especificado 

conforme o material. Para os materiais ferrosos é usualmente adotado o valor de 107 ciclos 

(MANN, 1967). Conseguida essa tensão máxima sem ruptura, eleva-se a tensão 

gradativamente para os demais corpos de prova, até se obter uma máxima tensão 

correspondente ao patamar especificado, que será o limite de fadiga do material. Para uma 

determinação mais precisa do limite de fadiga do material, lança-se não dos métodos 

estatísticos, principalmente o método escada (“staircase method”) e a analise "Probit" 

(CAZAUD et al., 1969; SOUZA, 1982). Para os materiais que não apresentam esse 

patamar, caso dos materiais não-ferrosos, o ensaio é interrompido, normalmente, para 

considerações práticas, em uma tensão baixa, onde a vida em fadiga esteja em torno de 108 

ou 5x108 ciclos (DIETER, 1981). 

A curva S-N está relacionada principalmente com falhas de fadiga para números 

grandes de ciclos (N > 105 ciclos), denominada fadiga de alto-ciclo. Nestas condições, a 

tensão é elástica, mas o metal se deforma plasticamente de maneira altamente localizada. 

Para tensões maiores, a vida em fadiga decresce progressivamente; entretanto, a 

deformação plástica generalizada torna difícil a interpretação em termos de tensão. Para a 

região de fadiga de baixo-ciclo (N < 104 ciclos), os ensaios são conduzidos com ciclos 

controlados de deformação elástica mais plástica, em vez de tensão controlada ou carga 

controlada (DIETER, 1981, SAE, 1988). 

 

9.5.4.2 Corpos de prova para os ensaios de fadiga 

 Os ensaios de fadiga podem ser realizados com três espécies diferentes de corpos de 

prova (SOUZA, 1982), conforme descritos a seguir: 

1- A própria peça, um modelo ou um protótipo podem ser utilizados como corpos de prova 

para determinar a vida da peça a uma determinada tensão ou a um determinado número de 

ciclos, em máquina apropriada; 

2- Produtos acabados, tais como barras, chapas, tubos, arames etc., que podem ser 

colocados diretamente em máquinas de ensaio apropriadas; 
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3- Corpos de prova usinados para ensaio, que podem ser lisos ou com entalhe. 

A forma do corpo de prova liso usinado varia muito de acordo com o tipo de 

solicitação e com as diversas normas propostas para o ensaio de fadiga. Em geral, os 

corpos de prova são de seção circular ou retangular, dependendo do produto, tendo na parte 

útil uma biconicidade ao longo do seu comprimento, com um raio grande e contínuo, 

ficando o centro dessa parte útil com uma dimensão mínima (diâmetro ou os lados do 

retângulo), conforme ilustra a Figura 9.51 (ASTM, 1982). O grande raio usado evita a 

concentração de tensões pela ausência de mudança brusca de seção. A tensão aplicada ao 

corpo de prova deve sempre ser calculada pela dimensão mínima. Também podem ser 

usinados corpos de prova igualmente já normalizados, que não possuam conicidade, 

ficando a parte útil paralela como no ensaio de tração. 

 

9.5.4.3 Classificação dos ensaios e das máquinas de ensaio de fadiga  

De acordo com a natureza dos esforços aplicados nos corpos de prova, os ensaios são 

classificados em quatro categorias principais (CAZAUD et al., 1969): 

a) Ensaios de flexão plana ou rotativa; 

b) Ensaios sob esforços axiais (tração e compressão); 

c) Ensaios de torção; e  

d) Ensaios sob esforços combinados. 

Para a realização destas quatro categorias de ensaios, existem diversos tipos de 

máquinas que podem ser classificadas dentro de cinco grupos principais, conforme o tipo 

básico de ação de deformação ou sistema de carregamento do corpo de prova (MANN, 

1967), a saber: 

a) Máquinas de flexão rotativa; 

b) Máquinas de flexão plana; 

c) Máquinas de carregamento axial; 

d) Máquinas de torção;  

e) Máquinas de tensão combinada. 

As máquinas em cada grupo podem ser do tipo carregamento constante ou do tipo 

deslocamento constante, e ainda podem ser classificadas de acordo com o método de 

carregamento (mecânico, hidráulico, eletromagnético ou pneumático). A forma do ciclo de 

tensão pode ser senoidal ou não-senoidal. 

 



Estrutura e Propriedades dos Materiais                            Ensaios Mecânicos dos Materiais 

255 
 

 
a) Corpo de prova com concordância entre a secção de teste e as extremidades. 

 
b) Corpo de prova com raio contínuo entre as extremidades. 

 
c) Corpo de prova com concordância entre a secção de teste e as extremidades. 

 
d) Corpo de prova com raio contínuo entre as extremidades. 

 

Figura 9.51- Desenho esquemático para alguns tipos de corpos de prova, onde L é o 
comprimento da secção de teste, D o diâmetro da seção de teste, R o raio de concordância, 

W a largura da secção de teste e T a espessura do corpo de prova (ASTM, 1982). 
 

O ensaio mais simples de ser realizado é o ensaio de fadiga por flexão rotativa 

(Figura 9.52), que simula o estado de tensão em um corpo de prova rotativo submetido a 

cargas transversais. Este ensaio consiste em submeter um corpo de prova de seção circular 

a um esforço de flexão simples ou pura, que gira a uma velocidade constante. Em vista 

disso, todas as fibras do corpo de prova, exceto a neutra, são sucessivamente tracionadas e 

comprimidas. 
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Figura 9.52- Máquina de flexão rotativa utilizada no ensaio de fadiga (GARCIA et 
al., 2000). 

 

A carga que atua no corpo de prova pode ser aplicada de dois modos distintos 

(CAZAUD et al., 1969): 

1- O corpo de prova é fixo por uma de suas extremidades, enquanto que a outra fica em 

balanço e recebe a carga estática que provoca a flexão. Neste caso, o momento fletor varia 

linearmente com a distância à secção considerada do eixo de aplicação da carga. 

2- 0 corpo de prova é fixo nas suas extremidades e a carga é aplicada no centro. 

Nestes tipos de ensaios, as tensões que atuam sobre cada fibra do corpo de prova 

variam senoidalmente em função do tempo, com um valor médio nulo; cada revolução 

corresponde a um período ou a um ciclo do esforço. 

 

9.4.5 Fatores que influenciam o comportamento em fadiga  

Muitos fatores que exercem pouca ou nenhuma influência nas propriedades estáticas 

dos materiais podem causar consideráveis mudanças em suas características de fadiga. 

Independentemente do tipo de carregamento em fadiga, o comportamento desta, 

descrito pelas curvas S-N, é afetado por uma série de fatores que influenciam as condições 

de superfície ou de subsuperfície dos materiais, onde os mais importantes são: 

a) Acabamento superficial, revestimento e tensões residuais na superfície da peça; 

b) Geometria e tamanho da peça; 

c) Concentração de tensões; 

d) Estado de tensões; 

e) Meio ambiente; 

f) Temperatura; 

g) Material e tratamento térmico. 
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Alguns destes fatores interferem na modificação da estrutura metalúrgica do 

material, outros exercem influência na distribuição da tensão no material, componente ou 

estrutura, e outros afetam tanto a estrutura metalúrgica quanto a distribuição de tensão. 

 

9.5.5.1 Efeito do acabamento superficial, revestimento e tensões residuais na superfície 

da peça 
 
Na ausência de defeitos internos significativos, todas as falhas por fadiga iniciam na 

superfície do componente. Para muitos tipos de carregamento, como flexão e torção, a 

tensão máxima ocorre na superfície, o que torna lógico que o inicio da trinca lá se 

verifique. 

Os fatores que afetam o estado superficial podem ser divididos em três categorias: 

(1) rugosidade da superfície ou concentradores de tensão na superfície; (2) variações na 

resistência à fadiga do material na superfície; e (3) variações na distribuição de tensões 

residuais (DIETER, 1981, BRANCO, 1985). Além disso, a superfície do componente está 

geralmente sujeita à oxidação e corrosão. 

 

a) Rugosidade superficial  

O acabamento superficial tem uma influência muito grande na resistência à fadiga. 

Os corpos de prova produzidos com elevado polimento e baixa rugosidade apresentam uma 

elevada resistência à fadiga quando comparados a corpos de prova com acabamento 

superficial mais grosseiro. A justificativa para tal comportamento deve-se ao fato das peças 

com melhor acabamento superficial terem menos riscos, asperezas, poros e outros defeitos 

superficiais susceptíveis de provocar concentração de tensões, o que dificulta a iniciação 

da trinca.  

A quantidade do dano superficial causado pelos processos comerciais não depende 

somente do processo em si, mas também da susceptibilidade do material ao dano. A Figura 

9.53 mostra a influência, para o aço, de vários acabamentos superficiais na redução do 

limite de fadiga de amostras de laboratório. Em todos os casos, o limite de fadiga obtido 

para o material que teve a superfície polida em laboratório é multiplicado pelo fator de 

superfície, Cs, para que se obtenha o limite de fadiga correspondente ao acabamento 

comercial. 
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Figura 9.53- Fator de redução para o limite de fadiga (fator de superfície - Cs) para os aços 
devido a vários tratamentos superficiais (Adaptada de JUVINAL & MARSHEK, 1991). 

 

Como se pode verificar, as reduções são bastante significativas (superiores a 10%) e 

particularmente drásticas nos corpos de prova expostos a ambientes corrosivos (água 

corrente e água salgada) em que o número e profundidade de defeitos superficiais são 

grandes. 

 

b) Variações nas propriedades da superfície 

Como a falha por fadiga depende bastante do estado da superfície, qua1quer fator 

que mude a resistência à fadiga da superfície do material alterará significativamente as 

suas propriedades de fadiga. Os revestimentos e outros acabamentos e tratamentos 

superficiais inc1uem-se nesse grupo. Assim, os tratamentos térmicos de superfície que 

conduzam à formação de superfícies com dureza elevada, aumentam a resistência à fadiga, 

porque dificultam a iniciação de trincas, como por exemplo, os tratamentos de cementação 

e nitretação. No entanto, uma vez que estes processos introduzem na superfície tensões 

residuais compressivas favoráveis, não se pode considerar que as propriedades de fadiga 

sejam me1horadas exc1usivamente pe1a formação de um material de maior resistência na 

superfície (DIETER, 1981). A eficiência da cementação ou nitretação na melhoria do 

desempenho em fadiga de um material é maior nos casos em que existe um grande 
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gradiente de tensão, como na torção e na flexão, do que em um ensaio de fadiga axial 

(DIETER, 1981). 

A eletrodeposição na superfície do aço geralmente diminui o seu limite de fadiga 

(DIETER, 1981, BRANCO, 1985). As condições do processo de deposição utilizado para a 

obtenção da camada eletrodepositada podem ter grande influencia nas propriedades de 

fadiga, porque podem produzir grandes variações nas tensões residuais, aderência, 

porosidade e dureza da cobertura. 

 

c) Tensão residual na superfície 

A formação de um estado favorável de tensões residuais de compressão na superfície 

de um componente constitui o método mais efetivo de aumentar o desempenho em fadiga. 

As tensões residuais podem ser consideradas como tensões aprisionadas que estão 

presentes em uma parte do componente não sujeita a uma força externa. Essas tensões 

aparecem quando a deformação plástica através da seção transversal total da parte 

deformada não é uniforme. Para um corpo de prova metálico submetido à flexão, por 

exemplo, no qual a superfície foi deformada em tração, de maneira que parte dela tenha 

sido deformada plasticamente, quando a força externa é retirada, as regiões que foram 

deformadas plasticamente impedem as regiões elásticas adjacentes de experimentarem uma 

recuperação elástica completa para a condição de não deformadas. Desta forma, as regiões 

deformadas elasticamente são deixadas em tração residual e as regiões que foram 

deformadas plasticamente devem estar em um estado de compressão residual, a fim de 

promover um balanço de tensões ao longo da seção transversal do corpo de prova. De uma 

maneira geral, para o caso em que parte de uma seção transversal é deformada 

plasticamente, enquanto o resto sofre deformação elástica, a região deformada 

plasticamente em tração apresentará, após o descarregamento, um estado de tensão residual 

compressivo; enquanto a região deformada plasticamente em compressão apresentará um 

estado de tensão residual trativo quando a força externa for retirada. O valor máximo de 

tensão residual que pode ser produzido é igual ao limite elástico do metal. 

A superposição de uma tensão residual de compressão, que existe em um ponto da 

superfície, com uma tensão externa aplicada de tração sobre essa superfície, diminui a 

probabilidade de ocorrência de uma falha por fadiga nesse ponto. Como exemplo, a Figura 

9.54a mostra a distribuição elástica de tensões em um corpo de prova sem tensões 

residuais, submetida ao momento fletor MF indicado. A Figura 9.54b representa uma 
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distribuição típica de tensão residual, tal como seria produzida por um tratamento de jato–

percussão (martelamento superficial), onde se observa que altas tensões residuais 

compressivas na superfície devem ser equilibradas por tensões residuais trativas no interior 

da seção transversal. A Figura 9.54c mostra a distribuição de tensões devido à 

superposição das tensões de flexão externas e das tensões residuais. Verifica-se, que a 

tensão trativa máxima na superfície é reduzida de uma quantidade igual à tensão residual 

compressiva atuante nesta superfície, e que o valor máximo da tensão de tração foi 

deslocado para um ponto no interior do corpo de prova, sendo sua magnitude uma função 

do gradiente de tensão aplicado e da distribuição de tensões residuais. O início da trinca de 

fadiga ficou assim mais dificultado por causa da redução das tensões trativas na superfície. 

O aumento das tensões de compressão não tem importância no início da trinca, porque 

estas tensões provocam o fechamento das faces das trincas impedindo a sua propagação. 

Os principais métodos comerciais de introdução na superfície de tensões residuais 

compressivas favoráveis são a laminação superficial e a jato-percussão (BRANCO, 1985). 

No entanto, estes processos devem ser aplicados sobre controle adequado, pois podem 

danificar as peças quando excessivos, o que conduzirá, ao contrário do que se deseja, a 

uma redução na resistência à fadiga. Os tratamentos de retificação e polimento podem 

causar tensões superficiais de tração quando realizados inadequadamente. Um polimento 

severo pode causar tensões de tração suficientemente elevadas que retiram o benefício do 

melhor acabamento superficial a que se destina. A têmpera cria também tensões 

superficiais trativas que podem ser eliminadas com um revenimento posterior, o que 

também deve ser feito para todas as peças que forem submetidas a tratamento térmico e 

que trabalham à fadiga. 
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Figura 9.54- Obtenção de tensões residuais por tratamento superficial: distribuição inicial 
de tensões (GARCIA et al., 2000). 

 

9.5.5.2  Efeito do tamanho  

Um dos problemas práticos de grande importância é a previsão do comportamento de 

componentes com grandes dimensões, a partir dos resultados obtidos em ensaios de fadiga 

em pequenos corpos de prova. As curvas S-N obtidas em corpos de prova de pequenas 

dimensões não se aplicam para componentes grandes. Considerando somente corpos de 

prova e componentes lisos, ou seja, eliminando-se qualquer efeito de concentração de 

tensões, os resultados experimentais indicam que existe efetivamente um efeito de 

tamanho, isto é, para componentes semelhantes a resistência à fadiga diminui quando o 

tamanho do componente aumenta. Um estudo rigoroso do efeito de tamanho no 

comportamento à fadiga dos materiais é bastante difícil, seja pela quase impossibilidade da 

preparação de corpos de prova geometricamente semelhantes com áreas da seção 

transversal sucessivamente crescentes e que tenham a mesma estrutura metalúrgica e 

distribuição de tensões superficiais ao longo da seção, seja pela exigência de máquinas de 

grande capacidade e porte para ensaiar corpos de prova de grandes dimensões (DIETER, 

1961, BRANCO, 1985). No entanto, alguns pesquisadores estudaram esse problema e os 

resultados obtidos foram apresentados na literatura especializada sobre fadiga (FORREST, 

1962, FROST et aI., 1974), possibilitando assim, a retirada de algumas conclusões. A 

alteração do tamanho de um corpo de prova de fadiga resulta, geralmente, na variação de 
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dois fatores. Em primeiro lugar, o aumento do diâmetro provoca um aumento do volume e 

da área superficial do corpo de prova, o que é de grande importância visto que as falhas por 

fadiga geralmente iniciam na superfície. Em segundo, para peças com ou sem entalhes, 

carregadas em flexão ou torção, um aumento no diâmetro geralmente reduz o gradiente de 

tensões através do mesmo e aumenta o volume de material que está altamente tensionado. 

A Figura 9.55 apresenta duas peças, A e B, submetidas a momentos fletores, MA e MB, que 

provocam a distribuição de tensões indicada com a mesma tensão máxima em ambas as 

peças. Considerando, por hipótese, a região das tensões compreendidas entre 90% e 100% 

da tensão máxima, verifica-se que, no caso da peça B, com maiores dimensões, o volume 

de material solicitado para essas tensões é maior que na peça A, e o gradiente de tensões 

diminui. Os resultados experimentais relativos ao efeito do tamanho na fadiga são 

contraditórios e algo incompletos. Por exemplo, para os ensaios de flexão alternada e 

torção em corpos de prova lisos, observa-se o decréscimo do limite de fadiga com o 

aumento do diâmetro, o que provoca uma diminuição no gradiente de tensões (Figura 

9.55). 

Para os ensaios de fadiga em corpos de prova lisos submetidos à tração, onde não 

existe gradiente de tensões, verificou-se que não ocorre efeito de tamanho nos resultados.  

 

 
 

Figura 9.55- Efeito do volume de material mais altamente solicitado na resistência a fadiga 
(BRANCO, 1985). 

 

Em termos de projeto, o efeito de tamanho pode ser considerado multiplicando-se as 

tensões da curva S-N, ou o limite de fadiga do material, por um fator de redução inferior a 
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unidade, kt, que devera depender do tamanho da peça. No caso dos aços esse fator e dado 

pela equação empírica  

034,0

o

t
V

V
k

−









=  

em que V e Vo são, respectivamente, os volumes críticos da peça e do corpo de prova 

utilizado na determinação da curva S-N. Geralmente V > Vo, e o volume critico é definido 

como o volume localizado junto a superfície do material solicitado por uma tensão igual ou 

superior a 95% da tensão máxima. Designando-se por  

otfl fk=σ  

 

9.5.5.3 Efeito da tensão média  

A tensão média representa uma importante variável na avaliação do comportamento 

em fadiga de um material. A maioria dos dados de fadiga existentes na literatura foram 

obtidos em condições de ciclos de tensões alternados onde σm = 0. Na pratica da 

engenharia, no entanto, as condições observadas são aquelas em que o carregamento 

consiste em uma tensão alternada (σa) superposta a uma tensão média ou estática. 

As curvas S-N do material alteram-se quando a tensão média do ciclo de carga deixa 

de ser nula. A Figura 9.56 mostra os dois métodos mais comuns utilizados para a 

apresentação dos dados experimentais (DIETER, 1981, BRANCO, 1985). Na Figura 9.56a 

são lançados em gráfico a tensão máxima (σmáx) contra o log N, para valores constantes da 

razão de tensões, R (equação 2.5). À medida que R se toma mais positivo, o que ocorre 

com o aumento da tensão média, o limite de fadiga medido aumenta. A Figura 9.56b 

mostra os mesmos dados apresentados em termos de tensão alternada (σa) versus número 

de ciclos para a fratura (N), para valores de tensão média constante. Neste caso, à medida 

que a tensão média se toma mais positiva, a tensão alternada permitida diminui. 

 

 



Estrutura e Propriedades dos Materiais                            Ensaios Mecânicos dos Materiais 

264 
 

 

Figura 9.56– Curvas S–N em função da tensão média (DIETER ,1981). 

 

Goodman (SILVA JUNIOR, 1962, HERTZBERG, 1996) obteve diagramas a partir 

das curvas experimentais da Figura 9.56, nos quais a amplitude da tensão limite de fadiga é 

representada em função da respectiva tensão média do ciclo de tensões (Figura 9.57). Para 

um ciclo de tensões em que a tensão média é mais trativa, a amplitude da tensão limite de 

fadiga é reduzida até se tomar nula quando o limite de resistência à tração do material, σR, 

é atingido. Os diagramas de Goodman estão representados na Figura 9.57. Na Figura 9.57a 

representam-se as tensões máximas e mínimas para o limite de fadiga em função da 

respectiva tensão média de tração e compressão. Este diagrama é constituído de duas retas 

com origem no ponto A e de coordenadas σR', embora a zona de interesse prático seja a que 

corresponde às tensões médias inferiores à tensão de escoamento (σc) do material. As duas 

retas correspondem, respectivamente, às tensões máxima e mínima do ciclo de tensões com 

σm ≠ 0, que define o limite de fadiga e, portanto, terão que passar pelos dois pontos de 

coordenadas (0, ± σfo) no eixo das coordenadas (σm = 0 e R = -1). A distância na vertical 

entre essas retas é o valor da tensão limite de fadiga,  ∆σ = σmáx - σmin; a metade dessa 

distância é a amplitude da tensão limite para a tensão σm respectiva. 

Um método alternativo para a apresentação dos dados de tensão média está mostrado 

na Figura 9.57b. A componente de tensão alternada é disposta em gráfico contra a tensão 

média. A relação representada para uma linha reta segue a sugestão de Goodman, enquanto 

a curva parabólica foi proposta por Gerber (SILVA JUNIOR, 1962, HERTZBERG, 1996). 

Os dados experimentais para metais dúcteis caem, geralmente, mais próximos da curva 

parabólica, no entanto, devido à dispersão nos resultados e também porque os ensaios 

realizados em corpos de prova entalhados aproximam-se mais da reta de Goodman, a 

relação linear é mais utilizada nos projetos de engenharia. Estas relações podem ser 

expressas pela seguinte equação: 
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onde x = 1 para a linha de Goodman, x = 2 para a parábola de Gerber e σfo é o limite de 

fadiga para carregamento alternado com σm = 0. Nesta equação, a tensão σR será 

substituída pela tensão de escoamento σc para a reta de Soderberg (reta tracejada) (SILVA 

JUNIOR, 1962). Portanto, quando a tensão média é de tração, a amplitude da tensão 

alternada do limite de fadiga é menor que em um ciclo de tensões com tensão média nula. 

Os diagramas apresentados constituem, assim, um processo de verificar se um 

determinado ciclo de tensões, caracterizado por (σa,σm), (σmáx,σm) ou (R,σa) pode provocar 

ruptura no material. Se o ponto representativo do ciclo de tensões ficar no interior dos 

diagramas, não ocorrerá ruptura por fadiga. 

A reta de Soderberger proporciona a margem de segurança mais alta no 

dimensionamento (tensão limite de fadiga mais baixa) e é a mais utilizada por ser definida 

até a tensão de escoamento, produzindo mais de perto o comportamento real do material 

(BRANCO, 1985). 

 

9.5.5.4 Efeito da concentração de tensões  

Pode ser constatado, efetivamente, na grande maioria dos casos, que a resistência à 

fadiga é seriamente reduzida quando existe na peça um acidente geométrico, como por 

exemplo um entalhe ou um orifício, que provoca o aparecimento de concentração de 

tensões. Como os órgãos de máquinas e estruturas metálicas contêm invariavelmente 

concentradores de tensão, tais como rasgos de chaveta, filetes de rosca, orifícios, 

concordâncias, entalhes, rebaixos, soldaduras, entre outros, é de se esperar que as trincas 

de fadiga iniciem nestas irregularidades geométricas. Portanto, uma das melhores maneiras 

de se reduzir o risco da falha por fadiga e tentar eliminar ao máximo esses concentradores 

de tensões, é por meio de um projeto cuidadoso e pelo controle mais adequado na 

fabricação, usinagem e acabamento superficial.  

O efeito de concentradores de tensão é estudado geralmente por meio de ensaios de 

corpos de prova com entalhes, sendo estes normalmente em forma de "V" ou circular. Um 

entalhe, além de produzir uma concentração de tensão, também cria uma condição de 

tensão localizada triaxial (SOUSA, 1982, MEYERS & CHAWLA, 1982). 
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Figura 9.57- Influência da tensão média na tensão limite de fadiga (Adaptado de 
HERTZBERG, 1996). 

 

Em condições de carga estática a severidade da concentração de tensões é medida 

por um fator de concentração de tensão teórico, kt, que é descrito como a razão entre a 

tensão máxima e a tensão nominal, e cujos valores podem ser obtidos a partir da teoria da 

elasticidade para geometrias simples ou a partir de medidas fotoelásticas para situações 

mais complexas (DIETER, 1981). Alguns valores de kt podem ser obtidos diretamente de 

gráficos de concentração de tensões (HERTZBERG, 1996).  
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O processo de avaliação quantitativa da influência da concentração de tensões na 

resistência à fadiga consiste em comparar as curvas S-N levantadas para corpos de prova 

análogos, com e sem entalhe. Os resultados para corpos de prova entalhados são 

geralmente apresentados em termos da tensão nominal calculada nas suas seções 

resistentes reais (descontando o entalhe). O grau de efetividade que o entalhe contribui 

para o decréscimo do limite de fadiga é expresso pelo fator de redução de resistência à 

fadiga ou fator de entalhe na fadiga, kf, que é simplesmente a relação entre o limite de 

fadiga de um corpo de prova entalhado e o de um sem entalhe. Para os materiais que não 

apresentam um limite de resistência à fadiga, o fator de entalhe é baseado na resistência à 

fadiga para um número de ciclos previamente estabelecido. 

Os valores de kf variam normalmente com a severidade do entalhe, tipo de entalhe, 

tipo de carregamento e nível de tensões. Verificam-se, através dos resultados 

experimentais obtidos, duas tendências gerais para condições de ensaio em carregamento 

reverso: 

1) kf > kt,  

2) kf/kt decresce quando kt aumenta. 

Assim, entalhes muito severos (valores alto de kt) têm menos efeito na resistência à 

fadiga do que se esperaria a partir do seu alto valor de kf. 

A sensibilidade ao entalhe de um material em fadiga é expressa pelo fator de 

sensibilidade ao entalhe, q , por meio da equação 

1k

1k
q

t

f

−

−
=  

O valor de q encontra-se usualmente situado entre 0 e 1. Se kf = kt , então q = 1, e o 

material é dito ser totalmente sensível ao entalhe. Ao contrário, se a presença de um 

entalhe não afeta a resistência à fadiga do material então kf = 1 e q = 0, e o material diz-se 

insensível ao entalhe  

O fator q não é uma constante verdadeira do material, pois além de variar com este, 

também depende da severidade e do tipo de entalhe, do tamanho do corpo de prova e do 

tipo de carregamento. A Figura 9.58  mostra as curvas de variação de q em função da 

geometria do entalhe para diferentes materiais, de onde se observa, para uma dada 

geometria de descontinuidade, que o fator q aumenta com a resistência do material. 
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Figura 9.58- Variação esquemática do fator de sensibilidade ao entalhe (q) com o material 
e o raio de concordância (Adaptado de HERTZBERG, 1996). 

 
Em geral, existem duas aproximações clássicas no desenvolvimento de peças com a 

presença de descontinuidades. A primeira é a de produzir um desenho de forma tal que o 

valor da concentração de tensão seja o menor possível, e a segunda, é a de estimar a 

resistência à fadiga da peça na presença da descontinuidade. No primeiro caso, deve-se 

determinar o valor de kt, enquanto que no segundo o fator a ser determinado é o kf (MANN 

1967, DIETER 1981). 

 

9.5.5.5 Efeito do meio ambiente  

A ação simultânea de tensões dinâmicas e o taque químico ou eletroquímico em uma 

peça denomina-se fadiga sob corrosão. Para que a fadiga sob corrosão ocorra, portanto, e 

necessário que o meio ambiente onde a peça encontra-se inserida reaja química ou 

eletroquimicamente com o metal que a constitui. 

Os metais que fundamentalmente estão sujeitos a esse tipo de ataque são aqueles que 

têm uma camada protetora, por exemplo, um óxido que produza resistência a um meio que 

tenderia a atacar o metal. Durante a propagação da trinca de fadiga, as camadas protetoras 

são continuamente rompidas, expondo o material ativo à ação do ambiente corrosivo.  

O processo se caracteriza pelo desaparecimento do limite de fadiga, havendo mesmo 

para baixas tensões um número de ciclos que conduz à fratura (GENTIL, 1982; 

RAMANATHAN, 1988). A Figura 9.59 mostra o comportamento de um aço sujeito à 

fadiga em meio corrosivo.  
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Figura 9.59- Comportamento de um aço sujeito a fadiga em meio corrosivo. Observa-se a 
ausência do patamar que caracteriza o limite de fadiga para esses materiais 

(RAMANATHAN, 1988). 
 

Em ar seco com percentagens de umidade relativa inferiores a 50%, a influência do 

meio ambiente não é significativa na resistência à fadiga. No entanto, em ar altamente 

saturado com vapor d'água, com percentagens de umidade relativa superiores a 90%, a 

resistência à fadiga diminui, e essa diminuição torna-se mais distinta na presença de água, 

soluções de sais, atmosferas industriais etc. O ataque preferencial do metal ocorre mesmo 

abaixo do limite de fadiga, indicando que não há faixa de tensão segura dentro da qual a 

vida do componente é infinita. A Figura 9.60 mostra esquematicamente o efeito das 

tensões cíclicas com e sem corrosão, e os limites de resistência à fadiga de diversos 

materiais estão listados na Tabela 9.13. Como pode ser observado, à medida que o meio 

torna-se mais agressivo, o limite de resistência à fadiga diminui. 

 

 

Figura 9.60- Ilustração esquemática do efeito de tensões cíclicas com e sem corrosão 
(RAMANATHAN, 1988). 
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Tabela 2.1 – Efeito da corrosão sobre a resistência à fadiga.  

Material 
Limite de 
resistência 

MNm-² 

Limite de resistência à fadiga, 
(aproximadamente 5x107 ciclos) 

  MNm-2 
Ar Água doce Água salgada 

Aço carbono (0,16%C) 
Aço carbono (1,09%C) 
Aço Ni-Cr (l,5Ni; 0,73Cr; 0,28C) 
Aço inoxidável (1,4Cr; 0,23Ni; 0,38C) 
Monel recozido 
Níquel 
Duralumínio 
Bronze aluminoso 
Cobre recozido 

461,5 
727,7 
976,5 
661,5 
574,9 
535,5 
488,3 
633,2 
214,2 

252,0 
281, I 
477,2 
365,4 
252,0 
233,1 
122,9 
228,4 
266,2 

140,2 
148,1 
113,4 
252,0 
182,7 
163,8 
70,9 

176,4 
70,9 

63,0 
- 

97,7 
252,0 
196,0 

- 
56,7 

154,4 
- 

Fonte: RAMANATHAN, 1988.   

 

A corrosão freqüentemente ocorre em meios que produzem ataque par pites. A fadiga 

sob corrosão e os pites têm certas características comuns. Em ambos, uma grande parte do 

metal permanece inalterada, enquanto que o ataque é altamente localizado. O mecanismo 

de corrosão atuante é de uma fadiga acentuada pela corrosão que depende do valor da 

freqüência das condições corrosivas e do tempo que o material a sofre. 

 

9.5.5.1 Efeito da temperatura  

 Na maioria dos componentes de equipamentos sujeitos a esforços cíclicos não é 

exigida em temperaturas muito elevadas, com algumas exceções, como por exemplo, peças 

de turbina a vapor ou a gás, mas alguns componentes operam em temperaturas bem baixas, 

como peças de refrigeração e de aeronáutica, entre outras.  

Os ensaios de fadiga realizados em temperaturas inferiores à ambiente indicam que a 

resistência à fadiga aumenta com o decréscimo da temperatura. Quando se considera a 

aplicação de cargas dinâmicas em altas temperaturas, a resistência à fadiga geralmente 

diminui quando a temperatura aumenta acima da ambiente. O aço doce é uma exceção, 

pois apresenta um máximo na resistência à fadiga entre 200 e 300°C (DIETER, 1981). À 

medida que a temperatura é elevada bem acima da ambiente, torna-se importante o 

fenômeno da fluência e, em altas temperaturas, este fenômeno será a causa principal da 

fratura. Por exemplo, nos aços-liga resistentes ao calor, até 700°C a fadiga é a causa 

principal de ruptura, enquanto que para temperaturas mais elevadas a fluência passa a 

predominar (BRANCO, 1985). A transição de falha por fadiga para falha por fluência com 

o aumento da temperatura resultará em uma mudança do tipo de fratura que passará de 
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transgranular, característico da fadiga, para a intercristalina por fluência. Portanto, os 

ensaios de fadiga em alta temperatura dependem do tempo, ou seja, da freqüência de 

aplicação das tensões. 

As tensões que provocam a ruptura par fadiga em temperaturas elevadas não são 

necessariamente provenientes de fontes mecânicas. A falha por fadiga pode ser provocada 

por tensões térmicas flutuantes sob condições em que não são produzidas tensões 

mecânicas. As tensões térmicas aparecem quando as variações de dimensões de um 

componente, resultantes da variação de temperatura, são impedidas de ocorrer devido a 

algum tipo de restrição. No caso simples de uma barra com as extremidades fixas, a tensão 

térmica provocada por uma variação de temperatura ∆T é dada por  

TE∆ασ =  

onde α é o coeficiente de expansão térmica linear e  E o módulo de elasticidade do 

material. 

Quando a falha ocorre apos aplicações repetidas de tensão térmica, diz-se que houve 

fadiga térmica. A fadiga térmica normalmente verifica-se nos equipamentos que trabalham 

em altas temperaturas (fornos, pás de turbina, reatores, componentes de motores de 

combustão interna, e outros). 

 

9.5.5.7 Efeito das variáveis metalúrgicas 

Freqüentemente o projetista de engenharia assume que os metais são homogêneos, 

isotrópicos e comportam-se elasticamente ate o ponto de falha. Entretanto, muitos metais 

utilizados na prática estão longe desse estado, sendo compostos de um agregado de grãos 

cristalinos de variadas formas, tamanhos, resistências, composições químicas, orientações 

preferenciais e separados por contornos, que são freqüentemente mais resistentes, mas de 

menor ductilidade do que os grãos que encerram. Estes fatores, juntamente com as 

descontinuidades metalúrgicas ou defeitos, tais como porosidade, segregação, inclusões, 

microtrincas e imperfeições do reticulado, combinam-se para produzir materiais de 

engenharia que são essencialmente heterogêneos em sua natureza. Sob a aplicação de um 

carregamento externo essas heterogeneidades têm um efeito similar aos concentradores 

mecânicos de tensão, e resultam em muitas pequenas áreas micro ou submacroscópicas, 

onde as tensões localizadas são muito maiores do que na vizinhança do material (MANN, 

1967). 
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Diferentes processos de fabricação, tais como fundição, forjamento, laminação ou 

extrusão, resultam em uma estrutura metalúrgica característica. Em todos os casos, 

variações em tamanho de grãos, composição química, distribuição de inclusões e 

porosidades são possíveis de estarem contidos no material de uma única peça ou 

componente. Essas variações têm sido estudadas por afetarem as propriedades de fadiga. 

Como inclusões têm-se a escória, óxidos, sulfetos, silicatos, partículas de alumina, 

precipitados, compostos intermetálicos e metais não dissolvidos. Estas inclusões são 

usualmente mais frágeis ou apresentam resistência mais baixa do que o material vizinho a 

elas. 

A porosidade ocorre em muitos casos de vazamento inadequado na fundição ou pela 

presença de gases aprisionados no material. A diferença entre os efeitos de inclusões e 

porosidades sobre a resistência à fadiga é pequena – o primeiro é relacionado com 

cavidades preenchidas e o segundo com cavidades não preenchidas – e seus resultados 

finais são os mesmos, isto é, ambos são fontes de concentrarão de tensões (MANN, 1967). 

Falhas em fadiga freqüentemente originam-se em inc1usões localizadas logo abaixo 

da superfície. As grandes inc1usões possuem um efeito mais detrimental em relação às 

pequenas inc1usôes, particularmente se elas coincidem com a seção mais altamente 

tensionada da peça. Os seus efeitos sobre a fadiga estão relacionados, assim, com as suas 

formas, tamanhos e quantidades, além de suas localizações e orientações relativas à direção 

da carga aplicada. 

 

9.5.6 A natureza estatística da fadiga 

 Os resultados do ensaio de fadiga obtidos como anteriormente mencionado, ou seja, 

utilizando-se um corpo de prova para cada amplitude de tensão, apresentam certa 

dispersão, mas que ainda permite o traçado da curva S-N abrangendo os pontos obtidos 

(curva média de diversos pontos). Entretanto, se para cada nível de tensão vários corpos de 

prova forem ensaiados, a dispersão nos valores observados do numero de ciclos para a 

fratura será grande (Figura 9.61), e a tentativa de traçar uma curva S-N pelos pontos 

obtidos levará a erros bastante acentuados na determinação do limite de fadiga do material. 
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Figura 9.61- Espalhamento dos resultados no estudo do comportamento à fadiga do 
material (DOWLING, 1983). 

 

A dispersão dos resultados no ensaio de fadiga é devida a erros experimentais e a 

fatores mecânicos e metalúrgicos, tais como (CAZAUD et al., 1969): 

a) Variação nas tolerâncias dimensionais dos corpos de prova usinados; 

b) Defasagem no posicionamento dos corpos de prova em relação ao eixo de carga da 

máquina de ensaio (centragem do corpo de prova); 

c) Presença de riscos de usinagem e tensões superficiais nos corpos de prova; estas últimas 

provocadas pela própria usinagem ou resultantes de tratamentos mecânicos ou 

termomecânicos anteriores; 

d) Variações nos corpos de prova de alguns parâmetros que influenciam o ensaio como: 

temperatura, aquecimento localizado em virtude da alteração dos esforços e corrosão 

ambiental; 

e) Dispersão das características mecânicas ao longo dos corpos de prova, devido à presença 

de heterogeneidades e inclusões no material. 

Com exceção da última causa descrita, que é relativa ao material, todas as outras 

poderão ser minimizadas para que a dispersão dos resultados também o seja. A melhoria 

das condições de preparação dos corpos de prova e de realização dos ensaios são medidas 

possíveis de serem adotadas e que conduzirão a dispersões mais fracas. Entretanto, por 

mais que corpos de prova de mesmo material, forma e dimensões, sejam confeccionados 

dentro de condições operacionais as mais idênticas possíveis e os ensaios realizados sob o 
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mais rigoroso controle dos seus parâmetros, a dispersão dos resultados obtidos subsistirá 

(SOUZA, 1982), o que demonstra a natureza estatística da fadiga. 

Uma vez que a vida em fadiga e o limite de fadiga são quantidades estatísticas, deve 

ser esperado que ocorra um desvio considerável de uma curva S-N média levantada com 

poucos corpos de prova. Será mais conveniente, portanto, definir a probabilidade de um 

corpo de prova atingir certa vida a uma dada tensão, ou da probabilidade de ocorrer fratura 

a uma dada tensão nas vizinhanças do limite de fadiga; e, a aplicação desse procedimento 

terá uma margem de erro reduzida se um número bastante elevado de corpos de prova for 

ensaiado, pois só assim toma-se possível a determinação dos parâmetros estatísticos (média 

e desvio padrão, principalmente) utilizados para a estimativa das probabilidades de falha 

do material. 
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