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RESUMO 

 

Esse trabalho consistiu na comparação do desempenho de quatro aços HSLA e AHSS de 

aplicação automobilística, com diferentes microestruturas, e aplicação de alguns modelos de 

previsão da curva da/dN versus ΔK em função da razão R entre tensões. Para isso, foram 

realizados ensaios de tração e dureza Vickers, para caracterizar propriedades mecânicas, e 

análises microestruturais e fractográficas, com auxílio das técnicas de microscopia óptica e 

eletrônica de varredura. Também foram realizados ensaios de propagação de trincas por fadiga 

em corpos de prova padronizados do tipo C(T) com razão R entre tensões entre 0,03 e 0,7. Os 

resultados mostraram diferenças significativas em função da microestrutura e propriedades 

mecânicas estáticas. O efeito deletério no crescimento de trinca por fadiga com o aumento entre 

a razão R foi observado. Comparou-se três modelos diferentes que preveem a relação da/dN 

versus ΔK principalmente na região próxima ao limiar: o clássico modelo com o conceito de 

fechamento de trinca proposto por Elber (1971), uma abordagem utilizando dois parâmetros 

como força motriz para o crescimento de trinca por fadiga proposto por Vasudevan e coautores 

(1994) e uma combinação desses dois modelos recentemente proposto por Zhu e coautores 

(2015). Os resultados forneceram subsídios para a indústria automobilística sobre o 

desempenho desses materiais sob fadiga. Todas as três metodologias de previsão levam em 

consideração importantes aspectos do comportamento de fadiga dos materiais. Porém, todos os 

modelos apresentaram problema de acurácia, necessitando de aprimoramento.  

 

Palavras-chave: Crescimento de trinca por fadiga; razão R entre tensões; fechamento de trinca; 

forças motrizes; aços para indústria automobilística.  
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ABSTRACT 

 

This research consisted in comparing the fatigue performance of four HSLA and AHSS steels 

for automotive industry, with different microstructures, and application of some prediction 

models for da/dN versus ΔK curve as function of load ratio R. For this, Vickers hardness and 

tensile tests were carried out to characterize mechanical properties, and microstructural and 

fractographic analyzes, using the techniques of optical microscopy and scanning electron 

microscopy. Fatigue crack propagation tests were also carried out on standard type C (T) test 

specimens with R ratios between 0.03 and 0.7. The results showed significant differences in 

function of microstructure and static mechanical properties. The deleterious effect of R ratio 

increase on the crack growth rate was observed.  It was compared three different models of 

predict the of da/dN versus ΔK relationship mainly in the near-threshold region: the classical 

model with the crack closure concept proposed by Elber (1971), an approach using two 

parameters as a driving force for the crack growth proposed by Vasudevan and co-authors 

(1994) and a combination of these two models recently proposed by Zhu and co-authors (2015).. 

The results provided subsidies for the automobile industry on the performance of these 

materials under fatigue. All these three models consider important aspects of the fatigue 

behavior of materials. However, they are not strictly accurate and need some improvements. 

 

Keywords: fatigue crack growth, load ratio R, crack closure, driving force parameters, steels 

for automotive industry. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A indústria automobilística é um grande setor na economia mundial. Estima-se que 50% da 

borracha, 25% do vidro e 15% do aço produzidos mundialmente destinam-se ao abastecimento 

deste setor. Um dos principais desafios que o setor automotivo enfrenta é reduzir o peso dos 

automóveis, para assim atender às novas exigências de economia de energia e restrições 

ambientais. Logo, os fabricantes de automóveis procuram materiais com propriedades 

mecânicas elevadas conflitantes (resistência mecânica por tração e tenacidade à fratura), sem 

que se faça necessário o aumento na espessura da peça (Keeler e Kimchi, 2017; Gabriel et al., 

2011; Gritti et al., 2006).  

Os aços são empregados na indústria automotiva por atenderem essas necessidades e estão em 

constante desenvolvimento. Exemplos dessa evolução são os “High-Strength Low-Alloy Steels” 

(HSLA) e os “Advanced High-Strength Steels” (AHSS). Essas ligas possuem melhor 

desempenho no tocante à energia de colisão e maior resistência mecânica, permitindo alcançar 

essas propriedades com materiais menos espessos, com menor custo. Os aços Ferrita-Perlita 

(FP), Ferrita-Bainita (FB) e Dual Phase (DP) são exemplos de materiais amplamente 

empregados nesse setor (Keeler e Kimchi, 2017). 

Assim, a tenacidade à fratura e a resistência mecânica por tração desses aços são importantes 

quando se pensa em sua aplicação, porém outras propriedades também devem ser avaliadas. 

Em rodas, por exemplo, devido às condições de trabalho, a resistência à fadiga torna-se uma 

importante característica exigida para essas ligas (Gritti et al., 2006; Godefroid et al., 2005). 

Atualmente, os estudos envolvendo taxa de propagação de trinca por fadiga recebem grande 

atenção. Isso porque essa abordagem permite determinar a carga e o comprimento da trinca 

possíveis de se atingir sem que ocorra falha por fadiga (Dieter, 1986;  Meyers; Chawla, 2009; 

Moreira et al, 2015; Godefroid et al, 2019).  

Existem várias teorias que tentam relacionar a força motriz com a taxa de crescimento de trinca 

por fadiga. Paris e Erdogan (1963) propuseram que taxa de propagação de trinca da/dN pode 

ser expressa como função da amplitude do fator de intensidade de tensão na ponta da trinca ΔK. 

Elber (1971) propôs que ocorre fechamento de trinca resultando numa diminuição da força 

motriz para o crescimento de trinca. Assim, torna-se importante um do fator de intensidade de 

tensão efetivo (ΔKeff) para essa análise. Vasudevan et al. (1994) criticam as metodologias 
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anteriores, e afirmam que são necessários dois parâmetros para analisar os dados e que precisam 

ser satisfeitos simultaneamente para a propagação de trinca ocorrer, K*
max e ΔK*. Com esses 

fatores é possível construir gráficos que evidenciam a trajetória de crescimento de trinca. 

Recentemente, Zhu et al. (2015) propuseram um modelo de previsão de crescimento de trinca 

por fadiga para a região próxima ao ΔKth. Tal metodologia considera o efeito do fechamento de 

trinca e a aproximação com dois parâmetros para a força motriz e gera uma equação do tipo de 

Paris que prevê o comportamento para esta região.  

Considerando a importância de uma seleção adequada de aços para o contexto atual da indústria 

automobilística, que busca o uso de materiais com peso reduzido e propriedades mecânicas 

elevadas, e também considerando a importância de ter um modelo de predição preciso da vida 

de fadiga desses materiais, esta pesquisa consistiu em comparar o desempenho de crescimento 

de trinca por fadiga de quatro aços HSLA/AHSS, com diferentes microestruturas e a aplicação 

de alguns modelos de predição curva da/dN versus ΔK em função da razão de carga R 

principalmente na região do limiar ΔKth. 
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2. OBJETIVOS 

 

Neste capítulo são apresentados os objetivos gerais e específicos deste trabalho. 

 

2.1. Geral 

 

Comparar o desempenho por fadiga em relação ao crescimento ode trinca de quatro aços HSLA 

e AHSS de aplicação automobilística, com aplicação e análise de alguns modelos de previsão 

da curva da/dN versus ΔK, sentido de fornecer subsídios para a indústria automobilística sobre 

o desempenho desses materiais auxiliar na seleção de materiais para a aplicação em questão. 

 

2.2. Específicos 

 

 

• Proceder com uma comparação entre os aços estudados com relação a  

⁃ composição química,  

⁃ microestrutura com auxílio de microscopia óptica e eletrônica de varredura, 

⁃ propriedades mecânicas em tração e dureza Vickers, com análise de fratura,  

⁃ desempenho por fadiga em relação ao crescimento de trinca.  

 

• Aplicar e avaliar as metodologias propostas por Elber, por Vasudevan e coautores e por 

Zhu e coautores para previsão do desempenho por fadiga.  
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Neste capítulo é apresentada uma revisão da bibliográfica sobre o tema em estudo. 

 

3.1. Aços para indústria automobilística 

 

As preocupações crescentes com os padrões de segurança de veículos, economia de 

combustível e emissões de gases geraram nas últimas décadas regulamentações globais mais 

rigorosas. Aplicações estruturais na indústria automobilística requerem materiais caracterizados 

por elevados valores de resistência mecânica e rigidez, propriedades geralmente alcançadas 

com o uso de grandes espessuras. Por outro lado, a economia de combustível e a redução de 

emissões poluentes são impactadas positivamente quando a espessura dos componentes é 

reduzida. Considerando as legislações globais atuais relacionadas com a questão ambiental, a 

redução de massa de veículos é um tópico bastante importante para a indústria automobilística. 

Neste contexto, um grande esforço foi feito nas últimas décadas, no sentido de se desenvolver 

e de se aplicar novos aços de elevada resistência mecânica. Eles combinam uma boa 

formabilidade com elevada resistência mecânica, para redução da espessura do material de 

diferentes partes do veículo, sem perda de desempenho, e garantindo a segurança do passageiro 

(Keeler e Kimchi, 2017;  Gritti et al., 2006; Van Slycken et al., 2006). 

Em 1994, um consórcio internacional formado por 35 usinas siderúrgicas iniciou o programa 

ULSAB (UltraLight Steel Auto Body), com o objetivo de projetar um veículo leve, que 

atendesse as especificações da indústria automobilística (Keeler e Kimchi, 2017). Uma das 

maiores contribuições para o sucesso deste programa foi o desenvolvimento de um grupo de 

novos tipos de aços, denominados AHSS (Advanced High-Strength Steels), com uma 

composição química particular e microestrutura multifásica obtida a partir de complexas 

operações de deformação plástica e transformações de fase, alcançando inéditos níveis de 

resistência mecânica e ductilidade. Esta família de aços consiste numa evolução dos aços 

chamados convencionais e dos aços HSLA (High Strength, Low Alloy), onde princípios básicos 

de Metalurgia Física e Metalurgia Mecânica são aplicados: aumento na densidade de 

discordâncias, refino de tamanho de grão, átomos em solução sólida, precipitação de partículas 

finas de segunda fase, entre outros (Keeler e Kimchi, 2017).  
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A Figura 3.1 ilustra a relação entre a resistência mecânica e a ductilidade obtidas em um ensaio 

de tração para as diversas famílias de aços utilizados na indústria automobilística. Trata-se da 

chamada “curva da banana”, que serve para mostrar a combinação de duas características 

mecânicas antagônicas, que precisam ser simultaneamente elevadas para garantir a redução de 

espessura do componente e a manutenção da segurança do veículo. A Tabela III.1 apresenta as 

definições para as siglas. Pode-se observar que já existem três gerações de aços considerados 

AHSS.  A primeira geração de aços AHSS inclui os aços DP e TRIP, que são excelentes para 

uso em regiões de impacto, devido à sua capacidade de absorção de energia. Os aços de elevada 

resistência do tipo MS são usados como elementos estruturais no compartimento dos 

passageiros, fornecendo um aumento de segurança. Os aços FP, FB e DP são empregados para 

a produção de rodas automotivas.  A segunda geração de aços AHSS envolve os aços 

inoxidáveis austeníticos e os aços TWIP, com uma combinação excelente de resistência e 

formabilidade. A terceira geração de aços AHSS procura oferecer um desempenho comparável 

ou superior aos aços anteriores, com custo mais barato. Um exemplo é o aço Q&P, obtido por 

tratamento térmico de têmpera e partição (Keeler e Kimchi, 2017). 

 

 

Figura 3. 1 - Diagrama de ductilidade e resistência à tração para aços, ilustrando a faixa de 

propriedades atualmente disponível para os graus AHSS. Adaptado de Keeler e Kimchi (2017). 
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Tabela III. 1 - Designação dos tipos de aços mostrados na Figura 3.1. Adaptado de Keeler e Kimchi 

(2017). 

Sigla Tipo de aço 

 

Sigla Tipo de aço 

IF Interstitial-Free Q & P Quenching & Partitioning 

BH Bake Hardening TRIP Transformation-Induced Plasticity 

HSLA High Strength, Low Alloy MS Martensitic 

DP Dual Phase TWIP Twinning-Induced Plasticity 

CP Complex Phase HF Hot Formed (and quenched) 

FB Ferritic Bainitic TPN Three Phase Nano-Precipitation 

 

O citado consórcio, com representação brasileira por intermédio das Empresas USIMINAS e 

ARCELORMITTAL, já criou diversos programas ligados ao setor automobilístico (Melo et al., 

, 1998; Gritti et al., 1994).  Um destaque atual é o programa FSV (Future Steel Vehicle), 

iniciado em 2008 e que propõe caminhos para redução de massa, redução de custo e aumento 

de segurança (cinco estrelas no chamado crash test) em veículos movidos a gasolina ou 

eletricidade. A Figura 3.2 mostra um automóvel projetado no referido programa, e a Figura 3.3 

apresenta os materiais propostos e sua localização no veículo. Para se ter uma ideia dos 

benefícios deste novo projeto, a Tabela III.2 mostra uma comparação de um automóvel do 

programa FSV com um automóvel do programa ULSAB. Esta Tabela também apresenta o VW 

Polo, considerado o carro do ano em 2010 na Europa pelo seu projeto de massa reduzida, mas 

que ainda utiliza gasolina como combustível  (Keeler e Kimchi, 2017).  
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Figura 3. 2 - Conceito do veículo elétrico do programa FSV (Keeler e Kimchi, 2017). 

 

 

 

Figura 3. 3 - Materiais utilizados no programa FSV (Keeler e Kimchi, 2017). 

 

Tabela III. 2 -  Análise comparativa do programa FSV (Keeler e Kimchi, 2017). 

Veículo Classe Energia 
Peso do 

veículo 

Massa do 

corpo 

Consumo de 

combustível 

FSV-BEV B+ Elétrica 958 kg 177 kg 2,42 l/100 km (equiv.) 

ULSAB-

AVC 
C Gasolina 933 kg 202 kg 4,40 l/100 km 

VW Polo B Gasolina 1067 kg 231 kg 5,70 l/100 km 
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No Brasil, as siderúrgicas USIMINAS e ARCELORMITTAL TUBARÃO estão capacitadas há 

várias décadas para produção de aços do tipo AHSS.  Investimentos em áreas críticas, como 

refino do aço, laminação controlada, resfriamento acelerado etc., possibilitaram o 

desenvolvimento de aços com uma relação estrutura-propriedades que atendem as demandas 

atuais da indústria automobilística. Parcerias entre universidade e empresa possibilita o 

desenvolvimento do conhecimento técnico dos profissionais envolvido, principalmente a partir 

dos programas de pós-graduação e pesquisa das universidades. A academia brasileira possui 

diversos grupos qualificados, que contribuem para o aprofundamento do assunto em questão, 

como por exemplo: UFOP, UFMG, UFRJ, PUC/RJ, IME, UFF, USP, UNICAMP, UFRGS, etc. 

(Godefroid et al., 2011; Gritti et al., 2006) 

Por exemplo, Martins (2013) estudou o “efeito das adições de Mo+V e Ti-Nb na microestrutura 

e propriedades mecânicas de um aço C-Mn-Cr multifásico submetido a processamento 

termomecânico”. Tal trabalho foi realizado em uma parceria entre a UFOP e a 

ARCELORMITTAL TUBARÃO e possibilitou o desenvolvimento de ligas e processamentos 

industriais adequados para atender a demanda da indústria automobilística. Machado (2005), 

em uma parceria entre UFOP, USIMINAS e a MAXION WHEELS, analisou a “influência do 

grau de deformação e do tratamento de bake hardening na propagação de trinca por fadiga em 

dois aços bifásicos usados em rodas automobilísticas”. Estes trabalhos enfatizam que os 

principais desafios para o desenvolvimento de aços para aplicação na indústria automobilística 

não se relacionam apenas com requisitos de propriedades mecânicas convencionais (resistência 

mecânica por tração e formabilidade), mas também com adicionais requisitos, como a 

tenacidade à fratura e a resistência à propagação de trincas por fadiga, devido às condições de 

operação do produto. Gritti et al., (2006) ressaltam que para rodas, devido às condições de 

operação, a resistência à fadiga é particularmente uma importante característica exigida para os 

aços.  

 

3.2. Propagação de trinca por fadiga 

 

Materiais sob carregamento mecânico cíclico vêm sendo amplamente estudados ao longo dos 

anos, mas pesquisas sobre propagação de trinca por fadiga têm recebido atualmente grande 

atenção (Godefroid et al., 2017; Zheng et al., 2015; Al-Rubaie et al., 2008; Raju et al., 2007). 

O fenômeno de propagação de trinca por fadiga é analisado por intermédio da aplicação de 
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conceitos da Mecânica de Fratura, onde se admite que há uma trinca no material e que ela 

crescerá durante o carregamento ou serviço. Assim, a vida em fadiga do material será 

determinada pelo crescimento da trinca sob um carregamento cíclico. Faltaria caracterizar a 

propagação de uma trinca dominante em relação à uma força motriz apropriada (Meyers e 

Chawla, 2009).  

Paris e Erdogan (1963) propuseram que como a trinca começa a crescer na região de maior 

tensão, normalmente na ponta da trinca, é possível definir uma força motriz característica. O 

fator da amplitude de tensões, ΔK, é estabelecido pela Equação 3.1. 

 

𝛥𝐾 =  𝐾max –  𝐾min       (3.1) 

 

onde Kmax é fator de intensidade de tensão máximo, correspondente à carga máxima, e Kmin é o 

fator de intensidade de tensão mínimo, correspondente à carga mínima.  Assim, a taxa de 

crescimento de trinca, da/dN, é controlada pela amplitude do fator de intensidade de tensão, 

combinação da amplitude de tensões atuantes e do tamanho de trinca. Foi possível determinar 

uma relação experimental entre da/dN e ΔK, que é tradicionalmente conhecida como equação 

de Paris, Equação 3.2. 

 

 𝑑𝑎/𝑑𝑁 =  𝐶(𝛥𝐾)m       (3.2) 

 

onde a é o tamanho de trinca, N o número de ciclos, C e m são constantes inerentes ao material, 

ambiente e condições de ensaio (Paris e Erdogan, 1963). 

Os ensaios de propagação de trinca por fadiga com controle de carga fornecem uma curva de 

comprimento de trinca a versus número de ciclos N. Ao manipular os dados e plotar os 

resultados experimentais do logaritmo da/dN versus o logaritmo de ΔK uma curva sigmoidal é 

obtida, Figura 3.4. Observam-se três regiões características da propagação de trinca por fadiga. 

Na região I, as taxas de propagação são geralmente muito baixas e dependem fortemente do 

fator de intensidade de tensões.  Sua principal característica é o valor limite de fator de 

intensidade de tensão, ΔKth, abaixo do qual não há propagação de trinca. Essa região é 
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fortemente influenciada pela microestrutura do material, a razão entre tensões R e o ambiente.  

A região II é caracterizada pela equação de Paris, em uma relação linear entre os logaritmos de 

da/dN e ΔK. Na região III, Kmax se aproxima da tenacidade à fratura do material e ocorre 

propagação por processo instável e colapso do material, provocando a sua fratura (Schijve, 

2009; Godefroid, 1995; Meyers e Chawla, 2009). 

 

 

Figura 3. 4 - Curva de crescimento de trinca por fadiga. Adaptado de Schijve (2009). 

 

Como dito anteriormente, a Região I da curva de propagação de trinca por fadiga é influenciada 

pela microestrutura e composição química do material. Consequentemente, a composição 

química, a microestrutura e o tamanho de grão afetam notoriamente o valor do limiar ΔKth. 

Aços bifásicos, como os FB e FM, possuem uma excelente resistência à propagação de trinca 

por fadiga, com valores maiores de ΔKth comparados aos FP. Essa resistência é atribuída à 

segunda fase “dura”, ao barrar a propagação da trinca, alterando o caminho da mesma, 

deixando-o mais tortuoso, retardando a propagação da mesma (Martins, 2013; Minakawa et al., 

1982; Gritti et al., 2002; Gutz et al., 2010; Guan e Yu, 2013).  

Um parâmetro importante que deve ser considerado nos ensaios de propagação de trinca por 

fadiga é a razão entre tensões R, Equação 3.3. 

 

𝑅 =  
𝜎𝑚𝑖𝑛

𝜎𝑚𝑎𝑥
 =

𝐾𝑚𝑖𝑛

𝐾𝑚𝑎𝑥
          (3.3) 
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onde Kmin é o fator de intensidade de tensão mínimo, Kmax é o fator de intensidade de tensão 

máximo, σmin é a tensão mínima e σmax é a tensão máxima (Dieter, 1986; Godefroid, 1995). 

Tal parâmetro possibilita considerar as variações de cargas que um material está sujeito quando 

solicitado mecanicamente, afetando resistência à propagação de trinca por fadiga. O 

comportamento observado por vários autores é que o aumento na razão R provoca uma 

diminuição no valor do limiar ΔKth (Dutta et al., 1984; Godrefroid et al., 2019; Gritti et al., 

2002, Moreira et al., 2015). A  razão entre tensões também altera o posicionamento das curvas 

da/dN versus ∆K: quando se aumenta o valor da R, elas são deslocadas para mais próximo do 

eixo da ordenada, gerando um efeito deletério no comportamento do material. Geralmente, o 

efeito do aumento da razão R é mais significativo nas regiões I e III do que na região II (Dieter, 

1986). 

Elber (1971) observou em seus estudos que trincas por fadiga se fecham no descarregamento 

antes que toda a carga seja removida. Tal fenômeno seria explicado pela zona plástica que se 

desenvolve à ponta da trinca com o aumento da tensão aplicada ao material. Devido ao 

crescimento da trinca, a zona plástica é ativada, mas o material ao redor da zona ainda tem 

comportamento elástico. Com essa restrição, cria-se um campo de tensões residuais 

compressivas à frente da trinca, gerando o fenômeno denominado fechamento de trinca (Meyers 

e Chawla, 2009; Godefroid, 1995; Newman et al., 1988; Elber, 1971).  

O fenômeno do fechamento de trinca resulta na diminuição da força motriz de crescimento da 

mesma pois a mesma  não pode se propagar enquanto estiver fechada. Assim, deve-se corrigir 

esse valor para um intervalo efetivo de intensidade de tensão (ΔKeff), no lugar de ΔK, para a 

análise do crescimento de trinca, de acordo com a Equação 3.4 e Figura 3.5:  

 

ΔKeff =  Kmax − Kop      (3.4) 

 

onde Kop é o fator de intensidade de tensão mínimo para o qual a trinca ainda está aberta.  
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Figura 3. 5 - Definição de intervalo efetivo de intensidade de tensão em fadiga. Adaptado de  

NEWMAN et al. (1988). 

 

 

A Equação de Paris pode ser modificada para correlacionar dados de crescimento de trinca para 

valores da razão R entre tensões, Equação 3.5: 

 

𝑑𝑎/𝑑𝑁 =  𝐶(𝛥𝐾eff)m      (3.5) 

 

 

O coeficiente do efeito do fechamento de trinca por fadiga (U), expressado pela Equação 3.6, é 

a fração entre ΔKeff e ΔK quando  Kmin < Kop.  Para Kop ≥ Kmin,, U = 1 e o fechamento de trinca 

não influencia nos resultados. 

 

𝑈 =
𝛥𝐾eff

𝛥𝐾
 =

1

1−𝑅
−  

Kop 

ΔK
      (3.6) 

 

A utilização de ΔK no gráfico sigmoidal ressalta o efeito de R, porém quando se utiliza ΔKeff 

esse efeito não aparece. É possível então colapsar os dados para ensaios com R variados em 

uma única “curva mestre” e analisar o fenômeno de propagação de trinca por fadiga (Meyers e 

Chawla, 2009; Godefroid, 1995; Zhu et al., 2015). 

O fechamento de trinca pode ser induzido por outros fenômenos como rugosidade, aspereza e 

oxidação presentes na superfície da trinca, entre outros. A Figura 3.6 ilustra os principais 

mecanismos de fechamento de trinca (Meyers e Chawla, 2009; Newman et al., 1988;).  
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Figura 3. 6 - Mecanismos de fechamento de trinca por fadiga. Adaptado de NEWMAN et al., 

(1988). 

 

Muitos autores utilizaram desses conceitos de fechamento de trinca por fadiga para diferentes 

ligas ferrosas em seus estudos. Godrefroid et al. (2011) observaram a presença do efeito de 

fechamento de trinca em aços Dual Phase com diferentes composições químicas.  Ramage et 

al. (1987) constataram que a continuidade da fase presente na microestrutura tem um efeito 

significativo no fechamento de trinca.  Já Sun et al. (1995) concluíram que a magnitude do 

fechamento de trinca aumenta com a fração volumétrica de martensita do aço. 

Gutz et al. (2010) notaram que ao ΔK se aproximar do ΔKth o efeito do fechamento de trinca 

aumenta rapidamente para um aço bainítico, tendo os mecanismos de fechamento induzidos por   

oxidação, tortuosidade e deflexão da trinca utilizados para explicar o comportamento. Em seu 

trabalho, Gritti et al. (2002) constataram que a magnitude do efeito de fechamento de trinca 

cresce para valores menores de R à medida que ΔK se aproxima do ΔKth, enquanto para valores 

relativamente maiores de R o nível de fechamento de trinca é mantido praticamente constante.  

A metodologia envolvendo o efeito do fechamento de trinca proposta por Elber (1971) sofreu 

várias adaptações nas últimas décadas.  Hudak e Davidson (1981), por exemplo, propõem existe 

uma relação numa curva  ΔKth versus R de acordo com a Equação 3.7, onde R* é a razão R acima 

da qual o fechamento de trinca não exerce influência. E Kth
* é o  Keff para a situação extrema 

onde Kth
* é o Keff. A Equação 3.7 prevê que ΔKth varia linearmente com R acima de R* e é 

constante para valores altos de R. Dessa forma, a Equação 3.7 considera que a força motriz 
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limiar tem dois componentes: um extrínseco, que é função da razão R e é controlado pelo 

fechamento de trinca (R   R*), e um intrínseco, sendo propriedade do material independente 

do fechamento de trinca (R > R*). A Equação 3.7 também prevê que para R = 0, tem-se: Kth 

= Kcl +Kth
*. 

 

∆𝐾𝑡ℎ =  {
(𝐾𝑐𝑙 +  ∆𝐾𝑡ℎ

∗ )(1 − 𝑅)         𝑅 ≤  𝑅∗

  ∆𝐾𝑡ℎ
∗                                      𝑅  >  𝑅∗   (3.7) 

 

A influência do fechamento de trinca na força motriz para o crescimento de trinca tem sido bem 

aceita por inúmeros pesquisadores, mas existem ideias divergentes a esta teoria. Por exemplo,  

Vasudevan et al. (1994) reanalisaram esses conceitos em seus estudos. Com o suporte de dados 

experimentais, eles concluíram que o fechamento de trinca pode existir, mas sua magnitude é 

pequena ou insignificante. Uma avaliação crítica dos dados da literatura de variação da 

intensidade de tensão limite com a razão entre cargas R em vários materiais, além das curvas 

experimentais de carga versus deslocamento, confirmaram essas conclusões. Se o fechamento 

de trinca é insignificante, então alguns efeitos atribuídos ao fenômeno precisam ser 

reanalisados, como a relação entre R e ΔK (Sadananda et al., 2009). 

Um novo método que leva em conta as grandezas R e ΔK foi proposto, onde dois parâmetros 

críticos de intensidade de tensão, K*
max e ΔK*

th, devem ser atendidos simultaneamente como 

forças motrizes para o crescimento de trinca por fadiga. Assim, com dois parâmetros de carga 

independentes, uma descrição mais acurada das cargas cíclicas é alcançada. A dependência de 

Kmax e ΔKth em termos de R é expressa pelas Equações 3.8 e 3.9 (Sadananda et al., 2009; 

Vasudevan et al., 1994).  

 

𝐾𝑚𝑎𝑥  =  𝐾𝑚𝑎𝑥
∗  para R < R*       (3.8a) 

𝐾𝑚𝑎𝑥  =  𝛥𝐾𝑡ℎ
∗  (1 − 𝑅)⁄   para R ≥ R*                         (3.8b) 

 

𝛥𝐾𝑡ℎ =  𝐾𝑚𝑎𝑥
∗  (1 − 𝑅) para R < R*     (3.9a) 

𝛥𝐾𝑡ℎ =  𝛥𝐾𝑡ℎ
∗  para R ≥ R*                       (3.9b) 
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Utilizando esses conceitos, a relação entre as forças motrizes Kmax e ΔK e a razão R é exposta 

sem utilizar nenhum fator extrínseco, como fechamento de trinca. Esses parâmetros são apenas 

afetados pelo material e pelo ambiente, independentes dos métodos de ensaio utilizados para 

determinar seus valores (Stanzl-Tschegg et al., 1999; Vasudevan et al., 1994). 

O fato de dois parâmetros serem requeridos para definir uma condição limite para a propagação 

da trinca por fadiga sugere que a representação dos dados deve ser feita por gráficos 

tridimensionais, com Kmax e ΔK como duas variáveis independentes. A Figura 3.7 apresenta um 

esquema com essa representação. Por exemplo, quando R = 0 forma-se um plano a 45° com os 

eixos Kmax e ΔK. Nesse plano Kmax = ΔK e a representação da taxa de propagação de trinca por 

fadiga em termos de Kmax e ΔK é equivalente (Vasudevan et al., 1994).  

 

Figura 3. 7 - Representação tridimensional dos parâmetros de fadiga. Adaptado de Sadananda e 

Vasudevan (2004). 

 

Convencionalmente, a taxa de propagação de trinca é apresentada graficamente em termos 

apenas de ΔK para diferentes valores de R. Nesse caso, para alterar os dados para um gráfico 

bidimensional seria necessário colapsar todas as curvas em um plano, ignorando as orientações 

angulares relativas entre planos e o papel de Kmax. Para reduzir corretamente os dados uma 

transformação apropriada é requerida (Sadananda e Vasudevan, 2004; Vasudevan et al., 1994)  
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A taxa de propagação de trinca pode ser apresentada graficamente em termos de ΔK e Kmax para 

diferentes valores de R, como ilustra a Figura 3.8. Com o aumento da razão R, os dados 

convergem para um valor crítico, ΔK*
th, visto na Figura 3.8 (a). Já a Figura 3.8 (b), similarmente, 

com a diminuição de R, os dados convergem para um limiar K*
max. Assim, é possível definir 

esses valores críticos para qualquer taxa da/dN (Sadananda et al., 2009; Sadananda e 

Vasudevan, 2004; Stanzl-Tschegg et al., 1999).  

 

                          (a)                                                                  (b) 

 

Figura 3. 8 - (a) Taxa de propagação de trinca em termos de ΔK. (b) Taxa de propagação de 

trinca em termos de Kmax. Adaptado de Sadananda e Vasudevan (2004). 

 

Ao fazer cortes perpendiculares ao eixo da/dN na Figura 3.8 (a) e (b), chega-se a um gráfico 

ΔK-Kmax, representado na Figura 3.9. Quando da/dN = 0, tem-se a “curva limiar fundamental” 

que define dois valores limite críticos, ΔK*
th e K*

max,th. Ela pode ser considerada um mapa de 

fadiga e representa a interação entre as duas forças motrizes necessárias para reforçar a taxa de 

crescimento de trinca. Dessa forma, é possível utilizar uma representação gráfica 

bidimensional, sem as complexidades da representação tridimensional (Vasudevan et al., 2016; 

Sadananda et al., 2009; Sadananda e Vasudevan, 2004; Stanzl-Tschegg et al., 1999). 
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Figura 3. 9 - Gráfico ΔK versus Kmax para uma dada da/dN definindo dois valores críticos. 

Adaptado de Sadananda e Vasudevan (2004). 

 

O caminho do crescimento de trinca pode ser definido graficamente pelas mudanças nos valores 

limites das duas forças motrizes em função da taxa de crescimento de trinca. As trajetórias do 

crescimento de trinca refletem a resistência do material ao crescimento de trinca e os 

mecanismos intrínsecos que contribuem com a propagação. Mudanças na trajetória (tipo I, II, 

III etc.) correspondem a mudanças nas taxas que controlam os mecanismos. A Figura 3.10 

representa essas trajetórias, refletindo o comportamento do material (Sadananda et al., 2009; 

Sadananda e Vasudevan, 2004; Sadananda et al., 2001).  

 

Figura 3. 10 - Mapa de trajetória de crescimento de trinca por fadiga. Adaptado de  

Sadananda e Vasudevan (2004).  
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 A inclinação das linhas, nos mapas de trajetórias ΔK* e K*
max, correspondem a (1- R*), onde R* 

define a razão crítica R abaixo da qual Kmax é o parâmetro controlador e acima ΔK. Pode-se 

convenientemente seguir o processo físico de fadiga usando a representação bidimensional do 

mapa de trajetória (Sadananda e Vasudevan, 2004). 

A linha de 45º no mapa de trajetória representa a condição ΔK* = K*
max, para R* = 0. Essa 

condição é designada como linha de fadiga pura e é característica do comportamento do 

material. Para um mesmo material, a trajetória do crescimento de trinca pode mudar, estas 

mudanças refletem as mudanças no mecanismo governante e são dependentes do ambiente em 

que ocorre o crescimento de trinca por fadiga. (Vasudevan et al., 2016; Sadananda e Vasudevan, 

2004; Sadananda et al., 2001).  

No entanto, alguns pesquisadores têm verificado que a aplicação independente das abordagens 

propostas por Elber e por Vasudevan não podem explicar completamente e prever com acurácia 

o efeito de R na região próxima ao limiar de fadiga. Uma solução possível é mesclar 

adequadamente as duas abordagens. 

Recentemente, Zhu et al. (2013; 2015) investigaram o efeito de R no crescimento de trinca por 

fadiga, combinando o conceito de fechamento de trinca e o a abordagem de dois parâmetros 

como forças motrizes. Para tal, foi considerada uma nova equação que relaciona a força motriz 

com a razão R e considera o fechamento de trinca, sem envolver a medida experimental do 

mesmo. A Equação 3.10 pode ser utilizada, onde ΔK0 é o fator de intensidade de tensões para    

R = 0, ΔKR é o fator de intensidade de tensões para um dado valor de R e α é um fator de 

sensibilidade do material ao crescimento de trinca por fadiga e varia com R. Ao se analisar o 

gráfico ΔK0 versus R  para valores de da/dN entre 1x10-6 mm/ciclo e 1x10-7mm/ciclo, Figura 3. 

11, observa que há uma variação de ΔK0 com R. Tal fato indica que o efeito do fechamento de 

trinca está presente nessa região do limiar e é considerado pela Equação 3.10. A contribuição 

do fechamento de trinca pode ser quantificada pela diferença entre valores de ΔK0 para razões 

R altas e baixas (Zhu et al., 2015). 

 

𝛥𝐾0 = 𝛥𝐾𝑅 𝑒𝑥𝑝(𝛼
2𝑅

1−𝑅
)
                   (3.10) 



19 
 

 

Figura 3. 11 – Variação de lnΔK0 com R e a existência da zona com fechamento de trinca na região 

próxima ao ΔKth. Adaptado de Zhu et al. (2015). 

 

É aceito que o efeito fechamento de trinca não é notado a partir de um valor de R crítico, Rc, 

dependente da microestrutura do material. Ao se introduzir um valor de fator de intensidade de 

tensão sem esse efeito, utilizando valores altos de R como referência, por exemplo 0,7, a carga 

de abertura de trinca K0(R) para qualquer R pode ser calculada de acordo com a Equação 3.11 

(Zhu et al., 2015). 

 

𝐾0(𝑅)  = 𝛥𝐾0(𝑅) − 𝛥𝐾0(𝑟𝑒𝑓) + 𝐾0,𝑚𝑖𝑛                        (3.11) 

 

onde ΔK0(R) e ΔK0(ref) são as amplitudes do fator de intensidade de tensão para qualquer R e R de 

referência, em um mesmo valor de da/dN. K0(R) será equivalente a K0min se R é igual ao R de 

referência, onde não haverá o efeito do fechamento de trinca. Assim, combinando as Equações 

3.5, 3.10 e 3.11, o coeficiente de fechamento de trinca U0(R) pode ser obtido para um valor 

específico de da/dN, Equações 3.12, 3.13 e 3.14 (Zhu et al., 2015). 

 

𝑈0(𝑅) =
𝛥𝐾0(𝑟𝑒𝑓)

𝛥𝐾0(𝑅)
                     (3.12) 
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𝑈(𝑅) =
𝛥𝐾(𝑟𝑒𝑓)

𝛥𝐾(𝑅)
                  (3.13) 

 

𝑈0(𝑅) = 𝑈𝑅 . exp (18 𝛼2 −  𝛼 (
2𝑅

1−𝑅
))                   (3.14) 

 

onde α é denominado α1, quando R é menor que Rc, caso contrário α é igual a α2. Para o mesmo 

valor de R, U0(R) reduz gradualmente com o decréscimo de da/dN, indicando que o efeito de 

fechamento de trinca aumenta com o decaimento da carga.  O nível de fechamento de trinca é 

mais severo para menores valores de R porque o U0(R) normalmente é menor para menores 

valores de R, dado um valor de da/dN, mais alto para R maiores, como 0,7 (Zhu et al., 2015). 

Para desenvolver um modelo de previsão do crescimento de trinca por fadiga, Zhu et al. (2015), 

assumiram que a relação da/dN versus ΔK0 na região próxima ao limiar segue a tradicional 

equação de Paris, para qualquer R e para o R de referência, por exemplo R = 0,7, visto nas 

Equações 3.15 e 3.16. C0(R), C0(ref), m0(R) e m0(ref) são constantes da equação de Paris para cada R 

(Zhu et al., 2015). 

 

𝑑𝑎

𝑑𝑁
=  𝐶0(𝑅). (ΔK0(𝑅))𝑚0(𝑅)                     (3.15) 

 

𝑑𝑎

𝑑𝑁
=  𝐶0(𝑟𝑒𝑓). (ΔK0(𝑟𝑒𝑓))𝑚0(𝑟𝑒𝑓)                     (3.16) 

 

Ao se linearizar as Equações 3.15 e 3.16 e combiná-las, a expressão resultante pode ser 

restruturada de forma a se obter ΔK0 para qualquer valor de R, de acordo com a Equação 3.17.  

 

𝛥𝐾0(𝑅) = (
𝐶0(𝑟𝑒𝑓)

𝐶0(𝑅)
)

1

𝑚0(𝑅) . (𝛥𝐾0(𝑟𝑒𝑓))

𝑚0(𝑟𝑒𝑓)

𝑚0(𝑅)                   (3.17) 
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Combinando as Equações 3.13 e 3.16, U0(R) é transformado em U(R), indicado pela Equação 

3.18.  

𝑈(𝑅) =  
(

𝐶0(𝑅)

𝐶0(𝑟𝑒𝑓)
)

1
𝑚0(𝑅)⁄

exp(18𝛼2− 𝛼 
2𝑅

(1−𝑅)
)
 (𝛥𝐾0(𝑟𝑒𝑓))

1− 𝑚0(𝑟𝑒𝑓) 𝑚0(𝑅)⁄
              (3.18) 

 

Os parâmetros presentes na Equação 3.18 variam com R e podem ser expressos como A(R) e 

B(R), Equações 3. 19 e 3.20. Logo, U(R) pode ser simplificado, como apresenta a Equação 3.21. 

 

𝐴(𝑅) =  𝑎1𝑅2 + 𝑏1𝑅 + 𝑐1                (3.19) 

 

𝐵(𝑅) = 𝑎2𝑅 + 𝑏2                     (3.20) 

 

𝑈(𝑅) = 𝐴(𝑅). 𝛥𝐾𝑟𝑒𝑓
𝐵(𝑅)

               (3.21) 

 

As Equações 3.19 – 3.21 ilustram que o modelo com coeficiente de fechamento de trinca U(R) 

é dependente de R e ΔKref simultaneamente. Assim, combinando as Equações 3.13 e 3.21 chega-

se a uma relação generalizada de da/dN – ΔK, apresentada na Equação 3.22. Para o caso especial 

em que se o valor de ΔKth(ref) a Equação 3.23 é estabelecida (Zhu et al., 2015). 

.  

𝛥𝐾(𝑅) =
1

𝐴(𝑅)
 . 𝛥𝐾(𝑟𝑒𝑓)

1−𝐵(𝑅)
                   (3.22) 

 

𝛥𝐾𝑡ℎ(𝑅) =
1

𝐴(𝑅)
 . 𝛥𝐾𝑡ℎ(𝑟𝑒𝑓)

1−𝐵(𝑅)
                     (3.23) 
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A partir de Equação 3.22 é possível estabelecer uma equação geral para o crescimento de trinca 

por fadiga, Equação 3.24. 

 

𝑑𝑎

𝑑𝑁
= 𝐶 [

1

𝐴(𝑅)
 . (𝛥𝐾(𝑟𝑒𝑓)

(1−𝐵(𝑅))
)]

𝑚

                   (3.24) 

 

Este modelo de crescimento de trinca por fadiga foi validado posteriormente usando dados nas 

literaturas abertas e acredita-se que seja elegível e adequado para prever limiares de fadiga em 

uma variedade de aços Cr – Mo – V (Zhu et al., 2015, Zhu et al., 2013)) 

De modo geral, a partir da revisão bibliográfica, é possível notar a importância de uma seleção 

adequada de aços empregados atualmente na indústria automobilística, principalmente em 

relação a redução de peso e vida em fadiga. Observa-se também a existência de diferentes 

metodologias de análise e previsão da curva da/dN versus ΔK, principalmente na região do 

limiar ΔKth. A metodologia proposta por Elber (1971) foi amplamente empregada e adaptada, 

já as propostas por Vasudevan et al. (1994) e, principalmente, Zhu et al. (2015) foram menos 

discutidas, sendo de grande interesse analisá-las.  
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste capítulo são apresentados os materiais e métodos utilizados no desenvolvimento deste 

trabalho. 

 

4.1. Materiais 

 

Amostras de quatro chapas de aço para indústria automobilística foram fornecidas pela Empresa 

MAXION WHEELS (Limeira, SP) para realização do trabalho, com espessuras apresentadas 

na Tabela IV.1. Os materiais em questão foram denominados S1, S2, S3 e S4. 

 

Tabela IV. 1 - Espessura das chapas dos aços estudados 

Aço Espessura (mm) 

S1  3,6 

S2  3,3 

S3  2,8 

S4  3,1 

 

 

4.2. Procedimentos Experimentais 

 

A seguir são apresentados os procedimentos experimentais utilizados na realização deste 

trabalho. 

 

4.2.1. Análise química 

 

A análise química dos aços foi realizada em um espectrômetro de emissão óptica Foundry – 

Master Xpert - Oxford Instruments do Laboratório de Fundição DEMET/Escola de 
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Minas/UFOP. Esse equipamento permite fazer análises rápidas e simultâneas de diversos 

elementos. As amostras foram analisadas três vezes para cada qualidade de chapa.  

 

4.2.2. Caracterização microestrutural 

 

As amostras para a análise microestrutural foram retiradas da direção longitudinal de cada 

chapa de aço. Em seguida, foram embutidas com auxílio de resina epóxi e endurecedor 

adequados. Assim, as amostras passaram pelos procedimentos de lixamento e polimento 

metalográfico padrão (ASTM E3, 2015). Após o polimento, as amostras foram atacadas pelo 

reativo picral, com tempo de imersão de aproximadamente 23s, e, em seguida, pelo reativo 

metabissulfito de sódio, com tempo de imersão de aproximadamente 10s, como descrito por De 

et al. (2003). Este reativo foi o mais adequado para a revelação e caracterização de fases e 

constituintes dos aços HSLA e AHSS. Os ensaios foram realizados no Laboratório de 

Tratamentos Térmicos e Microscopia Óptica – LTM do DEMET. 

Para a execução da análise microestrutural com identificação de fases/constituintes, foi 

utilizado um microscópio óptico do Laboratório de Ensaios Mecânicos do Departamento de 

Engenharia Metalúrgica e de Materiais - DEMET, Escola de Minas. Para completar a análise, 

também foi utilizado o microscópio eletrônico de varredura marca VEGA 3 TESCAN do 

Nanolab - REDEMAT – Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP).  

O tamanho de grão dos aços foi medido pelo método dos interceptos de acordo com a norma 

ASTM E112 (2013). A fração volumétrica das fases foi mensurada em 10 campos com auxílio 

de software de tratamento de imagens ImageJ.  

 

4.2.3. Ensaio de dureza Vickers 

 

Os ensaios de dureza foram realizados no Laboratório de Ensaios Mecânicos da Universidade 

Federal de Ouro Preto, em um durômetro Wolpert, de acordo com a norma ASTM E92 (2017). 

A carga de 50g foi utilizada e foram realizadas 10 identações por amostra para se retirar o valor 

médio. O ensaio foi realizado com o objetivo de complementar a caracterização das 

propriedades mecânicas dos aços estudados.  
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4.2.4. Ensaio de tração 

 

Objetivando-se a caracterização mecânica inicial dos aços estudados foram feitos ensaios de 

tração de acordo com a norma ASTM E8 M (2008). Estes ensaios foram realizados no 

Laboratório de Ensaios Mecânicos do Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear -

CDTN, numa máquina universal Instron 5882 com célula de carga com capacidade de 10 

toneladas com aquisição de dados por computador. Os corpos de prova, conforme ilustrados na 

Figura 4.1, foram retirados de forma que o esforço seja no sentido transversal da chapa.  

 

 

Parâmetro Dimensão 

(mm) 

W 6 ± 1 

T Espessura 

da chapa 

C 10 

ρ 6 
 

(a) (b) 

Figura 4. 1 (a) Representação esquemática dos corpos de prova para o ensaio de tração. (b) dimensões 

dos corpos de prova 

 

4.2.5. Ensaio de propagação de trinca por fadiga 

 

Os ensaios de crescimento de trinca por fadiga foram realizados de acordo com a Norma ASTM 

E 647 (2015), no Laboratório de Ensaios Mecânicos do CDTN, em uma máquina servo-

hidráulica Instron 8802 e no Laboratório de Ensaios Mecânicos da Universidade Federal de 

Ouro Preto, em uma servo-hidráulica MTS, ambas de 10 toneladas. Ambas são conectadas à 

um computador com sistema de aquisição de dados. O carregamento foi realizado sob uma 

forma de onda senoidal, à temperatura ambiente, com frequência f de 35Hz e razão entre tensões 

R com os valores 0,03, 0,1, 0,4, 0,5 e 0,7. 

Foram ensaiados corpos de prova do tipo C(T) para cada aço estudado com razão entre tamanho 

de trinca e largura (a/W) de 0,26, conforme ilustrado na Figura 4.2. A propagação da trinca foi 

no sentido de laminação da chapa e o esforço aplicado no sentido transversal. Curvas tamanho 
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de trinca em função do número de ciclos foram obtidas e transformadas em curvas taxa de 

propagação de trinca (da/dN) em função da amplitude do fator de intensidade de tensões (ΔK). 

O valor do ΔKth foi definido como a faixa do fator de intensidade de tensões em que a taxa de 

crescimento de trinca por fadiga é igual a 1x10-7 mm/ciclo e obtido por regressão linear da curva 

log da/dN versus log ΔK entre as taxas 10-6 e 10-7 mm/ciclo. Foi utilizado o método de controle 

de ΔK com decréscimo do valor de K e decréscimo de carregamento para obtenção da Região 

I. Para a Região II foi utilizado o método de carga constante, com crescimento no valor de ΔK 

por meio da variação do tamanho de trinca.  

 

 

Figura 4. 2 Representação esquemática dos corpos de prova para o ensaio de propagação de trinca por 

fadiga. 

 

As medidas de fechamento de trinca para aplicação do modelo de Elber (1971) foram 

determinados a partir do desvio de linearidade no descarregamento das curvas carga versus 

deslocamento de abertura de trinca (P x COD). A Figura 4.3 ilustra estes tipos de gráficos, para 

(a) quando há o efeito do fechamento de trinca e (b) quando não se observa. Estes dados foram 

obtidos em um valor de ΔK correspondente a taxa de crescimento de trinca variando de 1x10-7 

a 1x10-6 mm/ciclo.  
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(a) (b) 

Figura 4. 3 - Curva carga versus COD para um dos aços estudados (S1). A reta verde foi construída 

para realçar (a) o fechamento de trinca e (b) sua ausência. 

 

Os valores de ΔK e Kmax utilizados na metodologia de Vasudevan et al. para a taxa de              

1x10-7 mm/ciclo foram plotados em gráficos para a identificação dos valores críticos que 

permitem o crescimento de trinca por fadiga. A Equação 4.1 (Klesnil e Lukás, 1992) foi 

utilizada para aumentar a quantidade de dados na taxa de 1x10-7 mm/ciclo, onde o parâmetro 

K0 representa o valor de ΔKth para R = 0 e γ é uma constante de ajuste entre 0 e 1. Para seis 

diferentes taxas de crescimento de trinca selecionadas, os valores de ΔK e Kmax foram obtidos e 

plotados em um gráfico que representa um mapa de trajetória de crescimento de trinca. 

 

𝐾0 =
𝛥𝐾𝑡ℎ

(1−𝑅)𝛾                                                                                                                                  (4.1) 

 

Para aplicar o modelo proposto por Zhu et al. (2015), o valor de R = 0,7 foi escolhido como 

referência onde não se observou o fechamento da trinca. Para seis valores de da/dN específicos 

da região próxima ao limiar, foram plotados gráficos entre lnΔK e (2R/(1-R)) para diferentes R 

e a inclinação de cada linha (α) foi obtida. Quando R é menor que Rc, α é chamado α1, caso 

contrário α é igual a α2, sendo Rc foi identificado utilizando o desvio de linearidade das curvas 

carga x COD para todos os valores de R.  Para cada teste realizado com R diferente, a equação 

de Paris foi aplicada à região do ΔKth com a correção para ΔK para ΔK0, de acordo com a 

Equação 3.9, e as constantes C0 e m0 foram obtidas. A partir dos parâmetros C0, m0, α1 e α2, é 

possível determinar as funções A(R) e B(R) para cada material. Com esta informação, pode-se 

Pcl 
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utilizar a Equação 3.22 para prever o crescimento de trinca por fadiga no regime próximo ao 

ΔKth para diferentes valores de R. 

 

4.2.6. Análises fractográficas 

 

Foram analisadas as superfícies de fratura dos corpos de prova ensaiados por tração e por 

propagação de trinca por fadiga. Para isso, utilizou-se microscópio eletrônico de varredura 

marca VEGA 3 TESCAN com DETECTOR EDS OXFORD X-ACT que se encontra no 

Nanolab - REDEMAT –UFOP. Esta análise foi realizada para a identificação e confirmação 

dos micromecanismos de fratura presentes no material. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos nesse trabalho e uma discussão que teve 

por objetivo principal comparar o desempenho por fadiga de quatro aços HSLA e AHSS de 

aplicação automobilística, com aplicação e análise de alguns modelos de previsão da curva 

da/dN versus ΔK em função da razão entre tensões R na região próxima ao limiar ΔKth. Esta 

discussão foi baseada nos resultados obtidos e em dados, publicados por outros autores, 

referentes ao assunto investigado. 

 

5.1. Análise Química 

 

A Tabela V.1 apresenta a composição química dos aços estudados. Pode-se observar que se 

trata de aços baixo carbono, com diferença em alguns elementos, principalmente nos teores de 

nióbio, cromo e manganês. A diminuição da concentração de carbono é compensada pela 

presença destes elementos. O nióbio é um efetivo refinador de grão, pois este precipita nos 

contornos de grão e retarda a recristalização da austenita, promovendo uma microestrutura 

refinada, resultando em um aumento simultâneo da resistência mecânica e tenacidade. O 

manganês aumenta a temperabilidade e retarda a transformação da austenita para ferrita. É um 

agente endurecedor quando em solução sólida e promove refinamento e homogeneização dos 

grãos ferríticos. Logo, gera um aumento na resistência mecânica, ductilidade e tenacidade. O 

cromo é um endurecedor por solução sólida e aumenta a temperabilidade do aço, dificultando 

a formação de perlita, promovendo a formação de martensita, assim aumentando a resistência 

mecânica e dureza do material (Martins, 2013; Godefroid et al., 2015; Hertzberg, 1989; 

Maalekian, 2007; Meyers e Chawla, 2009). Os aços em questão apresentam uma composição 

química típica de aços microligados, com até 0,2% de carbono, 0,6% a 1,6% de manganês e até 

aproximadamente 0,1% de elementos como nióbio, vanádio e titânio (Meyers e Chawla, 2009).  
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Tabela V. 1 - Composição química dos aços estudados (% em massa). 

Aço C Si Mn P S Nb V Ti Cr Ni Mo N B 

S1 0,08 0,02 0,36 0,02 0,007 0,003 0,001 0,001 0,003 0,001 0,01 0,0037 0,001 

S2 0,08 0,03 0,65 0,02 0,007 0,033 0,002 0,004 0,002 0,007 0,01 0,0039 0,001 

S3 0,05 0,02 1,79 0,03 0,003 0,035 0,002 0,001 0,003 0,01 0,03 0,0068 0,001 

S4 0,05 0,01 1,42 0,06 0,003 0,007 0,004 0,003 0,47 0,01 0,02 0,0073 0,001 

 

5.2. Análise Microestrutural 

 

A seguir serão apresentados os resultados das análises microestruturais dos aços HSLA e AHSS, 

realizadas por meio de microscopia óptica e eletrônica de varredura. 

 

5.2.1. Microscopia óptica 

 

As Figuras 5.1 a 5.4 apresentam as microestruturas dos aços estudados no estado de entrega 

com o auxílio de microscopia óptica.  

A estrutura do aço S1 é exibida na Figura 5.1 (a) e (b), sendo possível observar, de acordo com 

o ataque proposto, uma matriz ferrítica com grãos equiaxiais em coloração cinza clara e uma 

pequena fração mais escura, provavelmente perlita que foi confirmada em análise com auxílio 

do MEV.  

A microestrutura do aço S2, Figura 5.2 (a) e (b), é composta por uma matriz ferrítica cinza 

clara, com perlita e possivelmente bainita escuras. A existência de bainita foi confirmada em 

análise no MEV. Nota-se que a estrutura é mais refinada quando comparada com a do S1. 

A Figura 5.3 (a) e (b) fornece a microestrutura do aço S3. Trata-se de uma microestrutura com 

grãos bandeados, de matriz ferrítica cinza clara e possivelmente bainita escura. Observa-se que 

a estrutura é mais refinada comparada com as duas anteriores, necessitando da análise no MEV 

para confirmar a fase escura.  

A microestrutura do aço S4 está apresentada pela Figura 5.4 (a) e (b). O ataque revelou ilhas de 

martensita marrom clara envolta por uma matriz ferrítica cinza clara, como se observou também 

no trabalho de De et al. (2003). A estrutura é fina, com um tamanho de que grão que aparenta 

ser similar ao do aço S2.  
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Tais microestruturas são típicas de aços HSLA/AHSS, com diferenças de constituição e 

morfologia dependendo da sua composição química e do processamento termomecânico 

empregado na fabricação. Estas diferenças certamente implicarão em um desempenho 

mecânico diferente entre os aços. Observa-se a homogeneidade das microestruturas dos 

materiais e a existência de uma distribuição muito pequena de inclusões.  

  

(a) (b) 

Figura 5. 1 – Microestrutura aço S1, ataque picral seguida por metabissulfito de sódio, (a) aumento de 

200X; (b) aumento de 500X – MO. 

 

  

(a) (b) 

Figura 5. 2 – Microestrutura aço S2, ataque picral seguida por metabissulfito de sódio, (a) aumento de 

200X; (b) aumento de 500X – MO. 
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(a) (b) 

Figura 5. 3 - Microestrutura aço S3, ataque picral seguida por metabissulfito de sódio, (a) aumento de 

200X; (b) aumento de 500X – MO. 

 

  

(a) (b) 

Figura 5. 4 - Microestrutura aço S4, ataque picral seguida por metabissulfito de sódio, (a) aumento de 

200X; (b) aumento de 500X – MO. 

 

5.2.2. Microscopia eletrônica de varredura 

 

As Figuras 5.5 a 5.8 apresentam as microestruturas dos aços estudados obtidas com o auxílio 

de microscopia eletrônica de varredura.  

No aço S1, Figura 5.5 (a) e (b), observa-se uma estrutura constituída por grãos equiaxiais e 

grosseiros de ferrita (F), comparados aos demais materiais, e colônias de perlita fina (P).  
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A Figura 5.6 (a) e (b) exibe a microestrutura do aço S2, constituída por grãos alongados e mais 

finos, comparados aos aços S1, de ferrita (F) e colônias de perlita (P). Observa-se também uma 

pequena fração de bainita (B) ou perlita degenerada, confirmando a suspeita gerada pela análise 

em microscopia óptica. 

A microestrutura do aço S3 é apresentada na Figura 5.7 (a) e (b). Observa-se uma estrutura 

bastante refinada, constituída por grãos de ferrita (F) e bainita (B).  

No aço S4, Figura 5.8 (a) e (b), nota-se uma microestrutura refinada, formada por ilhas de 

martensita (M) envolvidas por uma matriz ferrítica (F).  

 

  

(a) (b) 

Figura 5. 5 - Microestrutura aço S1, ataque picral seguida por metabissulfito de sódio, (a) aumento de 

1000X; (b) aumento de 10000X – MEV. F = ferrita; P = perlita. 

 

P 

F 
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(a) (b) 

Figura 5. 6 - Microestrutura aço S2 ataque picral seguida por metabissulfito de sódio, (a) aumento de 

1000X; (b) aumento de 10000X – MEV. F = ferrita; P = perlita; B = bainita. 

 

  

(a) (b) 

Figura 5. 7 - Microestrutura aço S3, ataque picral seguida por metabissulfito de sódio, (a) aumento de 

1000X; (b) aumento de 10000X – MEV. F = ferrita; B = bainita. 

 

B 

F 

P 

F 

B 
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(a) (b) 

Figura 5. 8 - Microestrutura aço S4, ataque picral seguida por metabissulfito de sódio, (a) aumento de 

1000X; (b) aumento de 10000X – MEV. F = ferrita; M = martensita. 

 

O tamanho de grão médio da ferrita presente de cada material e as frações volumétricas das 

fases encontram-se na Tabela V.2. A diferença de tamanho de grão é função da composição 

química e processamento de cada aço, conforme comentado anteriormente, sendo o aço S3 o 

de menor tamanho de grão, isto é, com uma estrutura mais refinada. Os valores encontrados 

para fração volumétrica das fases estão de acordo com valores utilizados na indústria (Machado, 

2005; Martins, 2013). É interessante comentar que até um certo valor de fração volumétrica de 

martensita, normalmente 50%, o valor de ΔKth tenderá a aumentar, de acordo com dados da 

literatura (Chen et al., 1988; Godefroid et al., 2015). Por outro lado, na indústria estes valores 

elevados de martensita não podem ser considerados, devido a prejuízos operacionais na etapa 

de estampagem para fabricação de componentes automotivos. 

 

 

 

 

M 

F 
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Tabela V. 2 – Tamanho de grão e fração volumétrica das fases presentes nos quatro aços. 

Aço Tamanho 

de grão 

ASTM 

Fração 

volumétrica 

de ferrita (%) 

Fração 

volumétrica de 

perlita (%) 

Fração 

volumétrica de 

bainita (%) 

Fração 

volumétrica de 

martensita (%) 

S1 11 ± 0,4 92,7 ± 0,5 7,3 ± 0,5 - - 

S2 13 ± 0,3 92,6 ± 2,6 4,5 ± 2,0 3,0 ± 1,0 - 

S3 14 ± 0,7 96,9 ± 0,6 - 8,0 ± 0,5 - 

S4 13 ± 0,3 94,0 ± 2,8 - - 14,1 ± 1,7 

 

5.3. Ensaios de dureza e tração 

 

Para o estudo das propriedades mecânicas estáticas foram realizados ensaios de dureza Vickers 

e tração nos materiais. A Figura 5.9 apresenta curvas de tração de engenharia e real dos 

materiais. E a Tabela V.3 os resultados dos ensaios de tração e dureza Vickers dos aços 

estudados. Os valores tensão limite de escoamento, resistência e deformação estão de acordo 

com a classificação para aços HSLA e AHSS utilizados na indústria automobilística (Keeler e 

Kimchi, 2017; Dasarathy e Goodwin, 1990). Como mostrado por vários pesquisadores, observa-

se a dependência das propriedades mecânicas com a microestrutura do material. Pode-se 

observar uma relação inversa entre a resistência mecânica e a ductilidade dos aços, devido à 

presença de diferentes fases ou constituintes, elementos em solução sólida, precipitados e 

tamanho de grão ferríticos (Abdalla et al., 2004; Abdalla et al., 2006; Klaus e Friedrich, 1993; 

Mecelis, 2016; Podder et al., 2007). Os aços S2, S3 e S4 apresentaram energia para fratura 

semelhante (estimada pela área abaixo das curvas de tração), superior ao aço S1. O aço S4 tem 

menor tensão limite de escoamento comparado aos outros aços, mas, devido à maior capacidade 

de encruar, atingem maior limite de resistência à tração final. A alta resistência dos aços dual-

phase é resultado da formação de martensita. Ilhas de martensita dura em uma matriz ferrítica 

proporcionam reforço de dispersão de acordo com a regra das misturas, isto é, quanto mais 

martensita, maior o “endurecimento”, mas também introduzem alta densidade de discordâncias 

na ferrita que cerca a martensita. Na ferrita adjacente à martensita há uma alta densidade de 

discordâncias. Estas discordâncias são geradas pelo cisalhamento e mudanças de volume 

associadas à transformação de austenita em martensita. A densidade de discordância é muito 

menor na ferrita mais distante da martensita. As discordâncias em torno da martensita não são 

fixas e são responsáveis pela ausência de patamar de escoamento definido exibido em aços 
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HSLA. As discordâncias induzidas por martensita se movem com baixa tensão, criando 

menores limites de escoamento, e interagem para produzir altas taxas de encruamento (Krauss, 

2005).  

 

  

(a) (b) 

Figura 5. 9 – Curvas tensão versus deformação (a) convencional e (b) logaritímca dos  aços estudados  

 

Tabela V. 3 - Resultados dos ensaios de tração e dureza Vickers.  

Aço σLE (MPA) σLR (MPA) εT (%) Energia para 

fratura (J) 

HV 

S1 265 ± 35 350 ± 34 44 ± 2 143 124 ± 2,4 

S2 423 ± 2 493 ± 5 42 ± 3 196 180 ± 13,7 

S3 493 ± 9 548 ± 6 35 ± 2 181 188 ± 3,4 

S4 402 ± 7 636 ± 8 31 ± 1 182 203 ± 2,1 

 

 

É possível traçar uma curva entre a tensão limite de resistência e a dureza Vickers dos aços, 

vista na Figura 5.10. Observa-se uma relação crescente e linear entre a tensão limite de 

resistência por tração e a dureza, ou seja, maior a tensão limite de resistência, maior é a dureza 

do aço. Tal relação é apresentada pela a Equação 5.1. 

 

𝜎𝐿𝑅 = 3,4𝐻𝑉 − 78,8                                                                     (5.1) 
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Figura 5. 10 – Relação tensão limite de resistência e dureza Vickers 

 

Os coeficientes de encruamento dos materiais estudados foram determinados a partir das curvas 

logσ versus logε, Figura 5.11 (a). Todos os aços apresentaram valores de coeficiente de 

encruamento próximos aos esperados para aços ferríticos (0,2) (Dasarathy e Goodwin, 1990). 

Também foram condizentes com a microestrutura presentes, pois quando submetidos a 

esforços, a deformação é concentrada na ferrita de baixa resistência mecânica cercada por ilhas 

de martensita ou bainita. Assim, tem-se um material com um alto coeficiente de encruamento 

para este tipo de material, com  limite de resistência muito maiores (Keeler e Kimchi, 2015; 

Podder et al., 2007; Dan et al., 2012; Godefroid et al., 2005).   A curva logaritmo do coeficiente 

de encruamento versus logaritmo do limite de resistência à tração dos materiais é observada na 

Figura 5.11 (b) e uma comparação com dados da literatura é apresentada pela Figura 5.11 (c). 

Não foi verificada uma relação entre o coeficiente de encruamento e a tensão limite de 

resistência dos materiais.  
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(a) (b) 

 

(c) 

Figura 5. 11 – (a) Curvas logσ versus logε para determinação dos coeficientes de encruamento; (b) 

relação entre o coeficiente de encruamento e o limite de resistência para todos os aços estudados; (c) 

comparação entre os coeficientes da literatura, adaptado de Dasarathy e Goodwin (1990).  

 

Na análise das superfícies de fratura dos corpos de prova rompidos por tração, Figuras 5.12 – 

5.15, com o auxílio do MEV, observa que o aspecto fractográfico é semelhante para todos, com 

a presença de alvéolos ou “dimples”. Logo, os materiais têm comportamento dúctil, com 

mecanismo de fratura predominante de nucleação, crescimento e coalescimento de 

microcavidades. Nota-se que o aço S3 apresenta menor tamanho de alvéolos que os demais, 

fato que está relacionado ao material apresentar menor tamanho de grão comparado aos outros 

aços.  
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(a) (b) 

Figura 5. 12 - Aspecto fratográfico de corpos de prova submetidos à ensaios de tração do aço S1 (a) 

60X e (b) 5000X.  

 

 

 

(a) (b) 

Figura 5. 13 - Aspecto fratográfico de corpos de prova submetidos à ensaios de tração do aço S2 (a) 

60X e (b) 5000X. 
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(a) (b) 

Figura 5. 14 - Aspecto fratográfico de corpos de prova submetidos à ensaios de tração do aço S3 (a) 

60X e (b) 5000X. 

 

 

 

(a) (b) 

Figura 5. 15 - Aspecto fratográfico de corpos de prova submetidos à ensaios de tração do aço S4 (a) 

60X e (b) 5000X. 
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5.4. Propagação de Trinca por Fadiga 

 

A seguir são apresentados os resultados dos ensaios de propagação de trinca por fadiga. 

 

5.4.1 Comparação entre materiais e efeito da razão R entre tensões 

As curvas da/dN x ΔK para os quatro aços, com R = 0,1, são apresentadas na Figura 5.16. Ao 

se comparar o comportamento em fadiga dos aços, observa-se que eles apresentam 

comportamento semelhante na Região II, uma vez que esta região é menos sensível a 

microestrutura e a composição química. Nota-se, nas regiões I e III, um comportamento 

diferente entre os aços, já que essas regiões são fortemente influenciadas pela composição 

química e microestrutura do material. Tal comportamento foi observado por diversos autores 

(Godefroid et al., 2011; Dutta et al., 1984; Minakawa et al., 1982; Ramage et al.,1987; Sarwar 

e Priestner, 1999; Sun et al., 1995; Sudhakar e Dwarakadasa, 2000; Suzuky e McEvily, 1979). 

 

O S3 apresentou o maior valor de ΔKth, tendo, então, o melhor desempenho entre os materiais, 

seguido pelo aço S4. Tal comportamento foi reportado pela literatura, sendo associado à 

microestrutura bifásica dos aços, martensita ou bainita em uma matriz ferrítica. Estes aços 

normalmente apresentam maiores valores de ΔKth pois a propagação da trinca por fadiga na 

ferrita cria tortuosidades e bifurcações quando a trinca encontra uma fase mais dura, diminuindo 

a força motriz e a taxa de crescimento de trinca por fadiga (Gutz et al., 2010; Gritti et al., 2005).   

 

 

 

 

Figura 5. 16 – Curva sigmoidal da/dN x ΔK  com R = 0,1 para os quatro aços estudados.  
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Para os quatro materiais, foram realizados ensaios de propagação de trinca por fadiga com 

diferentes valores de razão de tensões R, sendo as curvas sigmoidais resultantes representadas 

na Figura 5.17. Nota-se o deslocamento das curvas para esquerda com o aumento de R, isto é, 

ocorre um efeito deletério no ΔKth com o aumento de R, como era esperado e reportado pela 

literatura (Dutta, Suresh e Ritchie, 1984; Godefroid et al., 2019; Gritti et al., 2002).  

 

 
 

(a) (b) 

 
 

(c) (d) 

Figura 5. 17 – Curvas da/dN x ΔK  com diferentes valores de R para (a) aço S1; (b) aço S2; (c) aço S3, 

(d) aço S4.  
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A Tabela V.4 apresenta os valores de ΔKth retirados das curvas presentes na Figura 5.17. Os 

valores de ΔKth para os aços estudados estão condizentes com os reportados pela literatura e 

eles diminuem com o aumento da razão R (Dutta et al., 1984; Godrefroid et al., 2019; Gritti et 

al., 2002). Quando se considera o desempenho de cada aço, o aço S4 apresenta melhor 

comportamento quanto aos valores de ΔKth. A presença de martensita em sua microestrutura 

justifica tal comportamento (Godrefroid et al., 2011; Ramage et al., 1987; Sun et al., 1994).  

 

Tabela V. 4 – Efeito da razão R no ΔKth dos aços estudados 

Aço R = 0,03 R = 0,1 R = 0,4 R = 0,5 R = 0,7 

S1 6,74 6,19 6,29 - 3,97 

S2 5,76 6,57 - 5,20 4,35 

S3 6,00 8,00 - 5,26 3,95 

S4 7,73 7,03 6,94 - 5,67 

 

As Figuras 5. 18 – 5.33 mostram as superfícies de fratura dos corpos de prova de crescimento 

de trinca por fadiga dos aços estudados, obtidas com auxílio de MEV. São caracterizadas as 

regiões I e II de cada aço, para todos os valores de R utilizados. 

 

Na região do limiar Kth o modo de fratura é predominantemente transgranular, com 

cisalhamento de planos cristalográficos e um associado “zig-zag”, característico desta região, 

com a aparência de picos e vales. Este tipo de frature é relacionado à elevada rugosidade e 

deflexão da trinca, característicos do fechamento de trinca induzido por asperezas. Tal aspecto 

fratográfico está presente para todos aços (Dutta et al., 1984; Gritti et al., 2005; Machado, 

2005). 

 

Para níveis mais elevados de taxa de propagação de trinca, a superfície de fratura permanece 

transgranular, com algumas evidências das tradicionais estrias de fadiga. As Figuras 5. 28 (b) 

– 5. 33 (b) mostram exemplos deste comportamento para os materiais. Dessa forma, 

independente da composição química e da história de carregamento imposta ao material, o 

mecanismo de fratura se revelou o mesmo para os quatro aços (Dutta et al., 1984; Gritti et al., 

2005; Machado, 2005). 
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(a) (b) 

Figura 5. 18 - Aspecto fractográfico do aço S1 por microscopia eletrônica de varredura para R = 0,03. 

Ampliação de 4000x. (a) Região do K = 6,8MPa.m1/2; (b) Região do K =  17,5MPa.m1/2. 

 

  

 

(a) 

 

(b) 

Figura 5. 19 - Aspecto fractográfico do aço S1 por microscopia eletrônica de varredura para R = 0,1. 

Ampliação de 4000x. (a) Região do K = 6,4 MPa.m1/2; (b) Região do K = 27,1 MPa.m1/2. 
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(a) (b) 

Figura 5. 20 - Aspecto fractográfico do aço S1 por microscopia eletrônica de varredura para R = 0,4. 

Ampliação de 4000x. (a) Região do K = 6,8 MPa.m1/2; (b) Região do K = 19,7 MPa.m1/2. 

 
  

 

(a) 

 

(b) 

Figura 5. 21 - Aspecto fractográfico do aço S1 por microscopia eletrônica de varredura para R = 0,7. 

Ampliação de 4000x. (a) Região do K = 4,3 MPa.m1/2; (b) Região do K = 12,3 MPa.m1/2. 
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(a) (b) 

Figura 5. 22 - Aspecto fractográfico do aço S2 por microscopia eletrônica de varredura para R = 0,03. 

Ampliação de 4000x. (a) Região do K = 6,8 MPa.m1/2; (b) Região do K = 27,9 MPa.m1/2. 

 
  

 

(a) 

 

(b) 

Figura 5. 23 - Aspecto fractográfico do aço S2 por microscopia eletrônica de varredura para R = 0,1. 

Ampliação de 4000x. (a) Região do K = 7,2 MPa.m1/2; (b) Região do K = 36,2 MPa.m1/2. 
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(a) (b) 

Figura 5. 24 - Aspecto fractográfico do aço S2 por microscopia eletrônica de varredura para R = 0,5. 

Ampliação de 4000x. (a) Região do K = 4,9 MPa.m1/2; (b) Região do K = 21,7 MPa.m1/2. 

 

  

 

(a) 

 

(b) 

Figura 5. 25 - Aspecto fractográfico do aço S2 por microscopia eletrônica de varredura para R = 0,7. 

Ampliação de 4000x. (a) Região do K = 6,4 MPa.m1/2; (b) Região do K = 19,9 MPa.m1/2. 
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(a) (b) 

Figura 5. 26 - Aspecto fractográfico do aço S3 por microscopia eletrônica de varredura para R = 0,03. 

Ampliação de 4000x. (a) Região do K = 6,1 MPa.m1/2; (b) Região do K = 20,3 MPa.m1/2. 

 

  

 

(a) 

 

(b) 

Figura 5. 27 - Aspecto fractográfico do aço S3 por microscopia eletrônica de varredura para R = 0,1. 

Ampliação de 4000x. (a) Região do K = 9,8 MPa.m1/2; (b) Região do K = 26,7 MPa.m1/2. 
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(a) (b) 

Figura 5. 28 - Aspecto fractográfico do aço S3 por microscopia eletrônica de varredura para R = 0,5. 

Ampliação de 4000x. (a) Região do K = 6,2 MPa.m1/2; (b) Região do K = 20,1 MPa.m1/2. 

 

  

 

(a) 

 

(b) 

Figura 5. 29 - Aspecto fractográfico do aço S3 por microscopia eletrônica de varredura para R = 0,7. 

Ampliação de 4000x. (a) Região do K = 5,2 MPa.m1/2; (b) Região do K = 20,9 MPa.m1/2. 
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(a) (b) 

Figura 5. 30 - Aspecto fractográfico do aço S4 por microscopia eletrônica de varredura para R = 0,03. 

Ampliação de 4000x. (a) Região do K = 8,6 MPa.m1/2; (b) Região do K = 20,7 MPa.m1/2. 

 

    

(a) (b) 

Figura 5. 31 - Aspecto fractográfico do aço S4 por microscopia eletrônica de varredura para R = 0,1. 

Ampliação de 4000x. (a) Região do K = 7,5 MPa.m1/2; (b) Região do K = 30,2 MPa.m1/2. 
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(a) (b) 

Figura 5. 32 - Aspecto fractográfico do aço S4 por microscopia eletrônica de varredura para R = 0,4. 

Ampliação de 4000x. (a) Região do K = 7,7 MPa.m1/2; (b) Região do K = 20,3 MPa.m1/2. 

 
  

 

(a) 

 

(b) 

Figura 5. 33 - Aspecto fractográfico do aço S4 por microscopia eletrônica de varredura para R = 0,7. 

Ampliação de 4000x. (a) Região do K = 5,6 MPa.m1/2; (b) Região do K = 13,9 MPa.m1/2. 
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A partir do conjunto de propriedades mecânicas avaliadas, pode-se concluir que os dois aços 

grau AHSS são superiores aos dois aços HSLA. Portanto, os modelos aplicados a seguir devem 

prever esse desempenho. 

 

5.4.2 Análise do Fechamento de Trinca  

 

Foi avaliado o desvio da linearidade da curva P x COD para verificar a presença de fechamento 

de trinca nos ensaios realizados. Foi observado fechamento de trinca para R igual a 0,03, 0,1 e 

0,4 e ausência de fechamento para R igual a 0,7 para os aços S1 e S4. Enquanto para os aços S3 

e S4 notou-se a presença de fechamento de trinca para R igual a 0,03 e 0,1 e ausência de 

fechamento para R igual a 0,5 e 0,7. A ausência de fechamento de trinca para R = 0,7 para todos 

os aços estudados é um resultado importante, que será considerado posteriormente. Este 

comportamento também tem sido verificado por diversos outros pesquisadores (Godefroid et 

al., 2019; Godefroid et al., 2011; Gritti et al., 2002; Gritti et al., 2005).  

Valores do fator de intensidade de tensão no fechamento de trinca, KCl, foram calculados e 

utilizados para obter o ΔKeff dos ensaios realizados. Curvas da/dN x ΔKeff e da/dN x ΔK da 

Região I para os quatro aços são apresentadas na Figuras 5. 34 (a), (b), (c) e (d). Observa-se 

que as curvas para diferentes valores da razão R tendem a se sobrepor quando o ΔK é "corrigido" 

para ΔKeff, gerando uma “curva mestra” para o material. Esta “curva mestra” deve se situar 

próxima à distribuição de pontos para um valor de R quando o fechamento de trinca deixa de 

ser preponderante. Os resultados comprovam que a razão R tem um significativo efeito no ΔKeff, 

como previsto pela literatura (Elber, 1971). No entanto, é importante observar que existe uma 

certa dispersão (máximo de 33%) na região próxima ao limiar. Esta discrepância pode estar 

relacionada à determinação experimental do fechamento de trinca, que é afetada pela existência 

de diferentes metodologias para sua determinação e pelos mecanismos que retardam o 

crescimento de trinca. Pode-se também argumentar que este fenômeno não seria preponderante 

no controle da resistência ao crescimento de trinca por fadiga, como será comentado 

posteriormente. 
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(a) (b) 

  

(c) (d) 

Figura 5. 34 – Curvas da/dN versus ΔK e da/dN versus ΔKeff  para todas as razões R: (a) aço S1; (b) 

aço S2; (c) aço S3; (d) aço S4.  

 

Valores do fator de intensidade de tensões de trinca Kcl normalizados pele fator de intensidade 

de tensões máximo Kmax foram obtidos em função de ΔK para ensaios com R = 0,1 e estão 

apresentados na Figura 5.35. O fechamento de trinca decresce à medida que ΔK aumenta, 

alterando o comportamento dos materiais na Região I de crescimento de trinca por fadiga. Tais 

resultados mostram que a intensidade do fechamento de trinca é máximo na região próxima de 

ΔKth, sendo consistentes com os resultados reportados por diversos autores para aços 

(Godefroid et al., 2019; Godefroid et al., 2011; Gritti et al., 2002; Gritti et al., 2005). Essa 
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resistência é atribuída à dificuldade de propagação da trinca, devido à morfologia do caminho 

percorrido. A presença de martensita ou bainita produz uma certa tortuosidade neste caminho, 

que gera o efeito do fechamento de trinca (Gritti et al., 2002; Gritti et al., 2005, Gutz et al., 

2010). Nota-se que os aços S1 e S2 têm pouca variação no valor de ΔK com Kcl. Já para S3 e 

S4 observa-se que a queda é mais aparente. Tal comportamento pode ser justificado pela 

tortuosidade no caminho da trinca quando a microestrutura apresenta martensita ou bainita 

(Godrefroid et al., 2011; Gutz et al., 2010). O aço S3 apresentou melhor desempenho, com um 

valor maior para ΔK mantendo o efeito do fechamento de trinca. Tal comportamento pode ser 

atribuído à presença da bainita em sua microestrutura e ao menor tamanho de grão ferríticos.  

 

 

Figura 5. 35 – Razão Kcl/Kmax em função ΔKth para os quatro aços estudados.  

 

5.4.3 Metodologia de Vasudevan e colaboradores 

 

Os valores de ΔKth e Kmax requeridos para a aplicação do modelo de Vasudevan e coautores 

(1994) foram plotados em função de R para o material S1, Figura 5. 36. Nota-se que o valor de 

ΔKth decresce com o aumento de R, enquanto Kmax aumenta. O cruzamento entre as curvas 

indica um específico valor de R para o qual ocorre mudança na força motriz governante do 

crescimento de trinca por fadiga. Para o material estudado, R = 0. Para valores de R ≤ 0 observa-

se que a força motriz controladora nessa região é ΔKth.  Para R > 0, Kmax pode ser considerado 

a força controladora do crescimento da trinca. Essas observações experimentais são 

consistentes com o mencionado pela bibliografia e é prova que os dois parâmetros considerados 
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simultaneamente são válidos para representar a força motriz do crescimento de trinca por fadiga 

(Stanzl-Tschegg et al., 1999; Sadananda e Vasudevan, 2003; Vasudevan et al., 2016).  

 

 

Figura 5. 36 – Curva ΔKth e Kmax em função de R para o aço S1.  

 

O mesmo procedimento foi adotado para analisar os dados provenientes dos demais aços e as 

curvas resultantes são apresentadas nas Figuras 5.37 – 5.39. Observa-se o mesmo 

comportamento descrito anteriormente para ΔKth e Kmax.  

 

 

Figura 5. 37 - Curva ΔKth e Kmax em função de R para o aço S2.  
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Figura 5. 38 - Curva ΔKth e Kmax em função de R para o aço S3. 

 

 

Figura 5. 39 - Curva ΔKth e Kmax em função de R para o aço S4. 

 

A partir dos dados de ΔKth e Kmax foram construídas as “curvas de limiar fundamental” para os 

quatro aços estudados, apresentadas na Figura 5.40. Para se ter curvas de tendência com um 

maior número de pontos, a Equação 4.1 foi utilizada. Os dados de todos os materiais resultam 

em curvas no formato de “L”, como era esperado pela teoria (veja a Figura 3.9). É possível 

definir valores de ΔK* e K*
max em que a taxa de propagação de trinca por fadiga aproxima-se de 

zero. Como esses dados foram retirados para da/dN = 1x10 -7 mm/ciclo eles são considerados 

limiares, ΔKth
* e K*

max,th.  
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(a) (b) 

  

(c) (d) 

Figura 5. 40 – Curva de limiar fundamental, ΔKth versus Kmax para (a) aço S1; (b) aço S2; (c) aço S3; 

(d) aço S4. 

 

A Figura 5.41 apresenta as curvas “L” dos quatro aços em um mesmo gráfico, com os valores 

de ΔKth
* e K*

max,th  apresentados pela Tabela V.5. O aço S3 apresenta melhor comportamento 

por apresentar maior valor de ΔKth de acordo com as metodologias anteriores. Porém, ao 

considerar os dois parâmetros para força motriz de acordo com o modelo de Vasudevan e 

coautores (1994), os aços S3 e S4 seriam mais indicados. Isto porque ambos apresentam valores 

da força motriz controladora, K*
max,th, elevados. Essa metodologia é considerada mais 

conservadora, devido a diminuição dos valores de ΔKth quando comparados com as demais 

abordagens.  É importante observar que existe nesta metodologia também uma certa dispersão 

de resultados (máximo 38%). Esta discrepância tem provável origem no uso da Equação 4.1, 
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que não seria adequada sendo necessário um ajuste na mesma. Uma alternativa seria realizar 

mais ensaios com diferentes valores de R para aumentar a acurácia (Sadananda e Vasudevan, 

2004). 

 

 

Figura 5. 41 – Curva de limiar fundamental, ΔKth versus Kmax para os quatro aços. 

 

Tabela V. 5 – Valores de ΔKth
* e K*

max,th. para cada aço.  

Aço ΔKth
* 

(MPa.m1/2) 

K*
max,th 

(MPa.m1/2) 

S1 2,00 6,4 

S2 2,18 6,28 

S3 1,91 7,83 

S4 3,87 7,2 

 

A Figura 5. 42 apresenta as curvas ΔKth e Kmax em função da razão R e da/dN dos quatro aços 

estudados. Curvas de tendência foram traçadas, para se verificar alguma possível alteração no 

mecanismo de força motriz para o crescimento de trinca. Para todos os materiais  se observa 

que as curvas alteram o seu formato de L com o aumento de da/dN. Isso indica que o mecanismo 

de crescimento de trinca por fadiga muda com o aumento da taxa de crescimento de trinca e, 

também, com o aumento na razão R (Sadananda e Vasudevan, 2003). 
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(a) (b) 

 

 

(c) (d) 

Figura 5. 42 - ΔKth e Kmax em função da razão R e da/dN para (a) aço S1; (b) aço S2; (c) aço S3 e (d) 

aço S4. 

 

A Figura 5.43 mostra as curvas ΔKth versus R obtidas dos resultados experimentais. Para todos 

os aços, R* = 0,7 foi considerado, de acordo com os resultados experimentais comentados na 

aplicação do modelo Elber (1971). Nota-se que as curvas são semelhantes às propostas por 

Hudak e Davidson (1988), que consideram o fechamento da trinca, controlador da propagação 

de trinca por fadiga, como um fenômeno extrínseco. Assim, é possível argumentar que a 

existência de dois limiares para a força motriz, ΔKth e Kmax, é consistente com o efeito de 

fechamento de trinca. Existe, então, uma conexão entre a metodologia dos dois parâmetros e o 

fechamento de trinca. A Figura 5.43 é completada pelos resultados previstos pela Equação 4.1. 
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Pode-se concluir que esta equação não é necessária para representar o crescimento de trinca por 

fadiga. 

 

 

 

(a) (b) 

  

(c) (d) 

Figura 5. 43 - Curvas ΔKth versus R. (a) aço S1; (b) aço S2; (c) aço S3; (d) aço S4. 

 

Os valores dos limiares ΔKth
* e K*

max,th para cada material retirados da Figura 5.43 e da Equação 

3.7 são apresentados na Tabela V.6. Observa-se uma diferença considerável entre estes valores 

e aqueles apresentados na Tabela V.5 (modelo de Vasudevan). Ao adotar o modelo de 

Vasudevan et al. (1994), os dois aços S3 e S4 seriam os materiais com maior resistência ao 

trincamento por fadiga. Por outro lado, a análise que considera que o fechamento de trinca está 

presente indica que o aço S4 é o mais adequado entre os materiais comparados. Embora o 
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modelo de Vasudevan tenha a vantagem de dispensar a medida experimental do fechamento de 

trinca, esse fenômeno foi verificado e seu uso na previsão do comportamento de fadiga leva a 

uma melhor precisão na seleção de materiais. Portanto, é sempre importante considerar uma 

análise que leve em conta o fechamento de trinca. Outra importante conclusão dos resultados 

mostrados na Figura 5.43 é que, com base na significância de R*, o fechamento de trinca 

deixaria de influenciar o crescimento de trinca por fadiga para um valor de R menor que o 

esperado. Este fato parece ser um ponto positivo para as considerações gerais propostas pelos 

estudos de Vasudevan  

 

Tabela V. 6 - Valores de ΔKth
* e K*

max,th  retirados da Figura 5.43 cada aço. Dados considerando o 

modelo com o efeito do fechamento de trinca por fadiga.  

Aço ΔKth
* 

(MPa.m1/2) 

K*
max,th 

(MPa.m1/2) 

S1 3,40 7,40 

S2 4,30 7,30 

S3 4,10 8,00 

S4 5,70 8,90 

 

 

5.4.4 Metodologia de Zhu e colaboradores 

 

Os valores dos coeficientes das Equações 3.19 e 3.20 para cada aço estão presentes na Tabela 

V.7. De acordo com a Equações 3.22 e 3.24 a relação da/dN versus ΔK prevista é comparada 

com os dados experimentais, como mostrado na Figura 5.44 para todos os aços. Pode-se 

observar que as curvas previstas concordam razoavelmente bem com os dados experimentais 

de fadiga na região próxima ao limiar, com um erro máximo não superior a 12,2%. Isso indica 

que a previsão do comportamento de crescimento de trinca por fadiga, baseada na combinação 

de abordagens, é promissora para R entre 0,03 e 0,7. 
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Tabela V. 7 – Valores dos parâmetros das Equações 3.19 e 3.20 para todos os aços estudados.  

Aço a1 b1 c1 a2 b2 

S1 3,09056 -1,15768 0,334650 -0,79113 0,62275 

S2 -3,77449 3,45082 0,578000 -0,32538 0,07594 

S3 2,03444 -0,32676 0,269800 -1,01388 0,64041 

S4 0,67745 0,43979 0,459940 -0,51312 0,35514 

 

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 

Figura 5. 44 – Comparação entre da/dN versus ΔK experimental e previsto na região próxima ao limiar 

para (a) aço S1; (b) aço S2; (c) aço S3 e (d) aço S4. 
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Os limiares de fadiga ΔKth também são preditos a partir do valor de ΔKth(0,7) pela Equação 3.23. 

Como indicado pela Figura 5.45 para todos os aços, os valores experimentais de ΔKth são 

bastante semelhantes aos previstos pelo modelo de Zhu et al. (2015). Por esta análise, o aço S4 

tem melhor performance em fadiga, seguido pelo aço S3 para R = 0,1. No entanto, é importante 

observar que alguns resultados têm uma dispersão considerável (máximo de 23%). A fim de 

reduzir esses erros, a manipulação matemática complexa exigiria a adoção de uma faixa maior 

de valores para a razão R, para implicar uma maior precisão na determinação das funções A(R) 

e B(R). Outro aspecto a se considerar é a escolha de uma equação mais representativa do que a 

equação de Paris entre a relação da/dN e ΔK para a região limiar. 

 

 

Figura 5. 45 – ΔKth previsto versus ΔKth experimental para todos os aços estudados e para resultados 

de Zhu et al. (2015) para uma variedade de aços Cr-Mo-V.  
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6. CONCLUSÕES 

 

O presente trabalho caracterizou, avaliou e comparou o comportamento de quatro aços 

aplicados pela indústria automobilística, com composições químicas e microestruturas 

diferentes e aplicou alguns modelos de previsão das curvas da/dN versus ΔK, em função da 

razão R. A principais conclusões são listadas abaixo.  

• Considerando as composições químicas, microestruturas e resistência mecânica, assim 

como as especificações internacionais adotadas atualmente para aços automotivos, os 

aços S1 e S2 podem ser considerados como HSLA, o primeiro tipo AISI 1010 e o 

segundo microligado ao nióbio. Os aços S3 e S4 são o AHSS, o primeiro microligado 

ao nióbio e o segundo com alto teor de cromo. 

• Todos os aços estudados apresentaram uma microestrutura predominantemente 

ferrítica, com a presença de pequena fração volumétrica de outras fases/constituintes. 

S1 é um aço ferrita/perlita com grãos ferríticos equiaxiais e relativamente grosseiros 

comparado aos demais. S2 é um aço ferrita/perlita com presença de bainita e grãos 

ferríticos alongados e mais refinados. O S3 é um aço bifásico com ferrita/bainita e 

menor tamanho de grão ferríticos entre os quatro materiais. O S4 é um aço de dual-

phase com ilhas de martensita cercadas por uma matriz ferrítica com pequeno tamanho 

de grão. 

• Todos os aços apresentaram comportamento dúctil no ensaio de tração, com mecanismo 

de fratura por nucleação, crescimento e coalescência de microcavidades. S4 não 

apresentou uma tensão de limite de escoamento tão alta, mas foi o aço que apresentou 

os maiores valores de limite de resistência à tração e encruamento. 

• Todos os aços apresentaram a curva sigmoidal tradicional de crescimento de trinca por 

fadiga. O aço S3 obteve o maior valor para o limiar ΔKth, sendo considerado o aço mais 

resistente ao trincamento por fadiga, seguido pelo aço S4. Todos os aços apresentaram 

a mesma sensibilidade à razão R, ou seja, diminuição da resistência à fadiga com o 

aumento de R. O mecanismo de fratura foi sempre o mesmo, com tortuosidades na 

região próxima ao limiar e presença de estrias para maiores taxas de crescimento de 

trinca por fadiga. 
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• A metodologia utilizada para a análise do modelo proposto por Elber observou o 

mecanismo do fechamento de trinca extrínseco de fechamento de fissuras em todos os 

aços, sendo observado até o valor R = 0,4 e completamente ausente para R = 0,7. Ao 

substituir a força motriz K por Keff, as curvas sigmoidais distintas tenderam a se 

sobrepor, tornando-se uma única “curva mestra”, porém há uma dispersão de resultados 

significativa. Através desta metodologia, o aço S3 obteve o melhor desempenho pela 

fadiga, seguido pelo aço S4. 

• A metodologia utilizada para analisar o modelo proposto por Vasudevan e 

colaboradores foi capaz de fornecer os dois parâmetros considerados por eles intrínsecos 

como controladores de crescimento de trinca por fadiga, Kth e Kmax. Por esta 

metodologia, os aços S3 e S4 obtiveram o melhor desempenho pela fadiga. Foi 

demonstrado que existe uma conexão entre este modelo e o mecanismo de fechamento 

de trinca extrínseco, considerando uma adaptação do modelo de Elber proposto por 

Hudak e Davidson. Assim, o aço S4 é considerado o melhor aço de fadiga. A equação 

proposta por Klesnil e Lukás não é precisa para prever uma relação entre ΔK e R. 

• A metodologia utilizada para analisar o modelo de Zhu e colaboradores parece ser 

promissora, embora exija um elevado número de manipulações matemáticas. Uma 

vantagem do modelo é a consideração da existência do efeito de fechamento da trinca 

no comportamento em fadiga, sem a necessidade de determinação experimental. Por 

outro lado, os resultados também mostraram uma dispersão significativa e não puderam 

prever corretamente qual aço teve o melhor desempenho. Esse fato indica a necessidade 

de um maior rigor matemático e o uso de equações fenomenológicas mais precisas para 

melhorar sua acurácia. 
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7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

A partir dos resultados obtidos nesse trabalho e para melhor entendimento sobre o 

comportamento dos aços utilizados e metodologias adotadas, propõe-se trabalhos futuros:  

• Completar a caracterização dos aços com uma análise mais aprofundada na iniciação de 

trinca por fadiga e tenacidade à fratura; 

• Estudar o efeito do fechamento de trinca analisando a tortuosidade do caminho da 

mesma;  

• Realizar mais ensaios de propagação de trinca por fadiga com valores de R diferentes 

para melhorar o ajuste da metodologia proposta por Vasudevan e coautores;  

• Estabelecer uma relação mais adequada para a região próxima ao limiar, na metodologia 

proposta por Zhu e coautores; 

•  Realizar um estudo para simplificar a manipulação matemática utilizada na 

metodologia de Zhu e coautores.  

• Utilizar dados da literatura para fazer uma avaliação geral dos modelos.  
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ANEXO A 

 

Tabelas com valores dos parâmetros utilizados na metodologia proposta por Zhu et al. (2015).  

 

 

Aço da/dN 

(mm/ciclo) 

α1 α2 

S1 1x10-6 -0,05587 -1,57E-03 

S1 8x10-7 -0,03842 -1,00E-03 

S1 6x10-7 -0,02709 -3,98E-04 

S1 4x10-7 -0,0472 -0,0018 

S1 2x10-7 -0,02474 -6,08E-03 

S1 1x10-7 -0,03515 -0,00842 

 

 

Aço R C0 m0 

S1 0,03 2,76E-19 1,40E+01 

S1 0,1 2,07E-16 10,53693 

S1 0,4 1,86E-15 10,05091 

S1 0,7 9,10E-11 5,57848 

 

 

Aço da/dN 

(mm/ciclo) 

α1 α2 

S2 1x10-6 -0,08638 -7,60E-04 

S2 8x10-7 -0,09899 -2,50E-03 

S2 6x10-7 -0,11171 -5,95E-03 

S2 4x10-7 -0,10534 -0,00611 

S2 2x10-7 -0,07763 -6,28E-03 

S2 1x10-7 -0,07315 -0,00558 
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Aço R C0 m0 

S2 0,03 2,24E-11 5,19928 

S2 0,1 8,79E-14 7,95223 

S2 0,4 3,51E-10 4,20E+00 

S2 0,7 3,80E-11 5,62321 

 

 

Aço da/dN 

(mm/ciclo) 

α1 α2 

S3 1x10-6 -0,12761 -1,57E-05 

S3 8x10-7 -0,16148 -1,03E-03 

S3 6x10-7 -0,14054 -3,44E-03 

S3 4x10-7 -0,13738 -0,00231 

S3 2x10-7 -0,18276 -4,92E-03 

S3 1x10-7 -0,16354 -0,00135 

 

 

Aço R C0 m0 

S3 0,03 5,76E-20 16,0773 

S3 0,1 2,42E-19 12,32552 

S3 0,4 1,17E-11 5,94597 

S3 0,7 3,70E-11 5,74000 

 

 

Aço da/dN 

(mm/ciclo) 

α1 α2 

S4 1x10-6 -0,05702 -9,53E-05 

S4 8x10-7 -0,05511 -1,61E-03 

S4 6x10-7 -0,05725 -2,03E-03 

S4 4x10-7 -0,06023 -7,89E-03 

S4 2x10-7 -0,06916 -1,05E-02 

S4 1x10-7 -0,08056 -0,02197 
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Aço R C0 m0 

S4 0,03 7,46E-16 9,3814 

S4 0,1 9,25E-14 7,45837 

S4 0,4 7,92E-13 6,71168 

S4 0,7 1,13E-11 5,67307 

 


