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Resumo 

O estudo e a avaliação da integridade dos componentes mecânicos e estruturais é uma área de 

extrema importância na engenharia. Um dos campos de estudo é o da Mecânica da Fratura, o qual visa 

o estudo da resistência à fratura dos materiais, sendo também usado para estudar a fadiga. Um dos 

parâmetros que permite caracterizar a resistência à fratura dos materiais é o fator de intensidade de 

tensões (𝐾).  

No presente trabalho é avaliada a resistência à fadiga de 3 configurações de um provete tipo Compact 

Tension Specimen de um aço de alta resistência, sendo que dois deles apresentam geometrias 

soldadas (longitudinal e transversal), permitindo avaliar os efeitos da geometria na propagação da fenda 

de fadiga. Para avaliar esses efeitos, é realizado um estudo numérico usando o programa comercial de 

elementos finitos Abaqus® para cada provete. Primeiramente é calculado o fator de intensidade de 

tensões, 𝐾, com uma análise estática usando o método dos elementos finitos estendidos (XFEM) com 

a respetiva comparação com os valores teóricos, onde se obteve uma diferença de 7%, para o provete 

não soldado. As geometrias com soldadura, apresentam um valor de 𝐾 inferior na ordem dos 1 a 2% 

para a soldadura longitudinal. De 5 a 9% na soldadura transversal quando a fenda intersecta o cordão 

de soldadura. Sendo as geometrias baseadas em provetes experimentais. 

O estudo numérico da propagação da fenda de fadiga, é feito no Abaqus® usando o XFEM para uma 

análise cíclica, onde a fenda se propaga segundo a Lei de Paris, apresentando um erro médio de 2% 

comparativamente com os valores teóricos do provete não soldado. Nas geometrias com a soldadura 

verifica-se um aumento da resistência à fadiga no provete em que a fenda intersecta o cordão de 

soldadura, diminuindo assim o valor de 𝐾 pois o material da soldadura é considerado o mesmo do 

material base, não sendo considerada também a zona afetada pelo calor. Na realidade a zona afetada 

pelo calor aumentaria o valor de 𝐾. A velocidade de propagação da fenda no provete com a soldadura 

transversal reduz a velocidade de propagação da fenda para sensivelmente metade dos ciclos, na zona 

do cordão de soldadura, devido ao aumento da espessura. 
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Abstract 

The study and evaluation of the mechanical and structural components integrity is an extremely 

important task in engineering. Fracture Mechanics is the field of mechanics concerned with the study of 

fracture strength in materials, which can be used to study the fatigue in materials. One parameter which 

allows quantifying the fracture strength is the Stress Intensity Factor, 𝐾. 

In the present work the fatigue strength in 3 different configurations of specimens (Compact Tension) of 

a high strength steel is evaluated, two of them having welding configurations (longitudinal and 

transversal weld), in order to determine the geometry effects on the fatigue crack growth. To evaluate 

those effects a numerical study in the finite element commercial software Abaqus® is performed for 

each specimen. Firstly, the stress intensity factor, 𝐾  is calculated in a static analysis using the extend 

finite element method (XFEM) comparing the values with the theoretical ones, in which is obtained an 

average difference of 7%, for the non-welded specimen. The welding geometries, have a slightly lower 

𝐾 value, with a range from 1 to 2% in the longitudinal welded specimen. From 5 to 9% in the transversal 

welded specimen, where the crack intersects the weld. 

The numerical study of fatigue propagation crack, is made in Abaqus® using the XFEM for a cyclic 

analysis, where the crack propagates according with the Paris’ Law, with an average error of 2% 

comparative with the theoretical values from the non-welded specimen. In the welded specimens an 

increase in the fatigue strength in the specimen where the crack intersects the weld is verified, lowering 

the value of 𝐾, because the weld material is the same as the weld and also the heat affected zone is 

not considered. Actually, the heat affected zone increases the value of 𝐾. The propagation crack growth 

in the transversal welded specimen is reduced for almost half the cycle, when the crack intersects the 

weld. 
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Simbologia 

 

𝒂 Comprimento de fenda 

𝑨 Área da fenda 

𝒂𝒊, 𝒂𝒇 Comprimento inicial e final de uma fenda 

𝑨𝒍 Amplitude, adimensional dependente de 𝜃 
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𝒃𝑰
𝜶
 Vetor associado aos graus de liberdade no nó enriquecido 

𝑪,𝒎 Constantes da lei de Paris determinadas por via experimental 

𝒄𝟏, 𝒄𝟐, 𝒄𝟑, 𝒄𝟒 Constantes do Abaqus®  

𝒅𝒔 Elemento do contorno 

𝑬 Módulo de Young 

𝒇 Forças de volume 

𝒇𝒊𝒋 Função dependente das condições de carregamento e geometria 

𝒇𝟏 Função genérica 

𝑭𝜶 Função elástica assimptótica associada à frente de fenda 

𝒈𝒊𝒋
(𝒍) Função para o l-ésimo termo da equação 𝜎𝑖𝑗(𝑟, 𝜃) 

𝑮 Taxa de Libertação de Energia 

𝑮𝒄 Taxa de Libertação de Energia crítica 

𝑮𝑰𝑪, 𝑮𝑰𝑰𝑪, 𝑮𝑰𝑰𝑰𝑪 Taxa de Libertação de Energia crítica para o modo I, II e III de carregamento 

𝑮𝒎𝒂𝒙, 𝑮𝒎𝒊𝒏 Taxa de Libertação de Energia máxima e mínima 

𝑮𝒑𝒍 Limiar da instabilidade da fenda 

𝑮𝒕𝒉𝒓𝒆𝒔𝒉 Limiar da propagação de fadiga 

𝑯 Função de descontinuidade Heaviside 

𝑱 Integral de contorno 𝐽 

𝒌 Constante  

𝑲 Fator de Intensidade de Tensões 
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1. Introdução 

1.1. Enquadramento 

O estudo e a avaliação da integridade dos componentes mecânicos é uma área muito importante na 

engenharia, contudo com o avanço da tecnologia surgem novas técnicas e novas exigências nessa 

área. Para garantir a eficiência e viabilidade de um componente, tem que ser garantido que este não 

falhe durante a sua vida útil. Um dos principais problemas dos componentes quando sujeitos a forças 

e carregamentos é a fratura por fadiga, sendo esta responsável por cerca de 80% [1] das falhas de 

componentes estruturais que operam à temperatura ambiente. 

A fadiga de um material define-se como um fenómeno de enfraquecimento progressivo quando este 

está sujeito a cargas dinâmicas ou repetidas [1]. O estudo da fadiga e em particular da propagação de 

fendas de fadiga é assim de extrema importância pois este permite prever a vida útil do componente. 

Apesar de sempre ter existido fraturas por fadiga, as primeiras fraturas por fadiga que tiveram uma 

certa importância económica apenas começaram a ser estudadas em meados do século XIX. Os 

primeiros estudos conhecidos sobre fadiga são da autoria do engenheiro alemão Wöhler [2], estudos 

esses que foram realizados nos eixos de locomotivas cujas fraturas estavam a ser muito frequentes na 

indústria ferroviária alemã por volta do ano de 1840.  

Durante a revolução industrial, surgiram grandes desafios tecnológicos aos engenheiros da época, pois 

nada se sabia acerca do comportamento mecânico dos materiais quando sujeitos a solicitações 

dinâmicas. As falhas por fadiga de diversos componentes afetaram a indústria, contudo impulsionaram 

os primeiros estudos sobre fadiga por parte dos investigadores. Os objetivos principais que se 

perseguem ainda hoje podem ser encarados segundo duas perspetivas: 

• desenvolvimento de materiais económicos possuindo a máxima resistência à fadiga; 

• desenvolvimento de métodos de concepção e cálculo de estruturas sujeitas à fadiga. 

Sendo a primeira área âmbito dos engenheiros de materiais, enquanto que a segunda é do âmbito dos 

engenheiros de projeto. É sob a segunda área que a presente dissertação recai, onde é estudado o 

efeito da propagação de fendas de fadiga que pode ser descrito segundo a figura 1.1. 

 

Figura 1.1 – Caracterização do processo de fadiga [1] 

As duas primeiras fases constituem o período de iniciação da fenda. A propagação macroscópica 

(visível à vista desarmada) da fenda constitui o período de propagação. A American Society for Testing 

Materials (ASTM), define assim de uma maneira muito clara o que se entende por fadiga [3]: 

Crescimento 

microscópico 

da(s) fenda(s) 

Nucleação da 

fenda 

Propagação 

da(s) fenda(s) 
Rotura final 



2 
 

“Fadiga é um processo de alteração estrutural permanente, progressivo e localizado, que ocorre num 

material sujeito a condições que produzem tensões ou extensões dinâmicas num ponto ou vários 

pontos e que pode culminar em fendas ou numa fratura” 

A propagação de fendas de fadiga ocorre frequentemente em zonas críticas do componente, na 

presença de entalhes ou em zonas com alteração brusca da secção dos componentes onde a 

concentração de tensões é maior. Este fenómeno foi importante para Wells em 1956 recorrer à 

Mecânica da Fratura para mostrar que a as falhas da fuselagem dos aviões “Comet”, o primeiro avião 

comercial a utilizar propulsão a jato (figura 1.2), resultaram de fendas de fadiga terem atingido uma 

dimensão crítica. 

 

Figura 1.2 - Avião "Comet" [4] 

Como este avião a jato voava a uma alta altitude, contrariamente à maioria que voava a baixa altitude, 

necessitava de ter uma pressão dentro da cabine superior à pressão exterior, provocando assim 

tensões em zonas críticas dentro da cabine, a iniciação da fenda ocorria nas janelas e era causada por 

um reforço local insuficiente, combinado com uma fraca geometria de canto que provocava assim a 

concentração de tensões, como é exemplificado na figura 1.3. 

 

Figura 1.3 -Origem da falha do avião "Comet" G-AL YU em janelas [5] 
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Alguns anos depois, Paris propôs um modelo conhecido como a lei de Paris [6], que relaciona a 

propagação da fenda com a intensidade de tensões. Esta lei, enunciada posteriormente neste trabalho, 

permite caracterizar os materiais metálicos em termos de resistência à fadiga. 

Apesar dos estudos da fadiga datarem de 1840 [2], a partir da década de 80 e 90 do séc. XX, com a 

melhoria contínua dos sistemas de processamento dos computadores novas metodologias de estudo 

surgiram nesse campo. Um dos métodos de estudo na análise de fadiga quer em componentes quer 

em estruturas é o método dos elementos finitos que recorre a modelos matemáticos que visam simular 

a realidade. Com a necessidade de simular os comportamentos mecânicos dos materiais, surgiram 

programas comerciais de elementos finitos, tais como o Abaqus®. 

Estudos feitos no programa comercial de elementos finitos Abaqus® no âmbito da Mecânica da Fratura 

e fadiga tais como o efeito da temperatura na propagação da fenda de fadiga [7], a propagação de 

fendas em alumínios [8], [9], em estruturas aeronáuticas [10], [11] revelam a potencialidade do software 

no estudo das fendas e da sua propagação. 

Os programas de elementos finitos têm assim um forte impacto na indústria, uma vez que permitem a 

redução de custos, o estudo de novos materiais e as suas propriedades mecânicas e a simulação e o 

estudo de geometrias complexas. Apresentando-se assim como uma área da engenharia com um forte 

peso no mercado. 

 

1.2. Objetivos 

O objetivo principal desta tese é o estudo numérico da propagação da fenda de fadiga num aço de 

elevada resistência e respetiva comparação do crescimento da fenda com as configurações soldadas. 

Para realizar esse estudo recorre-se ao método eXtended Finite Element Method (XFEM), que surgiu 

no ano de 1999 [12] e está disponível no programa comercial de elementos finitos Abaqus®, da Simulia. 

Este objetivo principal pode ser subdividido em vários objetivos que são os seguintes: 

• Modelação de um provete Compact Tension (CT) no programa comercial Abaqus®; 

• Cálculo do fator de intensidade de tensões para vários comprimentos de fenda ao longo da 

espessura do provete e respetiva validação com os valores teóricos disponíveis na literatura; 

• Modelação de 2 provetes CT com geometrias soldadas, e respetivo cálculo do fator de 

intensidade de tensões para vários comprimentos de fenda, comparando assim os resultados 

entre os 3 provetes e respetivo estudo da influência das alterações geométricas no fator de 

intensidade de tensões; 

• Simulação da fenda de fadiga e a sua propagação nos 3 provetes e respetivo estudo da 

propagação da fenda de fadiga. 
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1.3. Estrutura da tese 

A presente dissertação é divida em 6 capítulos, os quais são: 

No capítulo 1, é feito um breve enquadramento ao tema do trabalho e a importância deste no ramo da 

engenharia, bem como os objetivos e estrutura da dissertação. 

No capítulo 2, são discutidos os tópicos mais importantes no presente trabalho começando com uma 

breve introdução à Mecânica da fratura. As bases teóricas são explicadas de um modo conciso, 

explicando assim as tensões na frente de fenda, o fator de intensidade de tensões e os respetivos 

modos de carregamento, o aparecimento da fenda de fadiga e a sua propagação. É também referido o 

método de cálculo do fator de intensidade de tensões recorrendo ao integral 𝐽. É explicado o método 

dos elementos finitos, mais concretamente do método XFEM, sendo que a presente dissertação é 

baseada no mesmo e no seu uso no estudo da propagação de fendas. 

No capítulo 3 apresentam-se os casos de estudo com os provetes CT, as suas dimensões geométricas 

e como este tipo de ensaio é realizado experimentalmente para uma melhor perceção da simulação 

numérica. 

No capitulo 4, é feita uma breve introdução ao programa comercial Abaqus® bem como todas as etapas 

da simulação realizada, desde as modelações dos provetes, os materiais e propriedades, os 

carregamentos e condições fronteiras, a malha e o respetivo tipo de elementos, assim como as técnicas 

de malha para uma melhor precisão dos resultados, quer para os estudos do fator de intensidade de 

tensões, quer para os estudos da propagação da fenda de fadiga. É explicado o procedimento e como 

os valores do fator de intensidade de tensões são obtidos para os vários comprimentos de fenda nos 

provetes em estudo. O procedimento para a simulação da fenda de fadiga e como esta é enunciada e 

simulada no Abaqus®, sendo também explicado como são obtidos os números de ciclos para os vários 

comprimentos de fenda. 

No capítulo 5 são apresentados os resultados do fator de intensidade de tensões e comparados com 

os valores teóricos para o provete não soldado disponíveis na literatura para provar a eficácia do 

método em estudo. É feita a comparação dos resultados do fator de intensidade de tensões para as 3 

geometrias de provetes (sem soldadura e com soldadura). É feita uma comparação com os valores do 

comprimento da fenda de fadiga com os valores disponíveis na literatura para o provete não soldado. 

É realizada uma comparação da resistência à fadiga para as 3 geometrias de provete. 

Finalmente no capitulo 6, são apresentadas as conclusões do trabalho dos diferentes resultados e 

algumas recomendações de trabalhos futuros visando o interesse e a melhoria do presente estudo.  
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2. Revisão bibliográfica 

2.1. Mecânica da Fratura Linear Elástica 

Existem duas abordagens na Mecânica da Fratura que podem ser utilizadas consoante as 

considerações físicas para o modelo em estudo: a Mecânica da Fratura Linear Elástica (MFLE) e a 

Mecânica da Fratura Elasto-Plástica (MFEP). Na presente dissertação apenas é abordada a MFLE. 

A MFLE é baseada num procedimento analítico que relaciona a intensidade e a distribuição do campo 

de tensões na vizinhança da frente de fenda com a tensão nominal aplicada no modelo, o tamanho, 

forma e orientação da fenda. A MFLE aplica-se em casos em que a plastificação na zona da frente da 

fenda apresenta uma pequena dimensão, sendo o material envolvente caracterizado por um 

comportamento global linear elástico. Como a maior parte das falhas de componentes mecânicos ou 

estruturais é causada pela propagação de fendas, a compreensão da magnitude e dos campos de 

tensões na frente da fenda é essencial para garantir a segurança e a fiabilidade nos 

componentes/estruturas.  

2.1.1. Distribuição de tensões numa fenda 

Uma fenda quando sujeita a uma determinada solicitação mecânica tem um comportamento 

semelhante a um entalhe na geometria. Quer um entalhe quer uma frente de fenda, têm áreas muito 

reduzidas face à geometria envolvente, e quando sujeitos a cargas externas, são zonas com tendência 

a ter elevadas concentrações de tensões. Este comportamento pode ser observado na figura 2.1. 

Devido aos valores elevados de tensões presentes na frente de fenda ocorre uma zona de deformação 

plástica. No entanto, segundo a teoria da MFLE a região plástica não é considerada, sendo a tensão 

obtida por uma fenda ideal que se comporta segundo o modelo elástico.  

 

Figura 2.1 - Comportamento real e ideal da tensão na fenda [13] 

Como se pode verificar, perde-se muita informação acerca da frente de fenda quando desprezada a 

parte plástica, contudo essa simplificação permite calcular as expressões analíticas para as tensões na 

frente de fenda. 

Elástico 

Elástico - Plástico 
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Em 1950, Irwin [14] baseado no trabalho de Griffith [15] que explicava como os materiais frágeis 

fraturavam, desenvolve uma pequena modificação passando a englobar os materiais dúcteis, 

introduzindo a taxa crítica de libertação de energia. Irwin [14], concluiu assim que na frente de fenda 

surge uma zona plástica que à medida que o carregamento é aplicado, essa mesma zona plástica 

cresce até que a fenda propague, libertando energia sob a forma de calor. 

Segundo Griffith [15], a tensão de fratura para materiais frágeis é dada por: 

 

Onde 𝜎𝑓 é a tensão de fratura, 𝐸 o módulo de Young, 𝛾𝑠 a energia específica da superfície e 𝑎 é o 

comprimento de uma fenda. 

Segundo Irwin [14], a tensão de fratura incluindo a energia de deformação plástica 𝛾𝑝 é dada por: 

 

Após esta reformulação, Irwin [14] seguindo um artigo de Westergaard [16] de 1939, onde era usada 

uma técnica para analisar os deslocamentos e tensões na frente de fenda, conclui que esses 

deslocamentos e tensões podem ser descritos por uma constante que está relacionada com a taxa de 

libertação de energia. 

 

2.1.2. Modos de carregamento 

Na Mecânica da Fratura, existem 3 modos de abertura da fenda, apresentados na figura 2.2, que 

providenciam a sua propagação. 

O modo I é caracterizado pela propagação das superfícies da fenda na direção perpendicular ao plano 

de carregamento, devido às tensões normais de tração na extremidade da fenda. O modo II é 

caracterizado por um carregamento na direção paralela à das superfícies da fenda, originando assim 

tensões de corte na extremidade da fenda. O modo III é caracterizado por um carregamento tangente 

na direção da espessura do material, originando tensões de corte na extremidade da fenda. 

 𝜎𝑓 = (
2 ∗ 𝐸 ∗ 𝛾𝑠
𝜋 ∗ 𝑎

)

1
2
 

(2.1) 

 𝜎𝑓 = (
2 ∗ 𝐸 ∗ (𝛾𝑠 + 𝛾𝑝)

𝜋 ∗ 𝑎
)

1
2

 (2.2) 
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Figura 2.2 - Modos de carregamento: (a) modo I (b) modo II (c) modo III [13] 

O modo I de carregamento, é o modo mais comum em aplicações de engenharia e o mais crítico, em 

que as direções de carregamento aplicado são perpendiculares à direção de propagação da fenda. O 

modo I é o modo estudado na presente dissertação. 

 

2.1.3. Fator de intensidade de tensões 

O fator de intensidade de tensões, 𝐾,  é um parâmetro que permite avaliar a intensidade do campo de 

tensões na zona próxima da extremidade de uma fenda sob acção de um carregamento. O fator de 

intensidade de tensões é de extrema importância no estudo da Mecânica da Fratura, pois está 

relacionado com os mecanismos de iniciação de fenda como também da sua propagação, em casos 

extremos pode atingir valores extremos: fator de intensidade crítico, 𝐾𝑐 levando à fratura do 

componente. A intensidade do valor de 𝐾 depende de vários fatores, tais como a geometria do 

componente avaliado, a dimensão e localização da fenda, bem como a intensidade e tipo de 

carregamento aplicado ao componente em estudo. 

Irwin [14], Westergaard [16], Sneddon [17] e Williams [18] foram alguns dos primeiros autores a publicar 

soluções concretas no domínio da Mecânica da Fratura, onde concluíram que é possível obter uma 

expressão que estabelece a relação entre o campo de tensões e o fator de intensidade de tensões, 

para uma determinada configuração de fenda sujeita a um carregamento externo. 

Assumindo um material isotrópico com um comportamento linear elástico, e considerando um sistema 

global de coordenadas polares, a equação (2.3) permite obter o nível de tensão numa geometria 

fissurada, figura 2.3. 

 

 

 𝜎𝑖𝑗(𝑟, 𝜃) =
𝑘

√2𝜋𝑟
𝑓𝑖𝑗(𝜃) +∑𝐴𝑙𝑟

𝑙
2𝑔𝑖𝑗

(𝑙)(𝜃)

∞

𝑙=0

 (2.3) 
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Onde 𝜎𝑖𝑗 é o tensor de tensões, 𝑟 representa a distância à extremidade da fenda, 𝜃 o ângulo de direção 

de propagação da fenda, 𝑘 uma constante, 𝑓𝑖𝑗 representa uma função adimensional em função de 𝜃 

que depende do carregamento aplicado e da geometria do componente avaliado. 

 

Figura 2.3 -Tensões na frente de fenda e coordenadas polares [13] 

Também na equação (2.3) estão contemplados os termos de ordem superior, onde 𝐴𝑙 representa a 

amplitude e 𝑔𝑖𝑗
(𝑙) é uma função adimensional de 𝜃 para o l-ésimo termo da equação. De notar que na 

extremidade da fenda, quando 𝑟 → 0, o termo tende para infinito e os termos de ordem superior tendem 

para valores finitos ou zero. Nesta zona, a solução apresentada contém um termo proporcional a 1/√𝑟 

e descreve um caso de singularidade. Os 3 modos de abertura da fenda contêm uma singularidade na 

extremidade da fenda, de razão 1/√𝑟, no entanto os valores de 𝑘 e 𝑓𝑖𝑗(𝜃) dependem do tipo de 

carregamento aplicado. 

Para considerações futuras é importante substituir o 𝑘 da equação (2.3) pelo fator de intensidade de 

tensões 𝐾. Usualmente o fator de intensidade de tensões tem a indicação do modo de carregamento, 

ex.: 𝐾𝐼, 𝐾𝐼𝐼 ou 𝐾𝐼𝐼𝐼. 

São especificadas seguidamente as expressões para os campos de tensão, contemplando tensão 

plana e extensão plana. Como referido anteriormente na secção (2.1.1) as soluções foram propostas 

inicialmente por Irwin [14] (1957) baseadas num método proposto por Westergaard [16] (1939). 

Para o modo I de carregamento: 

 

 

 𝜎𝑥𝑥 =
𝐾𝐼

√2𝜋𝑟
𝑐𝑜𝑠 (

𝜃

2
) [1 − sin (

𝜃

2
) sin (

3𝜃

2
)] (2.4) 

 𝜎𝑦𝑦 =
𝐾𝐼

√2𝜋𝑟
𝑐𝑜𝑠 (

𝜃

2
) [1 + sin (

𝜃

2
) sin (

3𝜃

2
)] (2.5) 
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Para tensão plana, 

 

Para extensão plana, 

 

Onde (𝑟, 𝜃), são coordenadas polares, 𝜈 o coeficiente de Poisson e os restantes componentes do 

tensor de tensões são zero. 

Nos modos de carregamento é possível estabelecer uma relação entre o fator de intensidade de 

tensões e o valor de tensão associado a esse carregamento, como pode ser visto na equação (2.9) 

para o Modo I: 

 

De notar que para as equações (2.4 e 2.5) quando 𝜃 = 0, 𝜎𝑥𝑥 = 𝜎𝑦𝑦 =
𝐾𝐼

√2𝜋𝑟
  e o plano de falha 

coincide com o plano principal de carregamento aplicado em Modo I. Esta condição é apenas válida 

para zonas próximas da extremidade da fenda, onde a singularidade 1/√𝑟 domina o campo de tensões 

existente. 

Na figura 2.4, é ilustrada a relação entre 𝜎𝑦𝑦, a tensão normal ao plano da fenda em modo I, e a 

distância à extremidade da fenda. De notar que existe um domínio de validade para a singularidade, 

nomeadamente a zona onde as tensões aplicadas são superiores à tensão de cedência do material. 

 𝜏𝑥𝑦 =
𝐾𝐼

√2𝜋𝑟
𝑐𝑜𝑠 (

𝜃

2
) sin (

𝜃

2
) cos (

3𝜃

2
) (2.6) 

 𝜎𝑧𝑧 = 0 (2.7) 

 𝜎𝑧𝑧 = 𝜈(𝜎𝑥𝑥 + 𝜎𝑦𝑦) (2.8) 

 lim
𝑟→0

𝜎𝑖𝑗
(𝐼) =

𝐾𝐼

√2𝜋𝑟
𝑓𝑖𝑗(𝜃) (2.9) 
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Figura 2.4 - Tensão normal ao plano de fenda em Modo I [13] 

As soluções existentes para obter o valor de 𝐾 são determinadas através do valor nominal do 

carregamento e da geometria do componente, para configurações simples e bem definidas, 

contemplando grande parte dos provetes regularmente utilizados nos ensaios experimentais.  

No caso geral, utiliza-se a equação (2.10) para contabilizar 𝐾: 

  

Onde 𝑌 é uma função adimensional dependente da geometria e distribuição da carga, 𝜎 representa a 

tensão nominal aplicada e 𝑎 o comprimento de fenda considerado. 

 

2.1.4. Tenacidade à fratura 

A tenacidade de um material define a aptidão do material para absorver energia no domínio plástico até 

à rotura. Essa energia pode ser calculada através da área de um gráfico tensão-extensão, bastando 

assim integrar a curva desde a origem até á rotura do material como pode ser visto na figura 2.5, 

 

Figura 2.5 – Gráfico tensão-extensão com a área=tenacidade [1] 

 𝐾 = 𝑌𝜎√𝜋𝑎 (2.10) 

Zona de singularidade 
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Segundo Callister [19], por definição, a tenacidade à fratura é uma propriedade que é a medida da 

resistência de um material à fratura frágil quando uma fenda estiver presente. Uma vez que o parâmetro 

𝐾 define o estado de tensão na frente da fenda, é de esperar que a fratura suceda quando o valor de 

𝐾 atingir um valor crítico de 𝐾𝑐 do material. O parâmetro 𝐾𝑐 denomina-se tenacidade à fratura, e os 

resultados da literatura [1] demonstram que este parâmetro é uma propriedade do material que parece 

depender: da temperatura, que quanto mais baixa, menor é a tenacidade; do encruamento do material, 

quanto maior a tensão de cedência, menor a tenacidade; da velocidade de aplicação da carga, que 

quanto maior, menor é a tenacidade pois é criado um estado triaxial de tensão que impede a 

deformação plástica; e essencialmente da espessura, onde a tenacidade atinge um valor mínimo para 

espessuras suficientemente elevadas que garantam um estado plano de extensão. Este valor mínimo 

de 𝐾𝑐, que corresponde ao modo I puro de deformação, denomina-se tenacidade mínima em estado 

plano de extensão, 𝐾𝐼𝐶 , estando identificado na figura 2.6. 

 

Figura 2.6 - Dependência da tenacidade e da orientação da superfície de fratura com a espessura [20] 

 

2.1.5. Balanço de energia de Griffith 

De acordo com a primeira lei da termodinâmica, quando um sistema passa para um estado de 

desequilíbrio, dá-se um decréscimo na energia desse sistema [21]. Em 1920, Griffith aplicou esta ideia 

à formação de uma fenda [15]: 

“Supõe-se que para o presente propósito a fenda é criada, pelo desaparecimento repentino das forças 

de tração que atuam na sua superfície. No exato instante seguinte, as extensões e consequentemente 

a energia potencial têm um certo valor, contudo esse instante não é um estado de equilíbrio. Se não 
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for um estado de equilíbrio, pelo teorema da energia potencial mínima, o valor será menor que o original. 

Se for um estado de equilíbrio a energia mantém-se.” 

Uma fenda pode formar-se (ou uma fenda existente propagar-se) apenas se tal solicitação provoca um 

decréscimo na energia total ou mantendo-se constante. Assim as condições críticas para a fratura 

podem ser definidas como o ponto onde a fenda cresce em condições de equilíbrio, sem mudança na 

energia total. 

Considerando uma placa plana sujeita a uma carga constante com uma fenda de comprimento 2𝑎 

como pode ser visto na figura 2.7. Para que a fenda cresça a energia potencial presente na placa tem 

que ser suficiente para ultrapassar a energia de superfície 𝛾𝑠 do material. O balanço de energia de 

Griffith para um incremento na área da fenda 𝑑𝐴, sob condições de equilíbrio pode ser expresso da 

seguinte forma: 

 

Ou, 

 

Onde, 𝑈 é a energia total, Π a energia potencial fornecida pela energia de deformação interna e as 

forças externas e 𝑊𝑠 o trabalho necessário para criar novas superfícies.  

 

Figura 2.7 - Uma fenda ao longo da espessura de uma placa plana infinita sujeita a uma tensão de tração [13] 

 −
𝑑Π

𝑑𝐴
=
𝑑𝑊𝑠
𝑑𝐴

 (2.11) 

 
𝑑U

𝑑𝐴
=
𝑑Π

𝑑𝐴
+
𝑑𝑊𝑠
𝑑𝐴

= 0 (2.12) 
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Para a fenda ilustrada na figura 2.7, Griffith usou a análise de tensões de Inglis [22] para mostrar que: 

 

Onde Π0 é a energia potencial de uma placa sem fendas e B a espessura da placa. Uma vez que a 

formação de uma fenda exige a criação de duas superfícies, 𝑊𝑠 é dado por: 

 

Onde 𝛾𝑠 é a energia da superfície do material. Assim sendo, tem-se: 

 

E, 

 

A expressão da tensão de fratura é expressa da seguinte forma: 

 

De notar a importância da diferença entre a área da fenda e a área da superfície. A área da fenda, 𝐴, 

é definida como a área projetada da fenda (2𝑎𝐵 na figura 2.7), contudo como a fenda inclui duas 

superfícies, a área da superfície é 2𝐴. 

 

2.1.6. Taxa de libertação de energia 

Em 1956, Irwin [14] propôs uma nova abordagem para a libertação de energia na fratura, que foi 

essencialmente baseada na ideia de Griffith [15], contudo a abordagem de Irwin [14] é uma forma mais 

adequada na resolução dos problemas de engenharia. 

 Π = Π0 −
𝜋𝜎2𝑎2𝐵

𝐸
 (2.13) 

 W𝑠 = 4𝑎𝐵𝛾𝑠 (2.14) 

 −
dΠ

𝑑𝐴
=
𝜋𝜎2𝑎

𝐸
 (2.15) 

 
d𝑊𝑠
𝑑𝐴

= 2𝛾𝑠 (2.16) 

 𝜎𝑓 = (
2𝐸𝛾𝑠
𝜋𝑎

)

1
2
 (2.17) 



14 
 

Irwin definiu a taxa de libertação de energia 𝐺 como a medida da energia disponível para um incremento 

na extensão da fenda: 

 

É de realçar que o termo taxa usado neste contexto, não se refere a uma derivada em relação ao 

tempo. 𝐺 é a taxa de mudança na energia potencial na área da fenda. Uma vez que 𝐺 é obtido através 

da derivada do potencial, também é chamado de força de extensão da fenda ou força de movimentação 

da fenda. 

De acordo com a equação (2.15) a taxa de libertação de energia para uma placa larga de comprimento 

2𝑎 (figura 2.7), é dada por: 

 

Referindo a secção anterior, a fenda propaga-se quando G atinge um valor crítico, G𝑐: 

 

 

2.1.7. Relação entre K e G 

Os dois parâmetros que descrevem o comportamento das fendas introduzidos até ao momento são: a 

taxa de libertação de energia, G e o fator de intensidade de tensões, K. O primeiro descreve a mudança 

na energia potencial que acompanha o crescimento da extensão da fenda, o segundo caracteriza as 

tensões, deformações e deslocamentos na frente de fenda. Enquanto a taxa de libertação de energia 

descreve o comportamento global, o K é um parâmetro local. Para materiais com um comportamento 

linear elástico, como o que é abordado na presente dissertação,  G e K estão relacionados. 

Para uma fenda numa placa larga sujeita a um carregamento uniforme (figura 2.7), e com um G e K, 

dados pelas equações (2.20) e (2.10), respetivamente, Irwin [14] relacionou esses dois parâmetros para 

materiais elásticos lineares, sob um modo I de carregamento: 

 

 𝐺 = −
𝑑Π

𝑑𝐴
 (2.18) 

 G =
𝜋𝜎2𝑎

𝐸
 (2.19) 

 G𝑐 =
d𝑊𝑠
𝑑𝐴

= 2𝛾𝑠 (2.20) 

 𝐺 =
K𝐼

2

𝐸′
 (2.21) 
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Para tensão plana: 

 

Para extensão plana: 

 

2.2. Propagação de fendas por fadiga 

No inicio dos anos 60 no século XX, Paris [6] demonstrou que a Mecânica da Fratura é uma ferramenta 

útil para a caracterização da propagação de fendas de fadiga. Desde então, os conhecimentos da 

Mecânica da Fratura têm sido aplicados para prever casos de fadiga, sendo uma prática comum apesar 

de algumas incertezas e questões científicas em torno deste assunto [13]. Os procedimentos para 

analisar uma amplitude de tensão de fadiga e sob condições de pequena deformação plástica, estão 

bem estabelecidos e permitem prever a vida útil do material apesar de algumas incertezas em certas 

situações específicas. Contudo, quando a amplitude de tensão é variável e o nível de plasticidade 

elevado, existe alguma dificuldade em prever o comportamento do material, não existindo 

procedimentos concretos. 

2.2.1. Carregamento a amplitude constante  

Na presente dissertação como já referido anteriormente só se abordará a MFLE e como tal, a 

deformação plástica é muito pequena, não sendo contabilizada. Além disso, a amplitude de tensão de 

carregamento é constante.  

A amplitude de tensão constante implica que, as condições na frente de fenda são unicamente definidas 

por um único parâmetro de carregamento, como o fator de intensidade de tensões. Quando uma gama 

de tensão ∆𝜎 = (𝜎𝑚𝑎𝑥 − 𝜎𝑚𝑖𝑛) é aplicada num componente ou estrutura fissurada, a ocorrência por 

fadiga é possível a níveis muito inferiores ao da tensão de cedência do material. O mesmo se aplica 

também para o fator de intensidade de tensões ∆𝐾 = (𝐾𝑚𝑎𝑥 − 𝐾𝑚𝑖𝑛) que pode ser inferior ao valor 

da tenacidade à fratura, 𝐾𝑐. 

Considerando o crescimento de uma fenda sob uma amplitude de tensão constante (figura 2.8), é 

formada uma zona plástica na frente de fenda, e à medida que a fenda avança. Na frente de fenda, 

considera-se uma zona plástica muito pequena que é incorporada numa zona de singularidade elástica. 

As condições da frente de fenda são apenas definidas pelo valor de 𝐾 atual. 

 𝐸′ = 𝐸 (2.22) 

 𝐸′ =
𝐸

1 − 𝜈2
 (2.23) 
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Figura 2.8 - Crescimento da fenda de fadiga sob amplitude constante, em condições MFLE [13] 

Pode então ser descrita uma relação funcional para o crescimento da fenda, da seguinte forma, 

 

Onde ∆𝐾 = (𝐾𝑚𝑎𝑥 − 𝐾𝑚𝑖𝑛), R =  𝜎𝑚𝑖𝑛/𝜎𝑚𝑎𝑥 e  𝑑𝑎/𝑑𝑁 é o crescimento da fenda por ciclo. De 

notar que 𝑓1 representa uma função genérica, pois existem inúmeras expressões para 𝑓1 que foram 

propostas, muitas das quais empíricas. Na secção 2.2.2 será explicada a função de crescimento de 

fenda mais comum e a que será usada na presente dissertação. 

A equação (2.24) pode ser integrada para estimar a vida de fadiga do componente. O número de ciclos, 

𝑁, necessário para uma fenda propagar de um comprimento inicial, 𝑎𝑖, para um comprimento final, 𝑎𝑓, 

é dado por: 

 

 

2.2.2. Crescimento da fenda de fadiga 

Na figura 2.9, é apresentado um gráfico logarítmico que ilustra o comportamento típico de propagação 

de fendas de fadiga em metais. O gráfico divide-se em 3 zonas distinta: O limiar da propagação onde 

o 𝑑𝑎/𝑑𝑁 se aproxima de zero, não ocorrendo crescimento da fenda e ocorre assim um “threshold” de 

∆𝐾 (região I); a zona de propagação estável da fenda ou região linear (região II); a zona de propagação 

instável da fenda (região III). 

 
𝑑𝑎

𝑑𝑁
= 𝑓1(∆𝐾, 𝑅) (2.24) 

 𝑁 = ∫
𝑑𝑎

𝑓1(∆𝐾, 𝑅)

𝑎𝑓

𝑎𝑖

 (2.25) 

𝑲𝒎𝒂𝒙 

Tempo 

𝑲𝒎𝒊𝒏 

Zona de singularidade 

elástica 

Zona plastificada 
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Figura 2.9 - Gráfico logarítmico que traduz o comportamento típico de propagação da fenda sob fadiga em 
materiais metálicos [1] 

A região II é a zona linear do gráfico e para valores intermédios de ∆𝐾, pode ser descrita pela lei de 

Paris [6], 

 

Onde 𝐶 e 𝑚 são constantes do material determinadas experimentalmente, dependentes do material, 

do ambiente envolvente, da temperatura, de frequência e da razão de tensão [1]. Integrando a equação 

(2.26) de modo a saber-se o número de ciclos, 𝑁 tem-se: 

 

O valor de ∆𝐾 é obtido com recurso à equação geral baseada na equação (2.10): 

 

Paris e Erdogan [6] foram os primeiros a descobrir a relação para o crescimento da fenda de fadiga na 

região II. Inicialmente propuseram um expoente 𝑚 igual a 4 que estava de acordo com os seus 

resultados experimentais. Contudo e com outros estudos nas décadas seguintes, mostrou-se que 𝑚 

pode variar entre 2 e 4, na maioria dos metais na ausência de ambientes corrosivos [13]. Para essa 

variação de 𝑚 e resolvendo a equação (2.27), assumindo que a amplitude de tensão é constante e 

 
𝑑𝑎

𝑑𝑁
= 𝐶∆𝐾𝑚        , ∆𝐾𝑡ℎ < ∆𝐾 < 𝐾𝐶 (2.26) 

 𝑁 = ∫
𝑑𝑎

𝐶∆𝐾𝑚

𝑎𝑓

𝑎𝑖

 (2.27) 

 ∆𝐾 = 𝑌∆𝜎√𝜋𝑎 (2.28) 
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que o fator geométrico, 𝑌 não depende do valor do comprimento de fenda, 𝑎, obtém-se o seguinte 

sistema: 

.  

 

2.3. Integral J 

O conceito de integral 𝐽 foi introduzido inicialmente por Cherepanov (1967) e Rice (1968) como um 

novo parâmetro aplicável à Mecânica da Fratura, afim de avaliar os campos de tensão próximos de 

uma fenda para materiais lineares ou não-linear elásticos [23], [24]. O integral 𝐽 é um integral de linha, 

ou de contorno, através do qual é possível caracterizar um campo de tensões e deformações localizado 

na vizinhança de uma fenda. Este é definido em torno da extremidade de uma fenda, no sentido positivo 

(anti-horário), começando na superfície inferior da fenda, estendendo-se ao longo de um contorno bem 

definido até à superfície superior da fenda, isto considerando que ambas as superfícies da fenda são 

planas e se encontram livres de tensão. Na teoria da MFLE o integral 𝐽 é possível de calcular 

numericamente, revelando-se muito útil, pois no contexto da MFLE o integral 𝐽 é igual à taxa de 

libertação de energia 𝐺. 

 

2.3.1. Cálculo do integral J 

Como referido anteriormente (secção 2.1.6), o fator de intensidade de tensões pode ser calculado 

através da taxa de libertação de energia 𝐺. 

O integral 𝐽 é um integral de contorno para geometrias bidimensionais (figura 2.10). A sua definição é 

facilmente estendida a geometrias tridimensionais, sendo usado para obter o fator de intensidade de 

tensões. 

 𝑁 =

{
 
 
 

 
 
 𝑎

𝑓

(1−
𝑚
2
)
− 𝑎

𝑖

(1−
𝑚
2
)

(1 −
𝑚
2)𝐶𝑌

𝑚(∆𝜎)𝑚𝜋
𝑚
2

, 𝑚 ≠ 2

1

𝐶𝑌2(∆𝜎)2𝜋
ln (

𝑎𝑓

𝑎𝑖
) , 𝑚 = 2

 (2.29) 
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Figura 2.10 - Contorno arbitrário em torno da frenda de fenda [13] 

Para o caso bidimensional, o integral 𝐽 é dado por, 

 

Onde Γ é o contorno que contém a frente de fenda, 𝑤 representa a densidade de energia de 

deformação ou trabalho de deformação por unidade de volume, 𝑇𝑖 é o vetor de tensão que contém as 

componentes cartesianas do tensor de tensões, 𝑢 representa o vetor deslocamento e 𝑑𝑠 um elemento 

do contorno. 

A densidade de energia de deformação é definida como: 

Onde 𝜎𝑖𝑗 e 휀𝑖𝑗 são os tensores de tensão e extensão respetivamente. As componentes do vetor de 

tração são: 

Onde 𝑛𝑗  são as componentes unitárias do vetor normal a Γ. 

Rice [24] mostrou também que o valor do integral 𝐽 é independente do caminho de integração em torno 

da frente de fenda. Assim sendo o valor de 𝐽 é sempre o mesmo para qualquer contorno que circunde 

a fenda como se pode ver na figura 2.11. 

 

Figura 2.11 - Independência do contorno integral [13] 

 𝐽 =  ∫𝑤𝑑𝑦
Γ

− 𝑇𝑖
𝜕𝑢𝑖
𝜕𝑥

𝑑𝑠 (2.30) 

 𝑤 = ∫ 𝜎𝑖𝑗𝑑휀𝑖𝑗

𝜀𝑖𝑗

0

 (2.31) 

 𝑇𝑖 = 𝜎𝑖𝑗𝑛𝑗 (2.32) 
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2.3.2. Relação entre K e J 

Assume-se que o material é homogéneo, isotrópico e linearmente elástico, o valor do integral 𝐽 pode 

ser visto como uma versão mais geral da taxa de libertação de energia, assim sendo tem-se que 𝐽 =

𝐺. Reescrevendo a equação (2.18), 

 

Para o modo I de carregamento, tem-se, 

Onde, 𝐸′ = 𝐸 e 𝐸′ =
𝐸

1−𝜈2
  para tensão plana e extensão plana, respetivamente, de acordo com as 

equações (2.23) e (2.24). 

 

2.4. Método dos elementos finitos 

A criação de modelos matemáticos que representam os fenómenos físicos, são uma das atividades 

mais importantes da engenharia, onde praticamente todos os fenómenos da natureza podem ser 

descritos pelas leis da física e modelados através de equações algébricas, diferenciais ou integrais 

relacionando os parâmetros que os caracterizam. Assim entre os métodos numéricos existentes, o 

Método dos Elementos Finitos (MEF) é o mais utilizado na análise de estruturas e componentes. No 

MEF a geometria a analisar é subdividida em pequenas partes, ou seja, tem-se um problema complexo 

que é subdividido em problemas mais simples. Esta subdivisão permite que o computador realize com 

maior eficiência a tarefa. 

O método propõe que o número infinito de variáveis desconhecidas, seja substituído por um número 

limitado de elementos com comportamento e propriedades bem definidas. Estas subdivisões 

elementares podem apresentar diferentes formas, tais como quadriláteros, triângulos, entre outras. 

Tem-se assim elementos com dimensões finitas, advindo daí o nome do método. Nesta secção será 

descrita de uma forma breve o sistema de equações do MEF, e com mais detalhe o eXtend Finite 

Element Method (XFEM) [25] que foi o método usado para estudar a Mecânica da Fratura. 

 

 𝐽 = −
𝑑Π

𝑑𝐴
 (2.33) 

 𝐽 =
K𝐼

2

𝐸′
 (2.34) 
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2.4.1. Sistema de equações 

Considerando o domínio Ω da figura 2.12, a fronteira Λ pode ser dividida em 4 fronteiras individuais; 

Λt com a respetiva tensão de tração aplicada 𝑡̅, Λu com os deslocamentos impostos, Λc
+ e Λc

− que 

representam as duas superfícies da fenda sem carregamento. 

 

Figura 2.12 - Domínio do MEF e condições fronteira [26] 

As equações de equilíbrio e as condições de fronteira são: 

 

Onde 𝑓 representa as forças de volume, 𝑛 a normal exterior, 𝑡̅ a respetiva tensão de tração aplicada e 

𝑢𝑖𝑚𝑝 os deslocamentos impostos. A formulação fraca correspondente, considerando uma deformação 

infinitesimal 𝛿𝜐 é dada por: 

 

2.4.2. Definição de elemento 

Como já referido, o número infinito de variáveis é substituído por um número finito de formas com 

comportamento e propriedades bem definidas a que se dá o nome de elemento. Os tipos mais comuns 

de elementos são, vigas unidimensionais, planos bidimensionais de tensão ou extensão plana e cubos 

e tetraedros tridimensionais. Os elementos são ligados por nós, onde a continuidade dos campos de 

deslocamento é reforçada. A figura 2.13, mostra um elemento bidimensional de tensão ou extensão 

plana, com as coordenadas locais e globais. As coordenadas locais que também são chamadas de 

coordenadas paramétricas, variam de -1 a +1 na área do elemento. Assim no canto inferior esquerdo 

tem-se as coordenadas paramétricas (-1, -1), enquanto que no canto superior direito tem-se (+1, +1) 

no sistema local. As coordenadas globais são dadas por: 

 ∇𝜎 + 𝑓 = 0 𝑖𝑛 Ω (2.35) 

 𝜎. 𝑛 = 𝑡̅ 𝑖𝑛 Λt (2.36) 

 𝜎. 𝑛 = 0 𝑖𝑛 Λc
+ (2.37) 

 𝜎. 𝑛 = 0 𝑖𝑛 Λc
− (2.38) 

 𝑢 = 𝑢𝑖𝑚𝑝 𝑖𝑛 Λ𝑢 (2.39) 

 ∫ 𝜎∇𝛿𝜐 = ∫ 𝑡̅𝛿𝜐𝑑Γ +
Λt

∫𝑓𝛿𝜐𝑑Ω
ΛΩ

 (2.40) 
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Onde 𝑏 é o número de nós no elemento, 𝑁𝑖 são as funções de forma correspondentes ao nó 𝑖, cujas 

coordenadas são (𝑥𝑖, 𝑦𝑖) no sistema global e (𝜉, 𝜂) no sistema paramétrico. 

 

Figura 2.13 - Coordenadas globais e locais para um elemento 2D [13] 

 

2.4.3. Definição de malha 

Ao conjunto de elementos e nós dá-se o nome de malha (mesh). Na figura 2.14, tem-se uma placa 

bidimensional com uma malha de 80 elementos. 

 

Figura 2.14 - Exemplo de uma malha do Abaqus® 

 

𝑥 =∑𝑁𝑖(𝜉, 𝜂)𝑥𝑖

𝑏

𝑖=1

 

  

𝑦 =∑𝑁𝑖(𝜉, 𝜂)𝑦𝑖

𝑏

𝑖=1

 

  

(2.41) 
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A malha tem assim um papel fundamental na análise do problema, nomeadamente ao nível da sua 

densidade ser maior ou menor, faz com que os resultados sejam mais ou menos precisos. Para tal é 

necessário realizar uma malha adequada, e escolher um tipo de elemento adequado para se obter uma 

boa convergência de resultados. 

Cada elemento da malha terá o seu comportamento físico governado pelas equações matemáticas 

conforme o tipo de análise que se esteja a realizar. No exemplo de um carregamento de forças temos 

a malha com os elementos bem definidos num estado inicial como pode ser observado na figura 2.15a. 

Após o carregamento os elementos deformam-se como se pode ver na figura 2.15b, deslocando-se 

assim os nós para outra posição. Esses deslocamentos permitem que sejam efetuados cálculos e 

consequentemente se descubra as tensões presentes no material. 

 

(a) (b) 

Figura 2.15 - (a) malha indeformada (b) malha deformada no Abaqus® 

 

2.4.4. eXtended Finite Element Method (XFEM) 

Os métodos convencionais de elementos finitos só permitem que a fenda e a sua propagação ocorram 

em elementos pré-definidos, sendo assim a propagação dependente da malha e do caminho que é 

estabelecido previamente. Com a técnica do eXtended Finite Element Method permite que a fenda 

possa encontrar-se dentro do elemento, tornando assim a localização e propagação independente da 

malha. 

O XFEM foi introduzido por Belytschko and Black (1999), baseado na partição dos elementos finitos 

introduzido por Melenk and Babuska (1996), que permite que os elementos presentes na malha sejam 

“enriquecidos” com funções específicas que permitem que as singularidades e descontinuidades sejam 

contempladas aquando a presença de uma fenda e da sua propagação [12], [27]. 

 

2.4.5. Enriquecimento do XFEM: função de descontinuidade 

As funções de descontinuidade são adicionadas ao método dos elementos finitos. Na figura 2.16, é 

representada uma geometria simples bidimensional, que contém uma fenda de canto. 
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Figura 2.16 - Malha com uma fenda [26] 

A aproximação dos elementos finitos para esta malha é dada por: 

 

Onde 𝑁𝑖(𝑥, 𝑦) é a função de forma para o nó 𝑖, 𝑢𝑖  é o vetor de deslocamentos no nó 𝑖 e (𝑥, 𝑦) são 

as coordenadas do vetor. 

Definindo 𝑐 como o ponto intermédio entre 𝑢9 e 𝑢10 e 𝑑 a distância entre os dois nós, tem-se: 

  

Assim obtém-se também que: 

 

Manipulando então a equação (2.42): 

 

Onde a função de descontinuidade 𝐻(𝑥, 𝑦) é introduzida como: 

  

 

 𝑢(𝑥, 𝑦) =  ∑𝑁𝑖(𝑥, 𝑦)𝑢𝑖

10

𝑖=1

 (2.42) 

 𝑐 =
𝑢9 + 𝑢10

2
 , 𝑑 =

𝑢9 − 𝑢10
2

 (2.43) 

 𝑢9 = 𝑐 + 𝑑 , 𝑢10 = 𝑐 − 𝑑 (2.44) 

 𝑢(𝑥, 𝑦) =  ∑𝑁𝑖(𝑥, 𝑦)𝑢𝑖 + 𝑐(𝑁9 + 𝑁10) + 𝑑(𝑁9 + 𝑁10)𝐻(𝑥, 𝑦)

8

𝑖=1

 (2.45) 

 𝐻(𝑥, 𝑦) = {
    1, 𝑦 > 0
−1, 𝑦 < 0

 (2.46) 
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Substituindo (𝑁9 + 𝑁10) por 𝑁11 e 𝑐 por 𝑢11, como se pode ver na figura 2.17: 

 

Figura 2.17 - Malha sem a fenda [26] 

A aproximação dos deslocamentos fica então: 

 

Onde o primeiro termo é a aproximação convencional do método dos elementos finitos e o segundo 

termo corresponde à descontinuidade enriquecida, associada a um novo nó, com um deslocamento 

𝑢11 e consequentemente novos graus de liberdade. 

A equação (2.47) mostra que a geometria da fenda pode ser representada por uma malha que não 

contenha nenhuma descontinuidade, uma vez que está presente na equação devido ao termo 

enriquecido que reproduz a descontinuidade  

 

2.4.6. Enriquecimento do XFEM: função assimptótica da frente de 

fenda 

Na análise de fratura, as funções de enriquecimento geralmente consistem em funções assimptóticas 

perto da frente de fenda, que conseguem incluir a singularidade em torno da frente de fenda que 

representa o deslocamento através das superfícies fraturadas. A aproximação para a função do vetor 

de deslocamento 𝑢 presente num elemento enriquecido é dado então pela equação: 

 

 

 𝑢(𝑥, 𝑦) =  ∑(𝑁𝑖(𝑥, 𝑦)𝑢𝑖 + 𝑁11𝑢11) + (𝑑𝑁11𝐻(𝑥, 𝑦))

8

𝑖=1

 (2.47) 

 𝑢ℎ = ∑𝑁𝑖(𝑥) [𝑢𝑖 + 𝐻(𝑥)𝑎𝑖 +∑𝐹𝛼(𝑥)𝑏𝐼
𝛼

4

𝛼=1

]

𝑖=1

 (2.48) 

1º termo

 

  

3º termo

 

  

2º termo
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Como já descrito anteriormente o primeiro termo descreve as funções normais de forma nodal e 𝑢𝑖 

descreve o vetor de deslocamento nodal associado à parte contínua da solução dos elementos finitos. 

No segundo termo tem-se 𝑎𝑖, que é o vetor associado aos graus de liberdade no nó enriquecido e 

𝐻(𝑥) que é a função de distribuição Heaviside, que descreve as descontinuidades ao longo das 

superfícies fraturadas. É introduzido o terceiro termo onde 𝐹𝛼(𝑥) é a função elástica assimptótica 

associada à frente de fenda e 𝑏𝐼
𝛼

 é o vetor associado aos graus de liberdade no nó enriquecido.  

Relativamente a 𝐹𝛼(𝑥), a função na frente de fenda para um material isotrópico linear elástico é dada 

por: 

Onde (𝑟, 𝜃) são coordenadas polares na frente da fenda e θ = 0 é a tangente à frente de fenda, como 

pode ser visto na figura 2.18. 

 

Figura 2.18 - Coordenadas locais e eixos na frente de fenda [25] 

Onde 𝑥 é um simples ponto de Gauss, 𝑥∗ é um ponto na fenda próximo de 𝑥 e 𝑛 é a normal exterior 

da fenda no ponto 𝑥∗. 

A função de Heaviside  𝐻(𝑥) que representa as descontinuidades é dada por, 

 

Em suma, e analisando a equação (2.48) constata-se que o primeiro termo é associado a todos os nós 

do modelo, o segundo termo é associado a todos os nós que são atravessados pela fenda e o terceiro 

termo é associado aos nós que contêm a frente da fenda. Na figura 2.19, estão representados os nós 

enriquecidos pela distribuição de Heaviside e dos nós enriquecidos pela frente de fenda. 

 𝐹𝛼(𝑥) = (√𝑟 sin
𝜃

2
, √𝑟 cos

𝜃

2
, √𝑟 sin

𝜃

2
sin 𝜃 , √𝑟 cos

𝜃

2
sin 𝜃) (2.49) 

 𝐻(𝑥) = {
1, (𝑥 − 𝑥∗). 𝑛 ≥ 0

−1,            𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜
} (2.50) 

Frente de fenda 
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Figura 2.19 - Fenda arbitrária numa malha com indicação dos enriquecimentos [25] 

 

2.4.7. Localização da frente de fenda nos elementos da malha 

Para descrever matematicamente a fenda e saber como esta se desenvolve e cresce é utilizado o Level 

Set Method [25], onde duas funções Φ e Ψ são usadas para descrever a fenda. A função Φ representa 

a superfície da fenda, a função Ψ é criada para que quando intersecta a função Φ localize a frente de 

fenda. A função Φ tem o valor da distância do nó até à superfície da fenda sendo positivo ou negativo 

dependente da posição do nó. A função Ψ tem o valor 0 quando intersecta a função Φ=0 representando 

assim a frente de fenda, como por ser visto na figura 2.20. 

 

Figura 2.20 - Método de localização da fenda e respetiva frente [28] 

  

 

 

Enriquecimento da frente de fenda 

Enriquecimento de Heaviside 

Fenda 

1 

3 

2 

3 4 

1 

Φ=0 
Ψ=0 
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3. Caso de estudo 

A presente dissertação, tem como objetivo validar a metologia XFEM no contexto do comportamento 

mecânico, mais concretamente a nível da Mecânica da Fratura. Relativamente à Mecânica da Fratura 

o parâmetro mais importante de considerar é o fator de intensidade de tensões, um parâmetro essencial 

para quantificar as tensões na frente de fenda. Uma maneira de calcular o fator de intensidade de 

tensões consiste em usar provetes do material que se pretende testar, assim sendo, existem certas 

configurações de provetes bem definidas que obedecem a normas pré-estabelecidas que permitem o 

cálculo analítico de parâmetros tais como o fator de intensidade de tensões que possibilitam a 

comparação com os resultados obtidos experimentalmente. Um provete que permite o estudo da fenda 

e a sua propagação é o Compact Tension (CT), como pode ser visto na figura 3.1. 

 

Figura 3.1 - Provete CT [13] 

O caso de estudo proposto consiste em duas etapas distintas, nomeadamente: 

1. Calcular o fator de intensidade de tensões para diferentes comprimentos de fenda no provete 

CT usando análises estáticas, 

2. Simular a fenda de fadiga recorrendo à lei de Paris e calcular os respetivos ciclos e 

comprimento de fenda no provete CT usando análises cíclicas. 

Nas duas etapas são modelados um provete CT sem soldadura e 2 provetes com soldadura, com o 

objetivo de estudar o efeito da alteração da geometria provocado pelos cordões de soldadura. 

Além da modelação do provete CT e respetivas simulações, foram também modelados mais 2 provetes 

CT com diferentes geometrias soldadas baseadas em ensaios experimentais, com o objetivo de se 

estudar o efeito da soldadura e a alteração da geometria nos cálculos de ambas as etapas. 

 

3.1. Provete Compact Tension 

O provete CT é um provete de acordo com as normas standard da ASTM [29], [30] e ISO [31]. O provete 

CT tem na sua geometria um entalhe e ao serem aplicadas cargas cíclicas, a fenda vai iniciar-se com 
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a origem no entalhe do provete e propagar-se ao longo do mesmo. A fenda de fadiga simulada, é uma 

representação do que acontece nos componentes e estruturas, onde estes estão sujeitos a 

carregamentos de amplitude constante introduzindo tensões nos materiais que podem originar fendas 

e a sua possível propagação. A solução para o cálculo de 𝐾𝐼 para um provete CT apresenta uma forma 

genérica adaptável conforme o tipo de carregamento e geometria e pode ser expressa da seguinte  

forma [13], [14]: 

Sendo 𝑃 o valor nominal do carregamento aplicado, 𝐵 a espessura do provete, 𝑊 a largura útil do 

provete e 𝑎 o comprimento característico da fenda (tabela 3.1). A função 𝑓 (
𝑎

𝑊
) é adimensional e traduz 

as características geométricas e modo de carregamento do modelo analisado.  

Na tabela 3.1, é apresentada a solução de 𝑓 (
𝑎

𝑊
) e na figura 3.2, apresentado um gráfico que permite 

também obter este valor.  

Tabela 3.1 - Solução de KI para o provete CT [13] 

Geometria 
𝒇 (

𝒂

𝑾
) 

 

2 +
𝑎
𝑊

(1 −
𝑎
𝑊
)

3
2

[0.886 + 4.64 (
𝑎

𝑤
) − 13.32 (

𝑎

𝑤
)
2

+ 14.72 (
𝑎

𝑤
)
3

− 5.6 (
𝑎

𝑤
)
4

] 

 

Figura 3.2 - Gráfico para a determinação de f(a/w) [13] 

 𝐾𝐼 =
𝑃

𝐵√𝑊
𝑓 (

𝑎

𝑊
) (3.1) 
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O provete CT estudado na presente dissertação obedece à norma E 399-90 Standard/E 647-00 

Standard [29], [30] da ASTM, com a seguinte solução para o fator de intensidade de tensões do provete 

CT: 

 

O valor de 𝐾𝐼 obtido analiticamente, é comparado e validado com o valor obtido numericamente através 

do método XFEM, verificando-se assim a validade da simulação com a solução analítica.  

 

3.2. Dimensões dos provetes 

Nesta secção e subsecções são descritas as dimensões das 3 configurações de provetes estudados 

na presente dissertação. O comprimento de fenda 𝑎 é medido desde o centro dos furos até à frente de 

fenda. 

3.2.1. Provete CT não soldado 

Provete não soldado está de acordo com a norma E 399/E 647 [29], [30]. As dimensões do mesmo 

estão ilustradas na figura 3.3. 

 

Figura 3.3 - Dimensões do provete não soldado 

𝐾𝐼 =
𝑃

𝐵√𝑊

(2 +
𝑎

𝑊
)

(1 −
𝑎

𝑊
)

3

2

[0.886 + 4.64 (
𝑎

𝑤
) − 13.32 (

𝑎

𝑤
)
2

+ 14.72 (
𝑎

𝑤
)
3

− 5.6 (
𝑎

𝑤
)
4

] (3.2) 

62 
50 

a 
10 

14 

2x ø13 

14 

30 

30 

8 
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3.2.2. Provete CT com soldadura longitudinal 

No provete com soldadura longitudinal tem-se um cordão de soldadura ao longo do comprimento do 

provete. As dimensões gerais são iguais ao provete não soldado, sendo apenas ilustradas na figura 

3.4, as dimensões do cordão e da sua posição no provete. 

 

Figura 3.4 - Dimensões do provete com soldadura longitudinal 

3.2.3. Provete CT com soldadura transversal 

No provete com soldadura transversal tem-se um cordão de soldadura ao longo da largura do provete. 

As dimensões gerais são iguais ao provete não soldado, sendo apenas ilustradas na figura 3.5, as 

dimensões do cordão e da sua posição no provete. 

 

Figura 3.5 – Dimensões do provete com soldadura transversal 

13 

27 

8 

10 

32 

24 

8 9 
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3.3. Tipo de ensaio 

Um vasto número de organizações mundiais, publicou procedimentos padrão para a medição da 

resistência à fratura nos materiais. Incluindo a American Society for Testing and Materials (ASTM), a 

British Standards Institution (BSI), o International Organization for Standardization (ISO) e a Japan 

Society of Mechanical Engineers (JSME). Os primeiros testes, procedimentos e medições para os 

parâmetros 𝐾 e 𝐽 foram desenvolvidos pela ASTM em 1970 e 1981 [13] respetivamente. A norma 

utilizada na presente dissertação está de acordo com ASTM, sendo também as mais normas desta 

organização as mais usadas em todo o mundo.  

O ensaio de um provete CT sob o modo de carregamento I para o estudo da propagação da fenda de 

fadiga pode ser visto na figura 3.6. 

 

Figura 3.6 - Ensaio de teste de provetes CT [13] 

O procedimento para ensaiar o provete consiste em introduzir dois pinos nos furos do provete. Os pinos 

estão ligados a uma amarra especial que faz carregamentos cíclicos no provete, até que a fenda seja 

criada e se propague, contudo no seguimento da presente dissertação apenas é estudado o efeito de 

propagação e não da criação da fenda. A própria geometria do provete garante que a fenda se inicie 

no entalhe do mesmo e se propague ao longo do comprimento, como pode ser visto na figura 3.7, que 

também ilustra um carregamento ao longo do tempo,  

 

Figura 3.7 - Crescimento da fenda de fadiga a partir do entalhe, após um carregamento cíclico [13] 

Amarra 

Provete 

Cavilha  
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Fenda 
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Com o carregamento de amplitude constante, a fenda de fadiga vai-se propagar ao longo do provete 

desde o entalhe. As máquinas têm células de carga que permitem o controlo da carga durante todo o 

processo. A fenda cresce assim durante o ensaio, e para medir essa fenda é usada uma régua colocada 

na região perto da fenda ou por um sistema de queda de potencial (figura 3.8) que mede a passagem 

de corrente elétrica pelo provete.  

 

Figura 3.8 - Método da queda de potencial para a medição da fenda [13] 

Com uma corrente elétrica a passar pelo provete, a voltagem aumenta com o crescimento da fenda 

porque a resistência elétrica aumenta e a área da secção transversal diminui. 

Depois da fenda crescer, no ensaio de fratura são usados um clip gages com extensómetros para medir 

a abertura da fenda durante o ensaio como se pode ver na figura 3.9. 

 

Figura 3.9 -Medição da extensão de abertura do provete, com um extensómetro [13] 

O extensómetro permite quantificar a deflexão dos clip gages, e consequentemente saber o 

deslocamento que a abertura da fenda provocou no provete.  

 

 

 

 

 

 

 

Extensómetro 
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4. Metodologia numérica computacional 

No presente capítulo é feita uma descrição das capacidades computacionais do software Abaqus®, 

que resolve problemas estruturais recorrendo aos elementos finitos sendo usado na presente 

dissertação no estudo da Mecânica da Fratura. São também explicadas em detalhe a modelação dos 

provetes, as técnicas de malha e as análises efetuadas. 

4.1. Modelo de elementos finitos 

Na criação e definição de um modelo de elementos finitos, é necessária uma geometria bem definida, 

bem como os modelos de material, as condições de carga e condições fronteira aplicadas, de modo a 

que a simulação seja a mais fidedigna para com a realidade. No caso de estudo, o provete CT apresenta 

elementos tridimensionais e condições de contorno e equilíbrio entre os nós. 

Para uma melhor eficácia na modelação do provete, é prática comum o refinamento da malha em zonas 

críticas, onde existe a possibilidade de uma ocorrência de concentração de tensões maior, permitindo 

assim um cálculo mais preciso na análise em estudo. 

 

4.2. Introdução ao software Abaqus® 

O Abaqus® é um software comercial usado para a análise de elementos finitos de modelos 

computacionais, comercializado pela SIMULIA marca da Dassault Systemes S.A. Foi o programa 

escolhido para a realização da presente dissertação, pelo facto de ser um programa intuitivo que 

apresenta resultados fiáveis no que diz respeito a análises que contemplam a Mecânica da Fratura. A 

versão do Abaqus® utilizada é a versão 6.14-1 do ano de 2014. 

Serão explicadas as etapas dos processos no Abaqus® que permitem realizar o cálculo e simulação 

numérica dos parâmetros a serem calculados. 

A simulação feita no Abaqus® pode ser dividida em 3 etapas distintas: pré-processamento, solução e 

pós-processamento. 

No pré-processamento as propriedades físicas e geométricas do modelo, são estabelecidas e 

implementadas. São também definidos os tipos de elementos (malha), as constantes características 

dos elementos, o tipo de material e aplicada a malha adequada ao modelo em análise de modo a que 

os valores das análises em questão, sejam o mais realistas e coerentes possíveis. 

Na fase de solução, podem ser realizados vários tipos de análise, tendo sido feitas no caso da 

dissertação, várias análises estáticas e também análises cíclicas (dinâmicas). Nestas etapas o 

programa procede à obtenção das soluções dos sistemas de equações com recurso ao cálculo 

matricial. 
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A etapa do pós-processamento permite que os resultados provenientes da solução sejam apresentados 

sob a forma de tabela ou gráficos. Esta etapa é de extrema importância, pois caso haja incoerência nos 

resultados ou divergência de valores, é necessário retomar à etapa do pré-processamento e realizar 

modificações nos vários parâmetros da simulação 

 

4.3. Etapas da definição de modelos de elementos finitos no 

Abaqus® 

4.3.1. Modelação dos provetes CT 

Para estudar a Mecânica da Fratura são modelados os 3 provetes CT do caso de estudo (Capítulo 3), 

no software Abaqus®. Primeiramente é modelado o provete não soldado, de seguida o provete com a 

soldadura longitudinal e em último lugar o provete com a soldadura transversal. Na figura 4.1, podem 

ser vistas as 3 configurações distintas dos provetes. 

 

 

 
(a) (b) (c) 

Figura 4.1 - Modelação (a) Provete não soldado, (b) Soldadura longitudinal, (c) Soldadura transversal 

As medidas dos provetes estão descritas no capítulo 3.  Nos provetes com as soldaduras, ambas estão 

representadas com uma cor diferente, para uma melhor perceção.  

 

4.3.2. Modelação da fenda 

Para a modelação da fenda, foi criada uma geometria retangular planar para simular uma fenda plana 

sem volume, uma vez que o XFEM não aceita geometrias com volume como fendas. De notar que a 

largura da superfície tem que ser igual ou superior à espessura, assim sendo foi definida uma largura 

de 11 mm para garantir que toda a espessura é atravessada pela superfície da fenda. Quanto ao 

comprimento, este é variável pois o estudo contempla os vários comprimentos de fenda e respetivo 

cálculo de 𝐾. 
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4.3.3. Provete modelado com a fenda 

Depois de modelado o provete e a respetiva fenda, a fenda é incluída no provete. Na figura 4.2, é 

ilustrada a fenda no provete não soldado, sendo que para os restantes casos a técnica seja a mesma, 

sendo apenas diferente a geometria dos provetes nas zonas de soldadura. 

 

Figura 4.2 - Provete modelado com uma fenda 

A fenda considerada na figura 4.2, é de 25 mm. Posteriormente será explicado em mais detalhe a 

variação do comprimento. 

 

4.3.4. Modelo do material e suas propriedades 

O modelo do material utilizado é do tipo estrutural e apresenta um comportamento linear elástico e 

isotrópico. Os dados considerados foram o Módulo de Young (𝐸), o Coeficiente de Poisson (𝜈) e as 

constantes 𝐶 e 𝑚 do material, de acordo com a lei de Paris. Os valores atribuídos (tabela 4.1) estão 

de acordo com os valores típicos de um aço de alta resistência. 

Tabela 4.1 - Propriedades mecânicas do aço em estudo 

Módulo de Young 

[GPa] 

Coeficiente de 

Poisson 
𝑪 𝒎 

200 0.3 7.924x10-10 2.7 

As constantes 𝐶 e 𝑚 do material da lei de Paris, estão de acordo com as unidades S.I. MPa√𝒎 e 

𝒎/𝒄𝒊𝒄𝒍𝒐 O material da soldadura é considerado o mesmo que o do provete, não sendo considerada 

também a zona afetada pelo calor, implicando assim que a soldadura apenas contribuirá na alteração 

da geometria, que neste caso se traduz num aumento da espessura na zona de soldadura. 

Fenda 
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4.3.5. Modelação dos pinos 

Como explicado anteriormente na secção (3.3), no ensaio experimental os dois pinos são inseridos no 

provete, estando estes ligados a uma amarra que aplica carga nominal. É necessário modelar os pinos 

na simulação para que a carga e a fixação sejam as mais fidedignas possíveis, providenciando assim 

uma simulação onde as cargas são aplicadas no sentido correto como também a fixação do provete 

em análise. O procedimento é comum aos 3 tipos de provete em análise. Para a modelação dos pinos 

são criados dois pontos de referência no centro dos orifícios do provete exatamente a meio da 

espessura do mesmo. De seguida, é criado um acoplamento das superfícies interiores dos pinos com 

esses mesmo pontos de referência, criando assim um pino “virtual” para garantir que a carga e fixação 

são aplicadas exatamente no centro do pino e a meio da espessura do provete, como pode ser visto 

na figura 4.3a e 4.4b. 

  

(a) (b) 

Figura 4.3 - (a) Pontos de referência, (b) Acoplamento com as superfícies 

 

4.3.6. Carregamento estático 

No carregamento estático é aplicada uma carga nominal de 10 000 N, no pino superior do provete 

(figura 4.4), o qual será apenas tracionado na direção de um eixo, garantindo assim que a simulação 

contempla apenas o modo I de carregamento. Neste carregamento, tem-se um instante inicial sem 

carga e um instante final com a carga máxima, perfazendo assim apenas dois instantes. O objetivo 

deste carregamento é criar uma fenda estacionária com um comprimento pré-definido, permitindo 

assim o cálculo do parâmetro 𝐾𝐼. 

 

Figura 4.4 - Representação do carregamento 



39 
 

4.3.7. Carregamento cíclico 

No carregamento cíclico é também aplicada uma carga de 10 000 N, no pino superior do provete, sendo 

também tracionado como no caso anterior da fenda estacionária (secção 4.3.6). Contudo o 

carregamento agora é cíclico e não estacionário, de modo a que possa ser estudado o número de 

ciclos, 𝑁, para os diferentes comprimentos de fenda, 𝑎. 

Neste carregamento tem-se vários instantes alternando entre carregamento e descarregamento, como 

pode ser visto no gráfico da figura 4.5.  

 

Figura 4.5 - Representação do carregamento ao longo do tempo 

O carregamento sendo cíclico, ao acabar de ser aplicado e depois descarregado, volta a ser carregado 

ciclicamente, fazendo com que essa força no material crie tensões alternadas e provoque o crescimento 

da fenda de fadiga. Sendo que no carregamento cíclico o tamanho da fenda não é pré-definido, mas 

sim calculado. 

 

4.3.8. Condições de fronteira 

As condições de fronteira têm como objetivo limitar os movimentos do modelo em análise, influenciando 

diretamente os graus de liberdade, que se caracterizam por uma translação e/ou uma rotação. Ao 

impedir esses movimentos e com a aplicação da força como descrito na secção 4.3.6 e 4.3.7 o material 

irá “resistir” ao movimento, criando assim tensões e deformações. 

Quer no estudo da fenda estacionário, quer na fenda de fadiga, o pino inferior do provete está fixo, mas 

não encastrado pois o pino pode rodar em torno do seu eixo longitudinal, replicando assim o ensaio 

experimental. O movimento é assim impedido, contudo contempla que o provete possa sofrer 

deformações, deformações essas que originam as fendas e o seu crescimento. Na figura 4.6, estão 

ilustradas as condições de fronteira e na tabela 4.2, os graus de liberdade constrangidos. 

Tempo[s] 

Força[N] 

10 000 

0 0.5 1 
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Figura 4.6 - Representação das condições fronteira 

Tabela 4.2 - Graus de liberdade 

 Translação Rotação 

 X Y Z X Y Z 

RP-1 fixo fixo fixo fixo fixo livre 

RP-2 livre fixo fixo livre livre livre 

 

 

4.3.9. Aplicação do XFEM ao provete 

Como referido anteriormente na secção 4.3.3, a fenda é inserida no provete, contudo o Abaqus® não 

reconhece a geometria como fenda. Como tal, é necessário no programa associar essa geometria a 

uma fenda. 

Cria-se uma fenda, que necessita de um domínio que no caso em questão será o provete, e de seguida 

é selecionada a geometria da fenda, que foi modelada na secção 4.3.2, e posicionar sobre o provete 

(secção 4.3.3). Ao criar a fenda seleciona-se o XFEM como o método de análise da solução, podendo 

ser observado o procedimento na figura 4.7. 
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Figura 4.7 - Seleção da fenda no XFEM 

De notar que no caso da fenda estacionária o crescimento não é permitido, no caso da fenda de fadiga, 

essa opção tem que estar ativa para permitir o crescimento da mesma após as solicitações cíclicas de 

carregamento. 

 

4.3.10. Malha 

A malha de elementos finitos a aplicar ao modelo tem uma forte influência nos resultados obtidos 

através do MEF. Fatores como o número, distribuição e escolha do tipo de elementos, são cruciais na 

etapa da solução. Simultaneamente, particularidades geométricas como a presença de formas 

irregulares, entalhes, furos e secções com mudanças bruscas de geometria devem ser também 

tomadas em consideração quando aplicada a malha ao modelo. Assim a malha, deve ser adaptada ao 

modelo geométrico e ser também adaptada ao tipo de análise que se está a realizar, caso haja 

necessidade de um maior número de elementos em certas secções da geometria para que os cálculos 

sejam os mais corretos possíveis. Para ambas as análises são usadas técnicas que permitem uma 

melhor precisão dos resultados, que serão explicadas em detalhe. Na figura 4.8, podem ser vistos os 

provetes com uma malha padrão, antes de aplicada qualquer uma das técnicas. 

   

(a) (b) (c) 

Figura 4.8 - Malha geral no (a) Provete não soldado, (b) Soldadura longitudinal, (c) Soldadura transversal 
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Os 3 provetes foram modelados com uma malha com um tamanho global de elementos aproximado de 

1.5 mm e de 15 elementos ao longo da espessura, com um número total de elementos na ordem dos 

23 000 a 25 000 elementos em cada um dos 3 provetes. O número total de elementos em cada provete 

será referido posteriormente após as técnicas de malha, pois estas alteram a distribuição dos elementos 

no modelo bem como o seu número. 

 

4.3.11. Seleção dos elementos 

O Abaqus® apresenta uma biblioteca de elementos bastante variada, com elementos aplicáveis às 

diversas áreas de engenharia (estruturais, térmicos, fluidos). A escolha do tipo de elemento torna-se 

assim uma etapa fulcral para a obtenção de resultados válidos, consoante a análise que se pretende 

realizar. Devido à enorme oferta de tipos de elementos, os elementos são diferenciados por um prefixo 

e um número que os permite distinguir.  

Na presente dissertação onde é considerada uma análise estática e cíclica, os elementos usados foram 

os C3D8R. 

O C3D8R é um elemento linear sólido tridimensional de 8 nós, como pode ser visto na figura 4.9. 

 

Figura 4.9 - Elemento tridimensional C3D8R [32] 

Como referido anteriormente o nome do elemento, caracteriza as suas especificações, que no caso 

deste elemento se traduz em Continuum, 3D, 8-node, Reduced integration. Este tipo de elemento é o 

mais comum para análises estruturais, sendo um elemento que na geração da malha automática se 

adapta muito bem as geometrias complexas. Na tabela 4.3, podem ser vistas todas as opções 

escolhidas quanto ao tipo de elemento escolhido, 

Tabela 4.3 - Propriedades do elemento 

Família do 

elemento 

Biblioteca do 

elemento 

Ordem 

geométrica 

Forma do 

elemento 

Nome do 

elemento 

Tensão 3D Standard Linear Hexaedro  C3D8R 

Cada um dos 8 nós apresenta 3 graus de liberdade, correspondentes às translações nas direções x, y 

e z. Relativamente à integração reduzida, foi adotada nas presentes análises, pois esta permite que a 

análise demore menos tempo mantendo os resultados eficientes e precisos. A integração reduzida usa 

menos coordenadas Gaussianas [33] quando está a resolver o integral que calcula a matriz de rigidez, 
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pois muitas análises de elementos finitos calculam demasiadas soluções na matriz de rigidez que 

acabam por não ser usadas, consumindo assim tempo de análise.  

 

4.3.12. Técnicas de malha da fenda estática 

Como já referido anteriormente, é feita uma análise de uma fenda estática com o intuito de calcular o 

parâmetro 𝐾𝐼 para um determinado comprimento de fenda. Como tal, na frente de fenda onde são 

efetuados todos os cálculos necessários para a determinação de 𝐾𝐼, é necessário existir um maior 

número de elementos sendo criado um quadrado com 1x1 mm no provete onde vai ser definido um 

número específico de elementos e posteriormente estudado qual o número ideal de elementos para o 

qual os valores convergem. O quadrado é desenhado no provete e de seguida é feita uma partição 

desse quadrado ao longo da espessura do provete, figura 4.10. 

 

Figura 4.10 - Refinamento do número de elementos na frente de fenda 

Para garantir que a frente da fenda está no centro do quadrado, este está equidistante do entalhe do 

provete 0,5 mm para cada lado, conforme o exemplo ilustrativo da figura 4.11. 

 

Figura 4.11 - Dimensões para garantir a frente de fenda no centro do quadrado 

Dentro desse mesmo quadrado é definido um número de elementos ímpar para que na malha a frente 

da fenda se localize exatamente no centro do elemento [26], figura 4.12. 

0.5 0.5 

X-0.5 

X 
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Figura 4.12 - Representação da frente de fenda com um maior número de elementos 

Este acréscimo no número de elementos na frente de fenda é feito nos 3 provetes, sendo o número 

definido de elementos locais o mesmo para os 3 provetes para que a comparação de resultados seja 

coerente.  

 

4.3.13. Técnicas de malha da fenda de fadiga 

Na fenda de fadiga, o comprimento já não é pré-definido como no caso da fenda estática, mas sim o 

parâmetro que se pretende calcular. Assim sendo, a malha tem uma importância extrema neste tipo de 

análise, pois uma boa técnica de construção da malha, permite que as medições sejam efetuadas com 

maior rigor e precisão.  

Primeiramente a zona do entalhe é modificada, como se pode ver na figura 4.13. 

 

Figura 4.13 - Representação do entalhe e respetiva dimensão no provete 

É feito um chanfro com 1 mm de comprimento, o que não altera em muito a geometria global do provete, 

mas possibilita que seja feita uma secção com um comprimento controlado, para à posteriori ser feita 

uma secção particionada, como pode ser visto na figura 4.14. 

1 
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Figura 4.14 – Secção de refinamento dos elementos da malha 

É modelada uma secção com a largura de 1 mm ao longo do comprimento do provete, onde é escolhido 

um numero de elementos com um tamanho de 1 mm, para garantir que quando a fenda cresce, seja 

de 1 em 1 mm sendo assim mais fácil o estudo da propagação da fenda 

Na figura 4.15, pode ser vista a malha aplicada localmente a esta secção do provete, 

 

Figura 4.15 - Secção do provete com a respetiva malha local 

Esta secção é também criada nos provetes com soldadura, tal como no provete não soldado, podendo 

ser visto na figura 4.16, os provetes com a respetiva malha aplicada. 

  

(a) (b) 

Figura 4.16 - Malha com a técnica aplicada (a) Soldadura longitudinal, (b) Soldadura transversal 

O tamanho dos elementos é de 1 mm, tendo assim 8 elementos ao longo da espessura. 

1 
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4.3.14. Número de elementos da malha da fenda estática 

Nesta secção, são apresentados os números ideais de elementos do provete não soldado, comparando 

os resultados com o valor analítico para um determinado comprimento de fenda. Notar que nesta 

secção apesar de ter resultados, estes apenas servem para destacar qual o número de elementos ideal 

para a espessura, globalmente no provete e localmente na frente de fenda. 

O provete CT modelado tem uma malha global com elementos de 1,5 mm e um comprimento de fenda 

de 25 mm. Recorrendo à equação (3.2), a solução analítica de 𝐾𝐼 para este comprimento de fenda é 

de 54 MPa√𝑚. 

Na tabela 4.4, são apresentadas várias combinações de elementos ao longo da espessura, na 

geometria da frente de fenda (secção 4.3.12), o número total de elementos e o tempo de execução da 

análise. 

Tabela 4.4 - Estudo da convergência de valores, sendo o tempo calculado para uma máquina com um Intel® 
Core™ i7-7700HQ CPU @ 2.80 GHz, 16 GB de RAM  

Caso 
Espessura 
[elementos] 

Frente de 
fenda 

[elementos 
área frontal] 

Total 
[elementos] 

Número 
total de 

nós 

Tempo 
[segundos] 

KI 
[MPa.m1/2] 

1 5 5*5 (25) 11 995 15 126 15 57.47 

2 10 5*5 (25) 25 240 29 106 23 57.39 

3 15 5*5 (25) 37 860 42 336 33 57.21 

4 15 11*11 (121) 44 475 49 392 43 57.27 

5 15 15*15 (225) 49 260 54 496 53 57.15 

6 15 21*21 (441) 57 225 62 992 55 57.15 

7 15 35*35 (1225) 77 985 85 136 105 57.15 

8 25 21*21 (441) 95 375 102 362 99 57.16 

Na figura 4.17, é apresentado um gráfico que ilustra a variação do número de elementos com o valor 

de 𝐾𝐼, de modo a que seja encontrada a convergência de valores e definir assim o número de 

elementos a usar. 

 

Figura 4.17 - Gráfico da convergência de valores 
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Existe uma convergência dos valores a partir do caso 5, onde não há variação do valor de 𝐾𝐼 com o 

enriquecimento do número de elementos, quer na frente de fenda quer ao longo da espessura. Assim 

o caso escolhido é o caso 6, pois apresenta um tempo de análise bastante rápido, não se justificando 

enriquecer o número de elementos quer na frente de fenda, quer ao longo da espessura, pois o valor 

de 𝐾𝐼 nada varia e o tempo de análise é sensivelmente o dobro. 

Na figura 4.18, pode ser visto o caso 6 numa representação tridimensional, com 21*21 elementos na 

área frontal perfazendo 441 elementos, com 15 elementos ao longo da espessura o que faz com que 

o bloco onde está inserida a fenda tenha no total 6 615 elementos. 

 

Figura 4.18 - Representação tridimensional da fenda e respetivo número de elementos 

O número total de elementos em todo o provete é de 57 225. Para os restantes provetes com as 

soldaduras longitudinal e transversal, é escolhido o mesmo número de elementos na frente de fenda 

com o quadrado com 441 elementos e também os 15 elementos ao longo da espessura. Os 3 provetes 

com a modelação correta da malha podem ser vistos na figura 4.19. 

   

(a) (b) (c) 

Figura 4.19 - Malha final (a) Provete não soldado, (b) Soldadura longitudinal, (c) Soldadura transversal 
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Na tabela 4.5, são apresentados os números totais de elementos para um comprimento de fenda de 

25 mm para cada um dos provetes, de notar que pode haver alterações com a variação do comprimento 

de fenda, uma vez que a malha é gerada automaticamente, e conforme a posição da frente de fenda, 

altera a distribuição dos elementos no provete podendo mudar o número total de elementos. 

Tabela 4.5 - Número de elementos para as 3 diferentes geometrias (estática) 

Provete não soldado Soldadura longitudinal Soldadura transversal 

57 225 62 445 47 625 

O número de elementos total é assim uma estimativa, pois como já referido anteriormente pode haver 

variação, quando se altera o comprimento de fenda e consequentemente o enriquecimento de fenda 

afeta a distribuição dos elementos na malha, podendo haver uma variação de 2000 a 3000 elementos 

em alguns destes casos. 

 

4.3.15. Número de elementos da malha da fenda de fadiga 

Contrariamente à fenda estática onde o comprimento da fenda é pré-estabelecido e como tal, a zona a 

enriquecer com elementos é fácil de apurar, na fenda de fadiga tal não acontece. É definida uma secção 

no provete onde é inserido um número específico de elementos para que o estudo da propagação seja 

mais fácil de quantificar. 

Como referido na secção (4.3.13), é desenhado no provete uma secção com 1 mm de largura desde o 

entalhe (com um chanfro de 1 mm de dimensão) ao longo do comprimento do provete, que funciona 

assim com um “caminho” da fenda. Na figura 4.20, estão ilustrados os 3 provetes com essa mesma 

técnica da secção (4.3.13), 

   

(a) (b) (c) 

Figura 4.20 - Técnica da fenda de fadiga (a) Provete não soldado, (b) Soldadura longitudinal, (c) Soldadura 
transversal 

Os respetivos provetes com a malha aplicada podem ser vistos nas figuras 4.15 e 4.16, na secção 

(4.3.13), onde está também indicado o número de elementos na secção por onde a fenda de fadiga se 

propagará. 
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Na tabela 4.6, são apresentados os números totais de elementos para os 3 provetes em estudo. O 

tamanho da malha global é de 1 mm uma vez que garante uma distribuição mais uniforme dos 

elementos,  

Tabela 4.6 - Número de elementos para as 3 diferentes geometrias (fadiga) 

Provete não soldado Soldadura longitudinal Soldadura transversal 

28 776 30 344 28 960 

Ao contrário da fenda estática, estes valores não se alteram consoante o tamanho de fenda, porque a 

malha mantém-se igual, independentemente do comprimento de fenda. 

 

4.4. Procedimentos das análises 

Neste capítulo, são explicadas as etapas das duas análises em estudo. A análise estática que permitirá 

o cálculo numérico do parâmetro 𝐾 ao longo do comprimento da fenda. A análise da fenda de fadiga 

que permitirá o cálculo do número de ciclos necessários para a fenda de fadiga propagar e a velocidade 

de propagação da fenda. 

4.5. Análise computacional estática 

A simulação da fenda estática permite o cálculo numérico integral 𝐽 e do fator de intensidade de tensões 

𝐾 na extremidade da fenda.  

O método de cálculo de 𝐾 é baseado nos deslocamentos relativos (abertura, deslizamento ou 

rasgamento) que se encontram nos nós na frente de fenda. O cálculo é feito a partir das equações de 

Westergaard [16] para um campo de tensão próximo da extremidade da fenda, sendo este válido 

apenas para materiais com um comportamento linear elástico e isotrópicos. 

 

4.5.1. Procedimento no CAE do Abaqus® (estática) 

A análise estática que permite o cálculo de 𝐾𝐼 para os vários comprimentos de fenda é dividida nos 

seguintes passos: 

1) Modelação do provete e respetiva zona local da frente de fenda (secção 4.3.12) 

2) Modelação da fenda com um comprimento de 11 mm 

3) Introdução das propriedades do material (secção 4.3.4) 

4) Assemblagem do provete com a respetiva fenda iniciada no entalhe 

5) Criação da fenda usando o método XFEM 

6) Criação da análise estática, com os dados de saída do fator de intensidade de tensões 
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7) Pontos de referência no centro dos pinos (simular os pinos do ensaio experimental) 

8) Atribuição de um carregamento a um dos pontos de referência (secção 4.3.6) 

9) Atribuição das condições de fronteira ao outro ponto de referência (secção 4.3.8) 

10) Aplicação da malha ao provete (secção 4.3.14) 

11) Correr a simulação 

Após a simulação concluída, é devolvido um ficheiro de texto onde se encontra o fator de intensidade 

de tensões ao longo da espessura do provete, figura 4.21. 

 

Figura 4.21 – Exemplo de valores de K do Abaqus® para um dado ponto na frente da fenda 

Os valores de 𝐾𝐼 e as coordenadas ao longo da espessura são então extraídos do ficheiro de texto e 

colocados num ficheiro Excel que permite que seja calculada uma média do 𝐾𝐼 ao longo da espessura, 

calculando também o 𝐾𝐼𝑚á𝑥 e permitindo a representação da fenda e da evolução do 𝐾𝐼 ao longo da 

mesma. De notar que são utilizados 5 contornos, tendo sido feito um estudo prévio de onde se concluiu 

que de 5 contornos para cima, o tempo de computação aumentava não trazendo benefícios a nível de 

resultados. Na figura 4.22, está representada a frente de fenda no provete não soldado, com um 

comprimento de fenda de 17 mm. 

 

Figura 4.22 - Simulação da frente de fenda ao longo da espessura do provete, com 25 elementos ao longo da 
espessura e com um comprimento de fenda de 17 mm 

A fenda tem assim o valor de 𝐾𝐼𝑚á𝑥 no centro da espessura e distribui-se igualmente desde o centro 

da espessura do provete até à superfície do provete. Estes valores são analisados em mais detalhe na 

secção seguinte onde se apresentam os resultados obtidos (capítulo 5). 

Na figura 4.23, é apresentado o provete não soldado com uma fenda de 20 mm antes de ser carregado 

e depois de ser carregado. 
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(a) (b) 

Figura 4.23 - Provete não soldado (a) sem carregamento, (b) com carregamento e respetiva abertura de fenda e 
distribuição de tensões na frente de fenda 

Concluída a análise para uma fenda com um comprimento de 11 mm, é modelada novamente a fenda 

para um comprimento de 12 mm, a zona local da frente de fenda é também ajustada para o novo 

comprimento de 12 mm e é refeita a malha. Após a malha estar concluída, a análise é corrida agora 

para um novo comprimento de fenda e registado de novo o valor. Este procedimento é repetido de 1 

em 1 mm até um comprimento de fenda de 40 mm, sendo esse o comprimento total que a fenda alcança 

neste estudo. 

 

4.6. Análise computacional da fenda de fadiga 

A simulação da fenda de fadiga, é uma análise mais morosa e complexa que a análise estática, uma 

vez que para o crescimento da fenda não tendo o comprimento pré-definido exige mais tempo de 

cálculo. 

A fenda de fadiga vai propagar-se segundo a lei de Paris, contudo no Abaqus® a lei de Paris não é 

enunciada da forma convencional com o parâmetro 𝐾 mas sim com a taxa de libertação de energia 𝐺 

[25].  

4.6.1. Fadiga oligocíclica 

O critério de fadiga de baixo ciclo presente no Abaqus® permite modelar a propagação de fendas 

sujeitas a cargas cíclicas. A propagação é feita de acordo com a lei de Paris para a região II (zona linear 

do gráfico), porém é enunciada com a taxa de libertação de energia (figura 4.24), dada pela equação 

(4.1). 
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Figura 4.24 - Gráfico logarítmico da propagação da fenda de fadiga com a taxa de libertação de energia usada 
pelo Abaqus® [25] 

Onde 𝑐3 e 𝑐4 são constantes do material. 

O regime da lei de Paris é caracterizado por ∆𝐺, onde 𝐺𝑚𝑎𝑥 e 𝐺𝑚𝑖𝑛 correspondem às taxas de 

libertação de energia potencial quando o provete é carregado com 𝑃𝑚𝑎𝑥  e 𝑃𝑚𝑖𝑛 respetivamente. O 

regime da lei de Paris é delimitado por 𝐺𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ e , 𝐺𝑝𝑙. Abaixo de 𝐺𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ não existe crescimento da 

fenda de fadiga. Acima de 𝐺𝑝𝑙 a fenda cresce a um ritmo muito acelerado. 𝐺𝑐 é a energia de fratura do 

material. A zona entre 𝐺𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ e 𝐺𝑝𝑙 onde a fenda de fadiga ocorre, tem que ser indicada no modelo 

do Abaqus®. 

O critério para a iniciação da fenda de fadiga é definido como [25], 

 

Onde 𝑐1 e 𝑐2 são constantes do material e 𝑁 o número de ciclos. Os elementos enriquecidos não vão 

fraturar enquanto a equação (4.2) não for satisfeita e 𝐺𝑚𝑎𝑥 >  𝐺𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ. 

 

 
𝑑𝑎

𝑑𝑁
= 𝑐3∆𝐺

𝑐4         , 𝐺𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ < 𝐺𝑚𝑎𝑥 < 𝐺𝑝𝑙 (4.1) 

 𝑓 =
𝑁

𝑐1∆𝐺𝑐2
≥ 1.0 (4.2) 
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4.6.2. Critério de fratura 

Como referido na secção (4.6.1) a fenda propaga-se segundo a lei de Paris [6] na região linear. É 

necessário introduzir esse critério de propagação no Abaqus® como um comportamento da superfície. 

O critério de fratura é assim o de fadiga segundo a lei de Paris da equação (4.1). Nessa mesma equação 

tem-se as constantes do material 𝑐3 e 𝑐4. Essas constantes têm quem ser convertidas para a 

convenção de ∆𝐺, onde 

 

Onde 𝐸′ = 𝐸 para tensão plana e 𝐸′ =
𝐸

1−𝜈2
 para extensão plana, sendo considerada na presente 

dissertação a tensão plana. 

A conversão dos coeficientes da lei de Paris para a análise de fadiga de baixo ciclo são [10], 

 

 

As unidades têm de ser escolhidas de modo a que os valores sejam coerentes. 

Os valores necessários para a computação do crescimento da fenda no Abaqus® podem ser 

consultados na tabela 4.7. 

Tabela 4.7 - Valores do critério de fadiga a ser inseridos no Abaqus® 

c1 c2 c3 c4 
𝑮𝒕𝒉𝒓𝒆𝒔𝒉
𝑮𝒄

 
𝑮𝒑𝒍

𝑮𝒄
 𝑮𝑰𝑪 𝑮𝑰𝑰𝑪 𝑮𝑰𝑰𝑰𝑪 𝒂𝒎 𝒂𝒏 𝒂𝟎 

0,5 -0,1 1,012x10-3 1,35 0,001 - 50 50 0 1 1 1 

As constantes do material 𝑐1 e 𝑐2 têm valores típicos de uma iniciação de fenda de fadiga para um aço 

típico [25]. As constantes 𝑐3 e 𝑐4 são obtidas através das propriedades do material (secção 4.3.4) e 𝑐3 

está de acordo com a tensão plana, sendo as unidades das constantes no Abaqus® expressas em 

MPa√𝑚𝑚. O valor da razão  
𝐺𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ

𝐺𝑐
  delimita o limite esquerdo e direito da região linear da lei de Paris. 

Os valores de 𝐺𝐼𝐶 , 𝐺𝐼𝐼𝐶  e 𝐺𝐼𝐼𝐼𝐶 são valores típicos da taxa de libertação de energia crítica para um 

aço, expressos nas unidades MPa√𝑚𝑚. Os expoentes 𝑎𝑚, 𝑎𝑛 e 𝑎0 têm os valores padrão usados 

pelo Abaqus®. 

 

 ∆𝐺 =
∆K𝐼

2

𝐸′
 (4.3) 

 𝑐4 =
𝑚

2
 (4.4) 

 𝑐3 = 𝐶(𝐸
′)𝑐4 (4.5) 
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4.6.3. Procedimento no CAE do Abaqus® (fadiga) 

A análise cíclica que permite o estudo da propagação da fenda de fadiga é dividida nos seguintes 

passos: 

1) Modelação do provete e respetiva zona da fenda de fadiga (secção 4.3.13) 

2) Modelação da fenda com um comprimento de 11 mm 

3) Introdução das propriedades do material (secção 4.3.4) 

4) Assemblagem do provete com a respetiva fenda iniciada no entalhe 

5) Criação da fenda usando o método XFEM, permitindo o crescimento de fenda 

6) Criação da análise Direct Cyclic, com a inclusão da fadiga de baixo ciclo 

7) Pontos de referência no centro dos pinos (simular os pinos do ensaio experimental) 

8) Atribuição de um carregamento cíclico a um dos pontos de referência (secção 4.3.7) 

9) Atribuição das condições de fronteira ao outro ponto de referência (secção 4.3.8) 

10) Aplicação da malha ao provete (secção 4.3.15) 

11) Introdução do critério de fratura no modelo (secção 4.6.2) 

12) Correr a simulação 

Após concluída a simulação, os resultados são analisados no próprio Abaqus®. Após uma fenda inicial 

de 11 mm são medidos os vários comprimentos de fenda e os respetivos ciclos para alcançar esse 

mesmo comprimento. Na figura 4.25, pode ser visto o provete no instante inicial com a fenda de 11 mm 

e após alguns ciclos com outro tamanho de fenda. 

 

Figura 4.25 - Fenda de fadiga de comprimento de 11 mm até uma propagação de 18 mm 

Os ciclos são contados também na janela de visualização dos resultados, como se pode ver na figura 

4.26. Conclui-se que a fenda com 11 mm de comprimento inicial, tem 18 mm de comprimento após 

7504 ciclos. Este estudo é feito também para os restantes provetes com as soldaduras longitudinal e 

transversal discutido em detalhe na secção seguinte dos resultados. 

 

Figura 4.26 - Janela de resultados do Abaqus® 

Fenda 
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5. Apresentação e análise dos resultados 

5.1. Análise estática 

5.1.1. Validação dos resultados numéricos para a geometria do 

provete não soldado 

Neste capítulo, é apresentado o modelo do provete não soldado, com os vários valores de 𝐾𝐼 obtidos 

numericamente através das simulações do Abaqus®, e a respetiva validação com os valores teóricos. 

Em primeiro lugar, são apresentados os resultados do fator de intensidade de tensões, 𝐾 com base 

nas soluções teóricas da Mecânica da Fratura existentes na literatura [13]. Segundo a norma E 399/E 

647 [29], [30] o provete com a configuração da figura 5.1, tem o fator de intensidade de tensões referido 

anteriormente na equação (3.2). 

 

Figura 5.1 - Norma E 399/E 647 da ASTM [29], [30] 

 

O provete modelado no Abaqus® obedece às regras impostas pela norma permitindo a comparação 

com os resultados analíticos. Na tabela 5.1, são apresentados os valores necessários ao cálculo do 𝐾𝐼 

analítico. 

Tabela 5.1 - Valores a ser usados na norma E 399/E 647 [29], [30] 

Carregamento 
Comprimento útil 

do provete 
Espessura do 

provete 
Comprimento da 

fenda 

P W B a 

10 [kN] 50 [mm] 8 [mm] 11 até 40 [mm] 
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Quanto ao 𝐾𝐼 obtido numericamente segue-se o procedimento detalhado na secção 4.5.1. O domínio 

da validade da norma [29], [30] é de 35 mm de fenda para um comprimento útil de 50 mm. No estudo 

é contemplado um comprimento de fenda de 11 a 40 mm afim de se evidenciar as consequências, 

extraindo os valores para ser simulada a frente de fenda e o respetivo cálculo médio do 𝐾𝐼 ao longo da 

espessura. Na figura 5.2, observa-se o campo de tensões elevado na frente de fenda. 

 

Figura 5.2 - Distribuição de tensões na frente de fenda 

A simulação da frente de fenda com a variação do 𝐾𝐼 ao longo da espessura do provete, recorrendo 

ao Excel pode ser visto na figura 5.3, onde se podem observar vários comprimentos de fenda com os 

respetivos valores de 𝐾𝐼. 

 

Figura 5.3 - Fator de intensidade de tensões para vários comprimentos de fenda 

Apesar da variação dos comprimentos de fenda, a mesma mantém-se simétrica em relação à 

coordenada do meio da espessura, existindo um aumento do 𝐾𝐼 com o aumento do comprimento da 

fenda. De 15 mm até 30 mm de comprimento existe um aumento de 45.88 MPa√𝑚 e de 30 mm até 40 

mm ocorre um aumento de 162.03 MPa√𝑚. Concluindo assim que no comprimento de 30 a 40 mm a 
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fenda tem um aumento do valor de 𝐾𝐼 três vezes superior ao valor de 𝐾𝐼 do comprimento de 15 mm 

até 30 mm. 

Analisando assim os valores de 𝐾𝐼 obtidos pela solução analítica dada pela equação (3.2), e os valores 

de 𝐾𝐼 obtidos pela simulação numérica do Abaqus® da média dos valores ao longo da espessura com 

a frente de fenda simulada, tem-se a tabela 5.2, com o respetivo erro associado, 

Tabela 5.2 - Valores numéricos e analíticos com o respetivo erro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O erro entre o método numérico e o método analítico é muito baixo, sendo o maior erro numa fase 

inicial da fenda devido à distribuição dos elementos na frente da fenda afetar a distribuição dos 

elementos da malha e consequentemente os resultados. O erro relativo diminui com o aumento do 

comprimento de fenda. O valor de 𝐾𝐼 aumenta com o comprimento de fenda. Na figura 5.4, é ilustrado 

num gráfico a diferença entre as curvas teórica e numérica, com a evolução do fator de intensidade de 

tensões com o comprimento da fenda. 

Comprimento 
da fenda 

[mm] 

𝑲𝑰 Abaqus® 

[MPa√𝒎] 

𝑲𝑰 Analítico 

[MPa√𝒎] 

Erro relativo 
[%] 

11 29.18 25.3 15% 

12 30.45 26.8 14% 

13 31.85 28.3 13% 

14 33.21 29.8 11% 

15 34.69 31.4 10% 

16 36.19 33.1 9% 

17 37.83 34.8 9% 

18 39.56 36.7 8% 

19 41.47 38.6 7% 

20 43.47 40.7 7% 

21 45.73 42.9 7% 

22 48.16 45.3 6% 

23 50.83 48.0 6% 

24 53.75 50.8 6% 

25 57.16 54.0 6% 

26 60.67 57.5 6% 

27 64.81 61.4 6% 

28 69.42 65.8 6% 

29 74.66 70.7 6% 

30 80.57 76.3 6% 

31 87.4 82.7 6% 

32 95.23 90.1 6% 

33 104.33 98.7 6% 

34 114.89 108.7 6% 

35 127.28 120.5 6% 

36 142.39 134.5 6% 

37 159.97 151.5 6% 

38 181.96 172.2 6% 

39 208.74 197.9 5% 

40 242.6 230.3 5% 
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Figura 5.4 - Curva numérica e curva teórica do fator de intensidade de tensões para vários comprimentos de 

fenda 

 E na figura 5.5, um gráfico com as diferenças entre os dois métodos, 

 

Figura 5.5 - Erro entre o método numérico e analítico para os vários comprimentos de fenda 

O método numérico apresenta assim resultados coerentes de acordo com a teoria, sendo a teoria 

baseada em conceitos empíricos, ou seja, através de inúmeros ensaios experimentais ao longo dos 

anos e com algumas aproximações e estimativas na geometria dos provetes. Os resultados do 𝐾𝐼 

obtidos pelo Abaqus® encontram-se acima dos resultados teóricos o que do ponto de vista da análise 
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de estruturas ou componentes se revela uma mais valia por ser um método mais conservador, 

permitindo alguma margem de erro para com a realidade. 

 

5.1.2. Resultados numéricos para as geometrias com soldadura 

Validado o modelo numérico do provete não soldado, são simuladas as duas configurações de provete 

com soldaduras: a soldadura longitudinal e a soldadura transversal. Como já referido na secção 4.3.4, 

as soldaduras partilham do mesmo material base do provete e com as mesmas características 

mecânicas, sendo a geometria a única diferença face ao provete não soldado. 

Na figura 5.6, pode ser visto uma fenda de 15 mm no provete com a soldadura longitudinal, antes e 

após o carregamento. 

  

(a) (b) 

Figura 5.6 - Provete com a soldadura longitudinal (a) sem carregamento, (b) com carregamento e respetiva 

distribuição de tensões 

É possível observar que as tensões na zona perto da frente de fenda estão mais atenuadas junto à 

zona do cordão de soldadura (parte superior da fenda). O que indica que a introdução da soldadura e 

o consequente aumento de espessura tem influência na concentração de tensões, fazendo com que 

estas diminuam. Na figura 5.7, pode ser observada a variação de 𝐾𝐼 ao longo da espessura para a 

fenda de 15 mm, 

 

Figura 5.7 - Frente de fenda da soldadura longitudinal ao longo da espessura para um comprimento de fenda de 
15 mm 
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A distribuição do fator de intensidade de tensões ao longo da espessura já não é simétrica como no 

caso do provete não soldado (figura 4.23), tal deve-se ao facto do provete já não apresentar simetria, 

fazendo com que a fenda não se distribua também simetricamente deste o centro da espessura até à 

superfície da mesma. 

Na figura 5.8, encontra-se o provete com a soldadura transversal, antes e após o carregamento. 

 

 

(a) (b) 

Figura 5.8 - Provete com a soldadura transversal (a) sem carregamento, (b) com carregamento e respetiva 
distribuição de tensões 

A frente de fenda encontra-se na soldadura, levando a que as tensões não sejam tão elevadas como 

nos casos anteriores do provete não soldado e do provete com a soldadura longitudinal. Tal deve-se a 

uma maior espessura na zona da frente de fenda. A distribuição de 𝐾𝐼 ao longo da espessura da fenda 

no, pode ser vista na figura 5.9. 

 

Figura 5.9 - Frente de fenda da soldadura transversal ao longo da espessura para um comprimento de fenda de 
15 mm 

A frente de fenda tem uma configuração totalmente diferente das anteriores, uma vez que se encontra 

numa zona com uma geometria e espessura diferente, evidenciado pelos valores de espessura se 

encontrar acima de 8 mm. A distribuição do fator de intensidade de tensão já não é previsível como nos 

casos de geometria bem definida, contudo o valor é inferior às simulações anteriores dos outros 

provetes. 
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5.1.3. Comparação de resultados 

Neste capítulo são comparados os valores de 𝐾𝐼 do provete não soldado e dos dois provetes com a 

geometria soldada, de modo a que seja percetível o efeito da geometria da soldadura na frente de 

fenda, na distribuição de tensões e no fator de intensidade de tensões. 

Na figura 5.10, são apresentadas 3 frentes de fenda para um comprimento de fenda de 15 mm de cada 

um dos provetes em estudo. 

 

Figura 5.10 - Comparação das frentes de fenda dos 3 provetes para um comprimento de fenda de 15 mm 

Na soldadura vertical e no provete não soldado a frente de fenda é praticamente semelhante, tal deve-

se ao facto da fenda não passar na zona com soldadura, alterando apenas a simetria dos valores. Na 

soldadura transversal temos um valor médio mais baixo que as outras duas configurações, devido ao 

aumento da espessura.  

Na figura 5.11, são apresentadas 3 frentes de fenda, agora num comprimento de fenda de 25 mm.

 

Figura 5.11 - Comparação das frentes de fenda dos 3 provetes para um comprimento de fenda de 25 mm 

Nos 25 mm de comprimento de fenda, já não há influência do cordão de soldadura na geometria do 

provete com a soldadura transversal, sendo assim os valores iguais aos do provete não soldado. No 
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caso da geometria com a soldadura longitudinal, o valor médio de 𝐾𝐼 é semelhante aos dois outros 

provetes, contudo a distribuição de 𝐾𝐼 ao longo da espessura do provete é diferente dos dois outros 

casos. 

Na tabela 5.3, encontram se os valores de 𝐾𝐼 médios dos 3 provetes em estudo (não soldado, soldadura 

longitudinal e transversal), 

Tabela 5.3 - Valores numéricos do fator de intensidade de tensões dos 3 provetes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na figura 5.12, estão representados esses mesmos valores sob a forma de gráfico, 

 Valores de 𝑲𝑰 [MPa√𝒎] 

Comprimento 
da fenda 

[mm] 

Provete não 
soldado 

Soldadura 
longitudinal 

Soldadura 
transversal 

11 29.18 26.74 28.4 

12 30.45 30.06 28.9 

13 31.85 31.41 29.06 

14 33.21 32.72 30.68 

15 34.69 34.19 32.06 

16 36.19 35.67 33.78 

17 37.83 37.24 35.7 

18 39.56 39 38.17 

19 41.47 40.89 40.53 

20 43.47 42.93 42.4 

21 45.73 44.94 44.83 

22 48.16 47.46 48.15 

23 50.83 50.18 50.82 

24 53.75 53 53.71 

25 57.16 56.25 57.13 

26 60.67 59.86 60.63 

27 64.81 63.74 64.8 

28 69.42 68.57 69.39 

29 74.66 73.71 74.65 

30 80.57 79.39 80.56 

31 87.4 86.08 87.35 

32 95.23 93.96 95.22 

33 104.33 103.03 104.31 

34 114.89 113.18 114.88 

35 127.28 125.82 127.27 

36 142.39 140.58 142.19 

37 159.97 158.26 159.96 

38 181.96 180.16 181.91 

39 208.74 207.17 208.53 

40 242.6 241.15 242.11 
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Figura 5.12 - Gráfico comparativo do fator de intensidade de tensões dos 3 provetes para os vários 
comprimentos de fenda 

No provete não soldado e na soldadura longitudinal os valores são muito semelhantes, enquanto que 

na soldadura transversal, na zona onde a fenda atravessa o cordão de soldadura nota-se um 

decréscimo de 9% no fator de intensidade de tensões, tal devendo-se ao aumento da espessura do 

provete nessa mesma zona, o que caso sucedesse na soldadura longitudinal o fator de intensidade de 

tensões seria bastante diferente. Na figura 5.13, estão representadas as diferenças da soldadura 

longitudinal e da soldadura transversal, face aos valores do provete não soldado obtidos também 

numericamente (tabela 5.2 e 5.3). 

 

Figura 5.13 -Diferença das geometrias com soldadura com a geometria do provete não soldado 

0

50

100

150

200

250

300

10 15 20 25 30 35 40

F
a

to
r 

d
e

 i
n

te
n

s
id

a
d

e
 d

e
 t

e
n

s
õ

e
s

[M
P

a
√
𝑚

]

Comprimento de fenda [mm]

Não soldado Soldadura longitudinal Soldadura transversal

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

D
if
e
re

n
ç
a
 [

%
]

Cromprimento da fenda [mm]

Soldadura longitudinal Soldadura transversal



64 
 

No comprimento de fenda de 13 mm até 21 mm a fenda atravessa o cordão de soldadura transversal 

o que é evidenciado com uma maior diferença face ao provete não soldado, sendo também os valores 

do fator de intensidade de tensões menores nessa região (tabela 5.3). A partir do comprimento de fenda 

após o cordão de soldadura transversal os valores são praticamente iguais aos do provete não soldado. 

A soldadura longitudinal, uma vez que nunca é atravessada pela fenda a discrepância face aos valores 

do provete não soldado ronda sempre a mesma gama de 1% a 2%. 

 

5.2. Análise da fenda de fadiga 

5.2.1. Validação da fadiga para a geometria do provete não soldado  

Neste capítulo, é apresentado o modelo do provete não soldado, com vários comprimentos de fenda 

associados a um determinado número de ciclos de carregamento, 𝑁, obtidos numericamente através 

das simulações do Abaqus®. A validação teórica é feita através da integração da lei de Paris (equação 

2.26) e da regra de Simpson [34], onde é introduzido o comprimento inicial da fenda e o comprimento 

final da fenda num determinado intervalo. Nesse mesmo intervalo, através de um polinómio 

interpolador, o número de ciclos é calculado. 

É utilizada a norma E 399/E 647 [29], [30] da análise estática e calculado o respetivo valor de 𝐾𝐼 para 

um determinado comprimento de fenda. Após esse cálculo, é usado esse valor para saber o fator 

geométrico, 𝑌. Usando agora a integração da lei de Paris (equação 2.29), o número de ciclos, 𝑁 pode 

ser calculado sendo esse o valor teórico de referência. 

Os valores numéricos obtidos através da análise Direct Cyclic (secção 4.6.3) do Abaqus® são validados 

com os valores teóricos para o provete não soldado. Na tabela 5.4, podem ser vistos os valores obtidos 

numericamente e os valores teóricos 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

Tabela 5.4 - Valores analíticos e numéricos do número de ciclos com o respetivo erro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O erro entre os resultados obtidos numericamente e analiticamente é muito baixo, o que prova que o 

método numérico é um bom método no estudo da propagação de fendas de fadiga. O número de ciclos 

obtidos numericamente são sempre inferiores em média 2%, face aos resultados analíticos o que faz 

com que seja um método mais conservador e do ponto de vista da análise da fiabilidade e viabilidade 

do componente é uma mais valia.  

Na figura 5.14a, pode ser visto o provete com o carregamento aplicado para um comprimento de fenda 

de 20 mm, e na figura 5.14b, para um comprimento de fenda de 35 mm, 

Comprimento 
da fenda 

[mm] 

Número de 
ciclos 

Abaqus® 

Número de 
ciclos 

analítico 

Erro  
[%] 

11 0 0 - 

12 1294 1394 -8% 

13 2603 2772 -6% 

14 3794 3940 -4% 

15 4838 4983 -3% 

16 5761 5911 -3% 

17 6579 6735 -2% 

18 7304 7466 -2% 

19 7946 8112 -2% 

20 8514 8681 -2% 

21 9013 9180 -2% 

22 9447 9615 -2% 

23 9815 9991 -2% 

24 10252 10412 -2% 

25 10529 10689 -2% 

26 10764 10924 -1% 

27 10962 11122 -1% 

28 11127 11287 -1% 

29 11263 11423 -1% 

30 11375 11535 -1% 

31 11465 11625 -1% 

32 11537 11697 -1% 

33 11594 11754 -1% 

34 11638 11798 -1% 

35 11671 11831 -1% 

36 11696 11856 -1% 

37 11714 11874 -1% 

38 11727 11887 -1% 

39 11736 11896 -1% 

40 11742 11902 -1% 
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(a) (b) 

Figura 5.14 - Provete não soldado com um comprimento de fenda (a) 20 mm, (b) 35 mm 

A concentração de tensões é visível na frente de fenda em ambos os comprimentos, porém no 

comprimento de 35 mm começam também a aparecer tensões na extremidade do provete que vão 

influenciar o rápido crescimento da fenda e o provete partir consequentemente. 

Na figura 5.15, é ilustrado num gráfico a diferença entre as curvas teórica e a numérica, com o 

comprimento de fenda e o número de ciclos, 

 

Figura 5.15 - Curva comparativa dos resultados numéricos com os teóricos 

Ambas as curvas são semelhantes com uma diferença mínima entre elas. A velocidade de propagação 

vai aumentando com o comprimento da fenda, sendo que nos instantes finais atinge um valor máximo. 

No instante de 11 000 ciclos a cerca de 12 000 ciclos a velocidade de propagação é muito elevada, 

sendo visível um aumento de 1 mm de comprimento de fenda a cada 100 ciclos, que depois vão 

reduzindo, até que de 39 mm para 40 mm são apenas necessários 8 ciclos, confirmando a elevada 

velocidade de propagação para um elevado comprimento de fenda. Na figura 5.16, pode ser observada 
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a velocidade de propagação da fenda em função do fator de intensidade de tensões obtido 

numericamente na secção (5.1). 

 

Figura 5.16 - Velocidade do crescimento da fenda de fadiga em função do fator de intensidade de tensões 

 

5.2.2. Resultados numéricos da fadiga para as geometrias com 

soldadura 

Validado o modelo numérico do provete não soldado, são simuladas as duas configurações de provete 

com soldaduras: a soldadura longitudinal e a soldadura transversal. Como já referido na secção (4.3.3) 

as soldaduras partilham do mesmo material base do provete, sendo a geometria a única diferença face 

ao provete não soldado, uma vez que o material é considerado na mesma isotrópico. 

Nas figuras 5.17a e 5.17b, podem ser vistos os provetes com a soldadura longitudinal e transversal 

respetivamente, com uma fenda de fadiga de 20 mm, com a respetiva distribuição de tensões na frente 

de fenda, 

  
(a) (b) 

Figura 5.17 - Fenda de fadiga com um comprimento de 20 mm e respetivas concentrações de tensões (a) 
Soldadura longitudinal, (b) Soldadura transversal 
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A fenda de fadiga propaga-se segundo a direção do entalhe, e para o comprimento de fenda de 20 mm, 

no caso da soldadura transversal a fenda encontra-se sobre a soldadura, o que será analisado em 

detalhe mais à frente com os valores e respetivos comentários. Na soldadura longitudinal, verifica-se 

que existe menos tensões na zona de soldadura face à zona sem soldadura, tal devido ao aumento de 

espessura. 

 

5.2.3. Comparação de resultados de fadiga 

Neste capitulo são comparados os valores do comprimento de fenda, 𝑎, e respetivo número de ciclos, 

𝑁, do provete não soldado e dos dois provetes com a geometria soldada, afim de estudar-se o efeito 

da alteração geométrica da soldadura na resistência à fratura. 

Na tabela 5.5, encontram-se os valores dos comprimentos de fenda e respetivos números de ciclos, 

para o provete não soldado e para os provetes com a soldadura longitudinal e transversal, 

Tabela 5.5 - Valores numéricos do número de ciclos para vários comprimentos de fenda dos 3 provetes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Número de ciclos 

Comprimento da 
fenda [mm] 

Provete não 
soldado 

Soldadura 
longitudinal 

Soldadura 
transversal 

11 0 0 0 

12 1294 1246 1439 

13 2603 2577 3079 

14 3794 3807 5061 

15 4838 4909 7470 

16 5761 5900 9775 

17 6579 6780 11700 

18 7304 7560 13279 

19 7946 8258 14403 

20 8514 8881 15175 

21 9013 9431 15679 

22 9447 9916 16077 

23 9815 10342 16460 

24 10252 10715 16808 

25 10529 11037 17109 

26 10764 11314 17366 

27 10962 11551 17584 

28 11127 11756 17768 

29 11263 11925 17921 

30 11375 12067 18048 

31 11465 12185 18153 

32 11537 12281 18238 

33 11594 12359 18306 

34 11638 12422 18360 

35 11671 12471 18402 

36 11696 12509 18435 

37 11714 12538 18460 

38 11727 12561 18479 

39 11736 12577 18492 

40 11742 12588 18499 
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Tal como referido anteriormente (secção 4.6.3) a fenda inicial é de 11 mm não sendo contabilizados os 

ciclos para esse comprimento. O provete não soldado e a soldadura longitudinal são muito semelhantes 

até um comprimento de fenda de 18 mm sendo a diferença máxima de cerca de 200 ciclos. De 18 mm 

até 40 mm o provete com a soldadura longitudinal tem um avanço mais lento da fenda de fadiga, sendo 

assim mais resistente à fratura. Relativamente à soldadura transversal em comparação com o provete 

não soldado no comprimento de fenda de 13 mm verifica-se uma diferença enorme face ao provete não 

soldado, pois interseta o cordão de soldadura que se prolonga até um comprimento de 21 mm, levando 

a que a fenda avance mais lentamente nesse intervalo devido ao aumento da espessura. A partir do 

comprimento de 21 mm até aos 40 mm a propagação da fenda avança normalmente. Na figura 5.18, 

pode ser visto um gráfico com os 3 provetes onde são mais notórias essas diferenças, 

 

Figura 5.18 - Gráfico comparativo do número de ciclos vs comprimento de fenda dos 3 provetes 

A introdução da soldadura transversal, aumentou significativamente a resistência do material à fratura 

devido a esse aumento de espessura do cordão. Desde o comprimento de fenda de 13 mm até 21 mm 

nota-se um aumento significativo no número de ciclos. Após os 21 mm a fenda propaga de novo a uma 

velocidade elevada. A soldadura longitudinal como não é atravessada pela fenda, o seu efeito na 

resistência não é tão notório como na soldadura transversal, contudo é mais resistente que o provete 

não soldado. Na figura 5.19, pode ser observada a velocidade de propagação da fenda  para os 3 

diferentes provetes em função dos fatores de intensidade de tensões obtidos numericamente na secção 

(5.1). 
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Figura 5.19 - Velocidade do crescimento da fenda de fadiga em função do fator de intensidade de tensões para 

os 3 provetes 

 

Neste gráfico logarítmico é possível observar que o provete com a soldadura transversal tem uma 

diminuição na velocidade quando a fenda intersecta o cordão de soldadura. No entanto, após a fenda 

atravessar todo o cordão a velocidade de propagação assemelha-se ao provete de padrão uma vez 

que a espessura passa a ser a mesma. A soldadura longitudinal tem uma velocidade de propagação 

de fenda menor que o provete não soldado, embora não seja muito notória a diferença, visto que a 

fenda nunca chega a intersectar o cordão de soldadura para o efeito ser mais notório. 
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6. Conclusões 

Após todo o trabalho desenvolvido sobre o tema abordado na presente dissertação, podem ser listadas 

algumas das principais conclusões obtidas: 

• O método XFEM do programa Abaqus® revelou ser um método adequado para o cálculo do 

fator de intensidade de tensões, 𝐾, e para o estudo da propagação da fenda de fadiga. Na 

presente dissertação apenas se contabilizou o modo I de carregamento; 

• Os resultados numéricos de 𝐾𝐼 estão de acordo com os teóricos (norma ASTM E 399/E 647), 

sendo que o máximo erro relativo é de 15% para um comprimento de fenda pequeno devido à 

distribuição dos elementos muito perto do entalhe alterar em demasia a simetria da malha. O 

erro médio é de 7%. No entanto, apenas existe método de comparação com o provete não 

soldado; 

• Os resultados numéricos de 𝐾𝐼 dos provetes com soldadura longitudinal e transversal, são 

diferentes do provete não soldado. Na soldadura longitudinal são mais baixos cerca de 1% a 

2% em relação ao provete não soldado. Na soldadura transversal como é atravessada pela 

fenda, no cordão de soldadura são mais baixos oscilando entre uma diferença máxima de 9% 

no início do cordão de soldadura, 7% no centro do cordão de soldadura e de 3% no fim do 

cordão de soldadura. 

• Os resultados numéricos da simulação da fenda de fadiga, estão de acordo com os valores 

teóricos calculados através da integração da lei de Paris com um erro relativo máximo de 8% 

e um erro médio de 2%. A validação teórica/numérica é apenas feita no provete não soldado 

onde é possível integrar a lei de Paris para saber o número de ciclos para um determinado 

comprimento de fenda. 

• Os resultados da propagação da fenda de fadiga para os provetes com soldadura longitudinal 

e transversal, provam que a presença de geometrias soldadas altera a propagação da fenda.  

Na soldadura longitudinal o número de ciclos é 5% em média mais alto que no provete não 

soldado. Na soldadura transversal o número de ciclos é 33% superior quando a fenda interseta 

o cordão de soldadura, de 82% superior quando a fenda se encontra a meio do cordão de 

soldadura e de 60% quando a fenda já atravessou todo o cordão, mantendo essa diferença 

constante à medida que avança ao longo do comprimento do provete. 

• Em análise face aos resultados da propagação da fenda de fadiga, conclui-se que a introdução 

do cordão de soldadura aumenta a resistência à fadiga, esse aumento deve-se ao facto do 

material da soldadura ser considerado o mesmo do material base e de não ser considerada a 

zona afetada pelo calor, assim o cordão de soldadura apenas contribui para um aumento da 

espessura dos provetes, implicando que a fenda se propague mais lentamente nessas zonas. 

Na soldadura transversal a fenda atravessa o cordão de soldadura sendo percetível esse efeito, 

pelo elevado aumento do número de ciclos para o mesmo comprimento de fenda face ao 

provete não soldado. Na soldadura longitudinal como a fenda não chega a atravessar o cordão, 



72 
 

o efeito da geometria do cordão de soldadura não se faz notar tanto, aumentando a resistência 

à fratura, mas apenas na ordem dos 2% como já referido. 

Concluindo, o método XFEM revela-se um método adequado no estudo de fendas e da sua 

propagação, com resultados numéricos muito próximos dos resultados analíticos. A simulação 

numérica sendo validada pela solução experimental ou analítica, permite que sejam simuladas outras 

geometrias com as mesmas caraterísticas mecânicas sem ter que recorrer à análise experimental, 

sendo esta a mais valia dos métodos numéricos neste tipo de simulações. 

 

Limitações/Simplificações 

O programa Abaqus® permite o estudo da mecânica da fratura nos componentes simulados, contudo 

apesar dos resultados serem bastante promissores, são uma simulação dos ensaios experimentais. 

Como tal, foram realizadas algumas simplificações, tais como o caminho da fenda que permanece na 

mesma direção, o material da soldadura e a zona afetada pelo calor são os mesmos do material base, 

limitando assim a simulação a certos parâmetros demasiado específicos que numa análise 

experimental poderiam não ser contemplados com tamanho rigor, originando resultados diferentes. 

 

Trabalhos futuros 

É sugerido que as diferentes questões abordadas ao longo da presente dissertação sejam alvos de 

futuras reflexões com o intuito de aprofundar o conhecimento da temática.  

Alguns aspetos importantes que surgiram durante o desenvolvimento do presente trabalho, sendo de 

interesse considerar em trabalhos futuros são: 

• Comparação dos valores numéricos com valores experimentais; 

 

• Considerar as propriedades do material de soldadura e respetiva zona afetada pelo calor, 

afim de perceber o efeito da alteração do material a par das diferenças geométricas 

introduzidas pelo cordão de soldadura 

 

• O programa Abaqus® permite o uso de sub-rotinas programadas pelo utilizador que 

permitem adaptar a simulação ao problema em específico, permitindo assim que os 

resultados sejam mais precisos e corretos. Um estudo que contemple as sub-rotinas na 

simulação seria interessante, uma vez que permitem o comportamento mecânico do 

material, dos elementos e das cargas sejam definidos pelo utilizador e programados de 

acordo com as especificações da análise; 
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• Realizar estudos com um carregamento multiaxial que combine os vários modos de 

carregamento e estudar o seu efeito quer nos valores de 𝐾 quer na propagação da fenda 

de fadiga. 

Finalmente, engenheiros e investigadores devem aplicar este tipo de conhecimentos essencialmente 

na escolha de materiais para determinados componentes, pois sabendo a resistência à fratura dos 

materiais, permite saber qual as melhores soluções. 
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