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RESUMO:  Este trabalho visa apresentar os resultados obtidos 
através de fraturas de aço carbono submetido a diferentes tempe-
raturas. Os corpos de prova, feitos de aço carbono, foram subme-
tidos às temperaturas -196ºC e 100ºC. Os resultados obtidos nos 
ensaios com pêndulo Charpy mostraram que o material teve seu 
modo de fratura alterado de dúctil para frágil em diferentes tem-
peraturas. Essa classificação é baseada na existência ou não de 
deformação plástica e no tipo de propagação da trinca.
PALAVRAS-CHAVE: Fratura frágil, fratura dúctil, temperatura, 
trinca, pêndulo mecânico Charpy.

ABSTRACT: This paper aims to present the results obtained from 
the fracture of carbon steel at different temperatures. The sam-
ple, made of carbon steel, were submitted to the temperatures of 
-196ºC and 100ºC. The results obtained from the Charpy pendu-
lum tests showed that the material had its fracture mode changed 
from ductile to brittle at different temperature; this may be ductile or 
brittle. This classification is based on the existence or not of plastic 
deformation and the crack propagation throughout the body.
KEYWORDS: brittle fracture, ductile fracture, temperature, crack, 
Charpy mechanical pendulum.

 

1. Introdução Teórica

1. 1 Definição e Fundamentos da Fratura

       A fratura simples é a separação de um corpo em duas 
ou mais partes em resposta à imposição de uma tensão de na-
tureza estática em temperaturas que são baixas relativamente 
à temperatura de fusão. Existem dois modos de fratura: dúc-
til e frágil (Fig. 1). A classificação é baseada na habilidade 
de um material apresentar deformação plástica. Os materiais 
dúcteis exibem tipicamente uma deformação plástica subs-
tancial com uma grande absorção de energia antes da fratura, 
cujo comportamento apresenta dependência com a tempera-
tura [1].

Fig. 1: Da esquerda para a direita: a) fratura altamente dúctil 
de estricção até um único ponto; b) Fratura moderadamente 
dúctil; c) Fratura frágil d) Empescoçamento inicial; e) Forma-
ção de cavidades pequenas; f) Coalescência de cavidades; g) 
Propagação da trinca [1].

O processo de fratura envolve formação e propagação de 
trincas, sendo o modo da fratura dependente do mecanismo 
de propagação. A fratura dúctil é caracterizada por uma ex-
tensa deformação plástica na vizinhança de uma trinca que 
está avançando. Adicionalmente, o processo prossegue de 
uma maneira relativamente lenta na medida em que o com-
primento da trinca aumenta. Esse tipo de trinca é denomina-
do estável. Além disso, normalmente irá existir evidência de 
deformação generalizada nas superfícies da fratura (torção e 
rasgamento, por exemplo). 

Por outro lado, na fratura frágil, as trincas podem se pro-
pagar de uma maneira extremamente rápida, acompanhadas 
de pouca deformação plástica. Tais trincas são denominadas 
instáveis, e a propagação da trinca, uma vez iniciada, irá 
continuar espontaneamente sem aumento na magnitude da 
tensão aplicada.

1. 2 Fratura Dúctil

O tipo mais comum de perfil de fratura em tração para 
os metais dúcteis é aquele representado nas Figs. 1d-g. Pre-
liminarmente, pequenas cavidades formam-se no interior da 
seção transversal (Fig. 1e). Em seguida, tais cavidades au-
mentam, aproximam-se e coalescem para formar uma trin-
ca elíptica, a qual possui o seu maior eixo em uma direção 
perpendicular à da aplicação da tensão. A trinca continua a 
crescer em uma direção paralela ao seu eixo até finalmente a 
fratura ocorrer pela rápida propagação de uma trinca ao re-
dor do perímetro externo do pescoço (Figs. 1f-g), através de 
deformação cisalhante em um ângulo de aproximadamente 
45° em relação ao eixo de tração –ângulo de tensão máxima.

Fig. 2: Da esquerda para a direita: a) Microcavidades esféricas 
(dimples) em micrografia em MEV, 3300x; b) Representação da 
propagação da trinca. as setas indicam os grãos e a trajetória de 
propagação da trinca, respectivamente; 
c) Micrografia de fratura frágil em MEV, 3300x – aspecto gra-
nular [1].
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1. 3 Fratura Frágil
A fratura frágil ocorre sem deformação plástica apreci-

ável e pela rápida propagação de uma trinca. A direção do 
movimento da trinca é aproximadamente perpendicular à di-
reção da tensão aplicada e produz uma superfície de fratura 
relativamente plana.

Algumas superfícies de fratura frágil contêm linhas ou 
nervuras que se irradiam a parir do ponto de origem da trinca 
seguindo um padrão em forma de leque. Com frequência, es-
ses padrões de marca serão suficientemente grosseiros para 
serem observados a olho nu. Para metais muito duros e com 
granulação fina, não existirão padrões de fratura que possam 
ser distinguidos. A fratura frágil nos materiais amorfos, tais 
como nos vidros cerâmicos, produz uma superfície relativa-
mente brilhante e lisa. 

Para a maioria dos materiais cristalinos frágeis, a propa-
gação da trinca corresponde à ruptura sucessiva e repetida 
de ligações atômicas ao longo de planos cristalográficos es-
pecíficos (Figs 2b-c); tal processo é denominado clivagem. 
Esse tipo de fratura é chamado de transgranular (ou trans-
cristalino), uma vez que as trincas da fratura passam através 
dos grãos. Macroscopicamente, a superfície da fratura pode 
exibir uma textura granulada ou facetada, como resultado de 
mudanças na orientação dos planos de clivagem de um grão 
para outro.

2. Materiais e Métodos

No presente trabalho, foram utilizados os seguintes equi-
pamentos: Pêndulo mecânico Charpy (marca Wolpert, mo-
delo pw30/15); Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) 
(marca Quanta, modelo FGG 250).

Dois corpos de prova de aço-carbono em formato de pa-
ralelepípedos idênticos (cerca de 5 cm de altura) foram sub-
metidos a água em ebulição (100°C) e a nitrogênio líquido 
(-196°C), posteriormente sendo submetidos ao ensaio com 
pêndulo mecânico para o teste de tenacidade, no qual sofrem 
fratura.

   Os valores encontrados para as fraturas foram 10J Char-
py para a amostra do material a -196ºC e 104J Charpy para a 
amostra do material a 100ºC. Após o teste de tenacidade, os 
corpos de prova foram analisados no MEV, com aumentos 
entre 100 e 2000 vezes.  A composição química foi avaliada 
qualitativamente por espectroscopia de raios X por dispersão 
de energia (EDX).

3. Resultados e Discussão

3. 1 Análise do Tipo de Fratura

A partir da análise da amostra 1 (a 100ºC) ampliada em 
2000X (Figura 3a), é possível observar características da fra-
tura. Ficam evidenciadas microcavidades esféricas (dimples) 
e uma figura de aspecto extremamente irregular. Na análi-
se da amostra 2 (a -196º) a 2000X (Figura 3b), observa-se 
uma superfície com aspecto mais regular e plano, de textura 
granular. Estão ausentes microcavidades esféricas; em vez 
disso, observam-se as chamadas linhas de nervura ou linhas 
de trincamento.

A partir da análise observou-se, na amostra 1, a presença 
de muitas cavidades e poucas regiões planas, evidenciando 

extensa deformação plástica, com baixa presença de cisalha-
mento.  Logo trata-se de fratura dúctil. Por sua vez, na amos-
tra 2, as características encontradas são típicas de fraturas 
frágeis: muitas regiões planas com a observação de fraturas 
intragranulares, numa região regular (com baixo graus de de-
formação plástica). 

Fig. 3: Amostras 1 e 2, respectivamente, em ampliação de 2000x.

3. 2 Efeito da Temperatura

Ligas metálicas como a estudada, com estrutura cúbica 
de corpo centrado, em decorrência da dependência dos pla-
nos de clivagem e dos planos compactos das redes cristali-
nas, apresentam normalmente uma variação da ductilidade 
em função da temperatura. A propriedade traduz-se em um 
comportamento tenaz a altas temperaturas e comportamento 
frágil a baixas temperaturas [2]. O efeito da temperatura na 
ductilidade em diferentes arranjos segue um padrão seme-
lhante ao gráfico (Figura 4). Costuma-se definir uma tem-
peratura de transição entre fratura dúctil e por clivagem. No 
gráfico, essa temperatura está na faixa próxima da mudança 
de concavidade, na parte central da curva.

3.3 Análise Qualitativa da Amostra

 A partir da análise em MEV é possível avaliar qualita-
tivamente a composição química da amostra através da es-
pectroscopia de raios X por dispersão de energia (EDX).  A 
Figura 5 apresenta os resultados das análises por EDX, con-
firmando que, em ambas as amostras do material analisado, 
trata-se do mesmo material, a liga aço-carbono. 

Fig. 4: Efeitos da temperatura na fratura de materiais de acor-
do com a resistência e o arranjo cristalino [3].
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Fig. 5. Amostra 1 e 2. Liga submetida a água fervente (à 
esquerda) e a nitrogênio líquido (à direita).

4. Conclusão

Conclui-se a a temperatura afetou o modo de fratura do 
material ensaiado. A amostra 1 (alta temperatura) apresentou 
fratura dúctil, uma vez que há grande absorção de energia e 
a análise em MEV possibilitou observar pequenas cavida-
des (dimples). Já a amostra 2 apresentou fratura frágil, uma 
vez que apresentou baixa absorção de energia e foi possível 
observar ausência de deformação plástica apreciável (Figura 
3). Além disso, a direção do movimento da trinca é aproxi-

madamente perpendicular à direção do movimento da trinca. 
Destacamos a importância desse efeito de transição para 

as aplicações de engenharia, sobretudo em termos de fabri-
cação, quando o material poderá ser submetido a resfriamen-
to na faixa de temperatura de transição mencionada. Como 
exemplo clássico, temos o uso em navios e submarinos, na-
vegando em oceanos mais quentes e mais gelados, em que 
a fragilização do material poderá levar a propagação mais 
rápida e instável de trincas, levando a ruptura da estrutura.
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