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11-- Conceitos básicosConceitos básicos

• Análise de falhas é uma metodologia que utiliza vários tipos de técnicas 
analíticas para investigar as causas de um defeito que levou ao colapso de 
um dispositivo, equipamento ou estrutura.um dispositivo, equipamento ou estrutura.

• Geralmente estas causas estão relacionadas com:

1 – Uso de materiais inadequados;

2 – Presença de defeitos que surgem durante os processos de fabricação, 
erros de projeto, erros de montagem/instalação ou erros de uso/manuseio. 
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11-- Conceitos básicos Conceitos básicos 

• Um conhecimento detalhado sobre essas causas e a correção/prevenção 
dessas anomalias contribui para melhorar o desempenho de equipamentos 
semelhantes e evita a repetição da ocorrência do mesmo tipo de falha, 
melhorando não só a funcionalidade, mas também os requisitos de 
segurança.segurança.

•No caso de materiais metálicos, a abordagem da análise de falhas tentar 
correlacionar o aspecto visual da superfície de fratura com as possíveis 
causas dessa anomalia, utilizando técnicas como microscopia ótica 
(podendo incluir caracterização microestrutural) e microscopia eletrônica de 
varredura (MEV), que podem ser complementadas, quando necessário, por 
ensaios mecânicos, como o de dureza, principalmente.  
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11-- Conceitos básicosConceitos básicos

Tipos de falhas

Embora casos práticos de falha de componentes, equipamentos e estruturas
possam resultar de uma combinação de um ou mais tipos de fenômenos, é 
possível classificá-los em 4 tipos distintos [3]:

-Distorção;

-Fratura;

-Corrosão;

-Desgaste.

Como a maioria dos casos de falhas está relacionada com a fratura dos 
materiais, nos próximos slides este tema será enfatizado.
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11-- Fratura (definição)

Fratura pode ser definida basicamente com a separação de uma unidade
metálica, ou de outro material, em duas ou mais partes, através da quebra das 
ligações interatômicas, ou seja, a separação definitiva dos átomos, resultando 
na geração de uma nova superfície livre (superfície de fratura), que representa 
uma descontinuidade.

A fratura pode ocorrer, basicamente, de dois modos distintos: sem deformação
plástica significativa anterior à sua ocorrência, sendo então denominadaplástica significativa anterior à sua ocorrência, sendo então denominada
fratura frágil; e com deformação plástica significativa antes de sua ocorrência,
que é a chamada fratura dúctil.

Suas causas e mecanismos podem ser vários, serão abordados mais adiante
neste curso e constituem o objeto da Análise Fractográfica de Falhas [3].

Frequentemente a fratura de um material metálico está associada á presença
de descontinuidades (defeitos) já existentes , geralmente originadas durante o 
processo de fabricação do produto. 
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Tipos de Fratura

Assim, de um modo geral podemos agrupar os diferentes tipos de 
fratura em alguns tipos básicos:

a - Fratura Dúctil – Aspecto “fibroso” ou “rugoso”, causado por
deformação plástica, geralmente contendo microcavidades
(“dimples”).

b - Fratura Frágil por Clivagem – Transgranular, com aspecto
facetado: separação de planos cristalinos

c - Fratura Frágil Intergranular – Causada por agentes
fragilizantes: hidrogênio, gás sulfídrico (H2S), CO2 e cloretos.
Aspecto “granular”.
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Tipos de Fratura

d - Fratura por Fadiga – Resultante de carregamento cíclico (ao
contrário do carregamento monotônico observado nos tipos
anteriores), ou seja, da variação das tensões atuantes.

Geralmente apresenta evidências do avanço progressivo da fratura,
como “marcas de praia” no aspecto macroscópico e “estrias” no
aspecto microscópico.

Além destes, há também a Fratura por Fluência, que ocorre em altasAlém destes, há também a Fratura por Fluência, que ocorre em altas
temperaturas sob carga/tensão aplicada constante:

Como consequência de fenômenos difusivos ativados termicamente,
como:
A deformação plástica por cisalhamento dentro de cada grão
(intragranular), e:

A deformação plástica por cisalhamento relativo dos grãos
(deformação intergranular por deslizamento dos contornos de grãos).
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Fratura Dúctil

Este tipo de fratura ocorre quando a seção resistente do material se

reduz por deformação plástica resultante de tensões aplicadas,

até uma situação em que atinge dimensões mínimas e assim a

ruptura final.

Não é uma fratura propriamente dita, mas sim a conseqüência de

uma deformação plástica acentuada.

Caracteriza-se pelo aspecto “rugoso”, de uma superfície de

fratura que, em geral, contém muitas microcavidades (“dimples’).
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Aspectos Microscópicos da Fratura

Embora a observação a olho nu e em estéreo-microscópio com baixo
aumento já permita a identificação de algumas características
básicas da fratura dos materiais metálicos, este tipo de
observação é bastante limitado:

Devido à pequena profundidade de campo e à pequena distância de
trabalho associada às lentes do microscópio ótico.

Devido à pequena profundidade de campo e à pequena distância de
trabalho associada às lentes do microscópio ótico.

(1) A elevada profundidade de campo que pode ser obtida no
microscópio eletrônico de varredura (MEV), além do (2)
considerável poder de resolução e (3) das grandes ampliações
que podem ser alcançados neste tipo de equipamento:

O consolidam como o equipamento ideal para a observação dos
aspectos microscópicos da fratura dos materiais metálicos.
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Aspectos Microscópicos da Fratura

Figura 1 – Mecanismos de coalescimento das microcavidades: (a) – Ruptura 
normal, (b) ruptura por cisalhamento e (c) ruptura por rasgamento.
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Aspectos Microscópicos da Fratura

O aspecto topográfico das superfícies de fratura resultantes da ruptura normal é
caracterizado pela presença de microcavidades equiaxiais;

Que do ponto de vista macroscópico são normais à direção de tração principal.

É importante ressaltar que o processo de ruptura por cisalhamento não é um
processo de cisalhamento puro, o qual resultaria em uma superfície de fratura
plana, praticamente sem relevo topográfico significativo.plana, praticamente sem relevo topográfico significativo.

As microcavidades formadas durante a ruptura por cisalhamento possuem um
formato parabólico indicando a direção de cisalhamento, em ambas as faces da
fratura.

Devido ao fato de que em cada face o sentido de escorregamento é oposto ao que
ocorre na outra face, as microcavidades indicam sentidos opostos em cada face da
fratura.
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Aspectos Microscópicos da Fratura

Figura 2 – Microcavidades resultantes
de ruptura normal.

Figura 3 – Microcavidades resultantes
de ruptura por rasgamento.
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A fratura frágil ocorre sem deformação plástica significativa, do ponto de
vista macroscópico.

Entretanto, é muito importante considerar que a ausência de deformação
plástica é macroscópica, pois nos metais e suas ligas a fratura sempre
se inicia a partir de uma deformação plástica muito localizada.

Fratura Frágil

Este conceito é importante quando se considera que nem toda fratura frágil
ocorre por clivagem.

Clivagem é o mecanismo de fratura frágil em que ocorre separação dos
planos cristalinos do material, ou seja dentro de um mesmo cristal
(grão).

Assim, a superfície de fratura, com aspecto facetado, corresponde à
formação de interfaces físicas (superfícies livres) separando planos
cristalinos paralelos.
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Existem outros mecanismos diferentes de fratura frágil, como a fratura frágil
intergranular, normalmente associada com a fragilização causada por
agentes externos:

Hidrogênio e outros relacionados com corrosão sob tensão.

Nesse caso, a trinca, aberta pelo agente fragilizante, se propaga entre os

Fratura Frágil

Nesse caso, a trinca, aberta pelo agente fragilizante, se propaga entre os
grãos, separando os mesmos;

De tal modo que a superfície de fratura frágil intergranular revela um
aspecto “granulado”, bem diferente da fratura frágil por clivagem.

As figuras 4, 5 e 6 apresenta um aspecto da fratura frágil por clivagem,
enquanto a figura 7 mostra visualmente uma fratura frágil intergranular.
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Aspectos Macroscópicos da Fratura Frágil

As figuras 4 e 5 mostram marcas radiais observadas numa fratura frágil de 
um componente automotivo em serviço.

A
A

Figura 4 – Aspecto macrográfico de
fratura frágil com marcas radiais a partir
do local de iniciação de fratura (A): vista
em perspectiva.

Figura 5 – Aspecto macrográfico de
fratura frágil com marcas radiais a partir
do local de iniciação de fratura (A): vista
frontal.
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Aspectos Microscópicos da Fratura Frágil

Figuras 6: Fratura Frágil Transgranular - Figura 7: Fratura Frágil Intergranular.

Figura 6 – Fratura frágil (“facetada”) por

clivagem.

Figura 7 – Fratura frágil intergranular
(“granulada”) por fragilização por
hidrogênio.
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Entre os diferentes tipos de fratura, a mais preocupante é a fratura frágil,
pois corre de maneira catastrófica, repentina e sob um carregamento com
tensões inferiores às necessárias para a deformação plástica
(escoamento).

Assim, critérios de planejamento e projeto, que normalmente consideram
as propriedades mecânicas já conhecidas dos materiais metálicos, não são
suficientes para prever uma fratura que acontece de modo repentino sob

Fratura Frágil

suficientes para prever uma fratura que acontece de modo repentino sob
tensões relativamente baixas.

Além disso, outro aspecto a ser considerado é a instabilidade da trinca, que
se propaga sem necessidade de aumento de tensões a uma velocidade
muito alta (cerca de 2000 m/s em alguns aços);

Quando a trinca se propaga sem obstáculos, o que freqüentemente ocorre
em estruturas soldadas inadequadamente ou com materiais inadequados.
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Fratura Frágil: Casos Famosos

Casos típicos no passado foram os naufrágios do navio Titanic em 1912 e dos
navios “Liberty” na Segunda Guerra Mundial (1943):

Ambos relacionados com a transição dúctil-frágil que se manifestou nas águas
geladas do Atlântico Norte.

No caso do Titanic há evidências de que altos teores de enxofre e fósforo, no
aço do casco do navio, contribuíram decisivamente para a fratura frágil. Liberty:
Soldagem inadequada: concentradores de tensões.

Figura 8: Navio Titanic: 14-04-1912 Figura 9: Navio Liberty: 24-11-1943
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Aspectos morfológicos

Outro tipo de fratura frágil observada em materiais metálicos é a

fratura frágil intergranular (figura 7 anterior).

Este mecanismo de fratura normalmente está associado a fatores

Fratura frágil por Clivagem – Transgranular

Este mecanismo de fratura normalmente está associado a fatores

externos, como a presença de agentes fragilizantes (hidrogênio,

corrosão sob tensão e outros);

Ou internos, como trincas de têmpera em aços e fraturas

associadas à presença de fases frágeis localizadas nos contornos

de grãos, como, por exemplo, a “fragilidade de revenido”.
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Dois aspectos que dificultam a interpretação da fratura frágil intergranular
são, eventualmente, a presença de microcavidades e a chamada “quase-
clivagem” (figura 10), que ocorre com certa freqüência em aços
temperados e revenidos.

Este mecanismo de fratura frágil frequentemente está associado à
presença de microcavidades e se distingue da clivagem propriamente dita,
pelas marcas de rio distorcidas, pela ocorrência de gumes de
arrancamento e pela inexistência de relação cristalográfica definida entre

Fratura Frágil Intergranular

arrancamento e pela inexistência de relação cristalográfica definida entre
as facetas e a estrutura cristalina do metal.

Este mecanismo de fratura frágil consiste na propagação descontínua da
trinca, com facetas sendo geradas à frente da ponta da trinca e se unindo
com esta pela formação e coalescimento das microcavidades.

A imagem em MEV mesmo com baixo aumento revela facilmente o aspecto
típico da quase-clivagem, embora muitas vezes não permite diferenciar
facilmente as facetas individuais.
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Fratura Frágil Intergranular

Figura 10 – Fratura intergranular frágil do tipo “quase-clivagem”.
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Agentes fragilizantes externos/meio corrosivo/fragilizante

Além dos fatores internos, intrínsecos às características do material
e seu processamento, existem também fatores externos que
fragilizam o material metálico e provocam assim fratura frágil
intergranular.

São fenômenos como a corrosão sob tensão, fragilização por

Agentes fragilizantes internos e externos:

São fenômenos como a corrosão sob tensão, fragilização por
hidrogênio, por sulfetos e cloretos e a fragilização por metal líquido.

De um modo geral esses mecanismos, embora diferentes entre si,
podem ser agrupados como fratura frágil intergranular sob influência
do meio.

Estes fenômenos apresentam características comuns, que podem
ser listadas a seguir:
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a - Todos esses processos podem resultar em fraturas
macroscopicamente frágeis, mesmo quando acontecem em
materiais metálicos dúcteis em ensaio de tração.

b - Todos esses processos envolvem deformação plástica, porém
muito limitada (localizada).

Características comuns à fratura frágil/fragilização/meio corrosivo

muito limitada (localizada).

c - Em todos esses casos a fratura pode ocorrer sob tensões
muito inferiores às necessárias para a ocorrência de
escoamento generalizado.

d - Apenas tensões trativas provocam a ocorrência de fraturas
associadas a estes fenômenos.



Análise de FalhasAnálise de Falhas

Aspectos macroscópicos e microscópicos

Marcas de Praia

Mesmo a olho nu, ou observando uma peça fraturada em baixo
aumento no estéreo-microscópio, ou até mesmo numa lupa, já
é possível identificar alguns indícios de fratura por fadiga, como

Fadiga

é possível identificar alguns indícios de fratura por fadiga, como
as chamadas “marcas de praia”;

Que resultam de alterações no ciclo de tensões atuantes, seja no
valor ou na freqüência de aplicações das tensões.

Assim, essas marcas, que se assemelham às deixadas pelas ondas
do mar nas praias, de um modo geral indicam o avanço da
fratura por fadiga.
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Aspectos macroscópicos e microscópicos

As marcas de praia não correspondem exatamente à posição de frente de
propagação da trinca de fadiga, que é mais bem descrita pelas chamadas “estrias”
de fadiga;

Que só podem ser observadas no microscópio eletrônico de varredura com

Fadiga

Que só podem ser observadas no microscópio eletrônico de varredura com
ampliações consideráveis, geralmente bem acima de 1.000 X, e que indicam com
precisão o avanço da trinca de fadiga.

As marcas de praia podem surgir muito nitidamente e abranger uma área
considerável da superfície de fratura, como também podem ser visualizadas com
maior dificuldade;

Devido ao deslizamento entre as superfícies de fratura, às características do
material fraturado ou ao tipo de carregamento ao qual o material estava
submetido.
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Em ligas de alumínio de alta resistência mecânica, a superfície de
fratura por fadiga pode ser facilmente confundida com fratura frágil.

A fratura por fadiga do titânio e de suas ligas pode ser confundida
com outros tipos de fratura, assim como isso também pode ocorrer
no caso de alguns aços inoxidáveis austeníticos.

Fadiga

Entretanto, as marcas de praia não se formam, quando não ocorrem
alterações no ciclo de tensões, sendo, portanto, um claro indício de
fratura por fadiga, quando surgem.

A figura 11 mostra marcas de praia em imagem de baixo aumento
no MEV, enquanto a figura 12 mostra estrias de fadiga.
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Fadiga

Figura 11 – Marcas de praia de fratura por fadiga (assinaladas por setas):
imagem de MEV em baixo aumento.

Crack origin
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Fadiga

 a b

Figura 12 – Estrias de fadiga: imagens de MEV: com aumento intermediário
(a) e maior aumento (b).
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Fadiga de contato

Componentes submetidos a esforços de contato em rolamento, com

ou sem escorregamento, podem apresentar um tipo de falha

superficial conhecida como no idioma inglês como “pitting”

(sulcamento ou fissuração, não confundir com pites de corrosão) ou

Tipos Específicos de Fadiga

(sulcamento ou fissuração, não confundir com pites de corrosão) ou

“spalling” (destacamento, lascamento ou escamação).

No caso de fadiga de contato as tensões significativas são as

tensões de cisalhamento máximas, que se alternam em sentido

durante o rolamento e o aquecimento resultante do atrito, causando

alterações .
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Fadiga de contato

No caso de rolamento puro (sem escorregamento) essas tensões máximas
de cisalhamento ocorrem num plano abaixo da superfície e originam o
processo de fadiga;

Ao nuclear trincas subsuperficiais, cuja propagação provoca trincamentos
secundários que atingem a superfície.

Tipos Específicos de Fadiga

secundários que atingem a superfície.

Por outro lado, no caso de rolamento com escorregamento, as forças
tangenciais na grandeza e localização das tensões: as tensões máximas
de cisalhamento aumentam de intensidade e se localizam junto à
superfície;

Onde se inicia a trinca que então sob um ângulo pequeno se propaga para
o interior da peça, de tal modo que a fissuração assume um aspecto
triangular no início do processo, mas então aponta no sentido de rotação
do componente.
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Fadiga de contato

No rolamento com escorregamento: a fadiga de contato geralmente
acontece na região ou componente com escorregamento negativo;

Tipos Específicos de Fadiga

Que é aquele no qual o sentido de escorregamento (ação de atrito) é
oposto ao de rolamento (deslocamento/translação do ponto de contato, que
também se move por rotação).
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Fretting

No caso de metais/ligas ferrosos a oxidação das partículas causa o
surgimento de uma coloração avermelhada, principalmente na região
periférica à região onde ocorre o “fretting”.

Entretanto, a inexistência dessa coloração avermelhada não garante

Tipos Específicos de Fadiga

Entretanto, a inexistência dessa coloração avermelhada não garante
ausência de “frettting”, pois nos metais não ferrosos não surge essa
oxidação avermelhada, e mesmo nos metais ferrosos, caso não haja
acesso de oxigênio à região onde ocorre o “fretting”;

Devido à presença de graxa, óleo e outras substâncias que impedem o
acesso do oxigênio, também não se formará essa coloração avermelhada.

Dois aspectos visuais favorecem o reconhecimento do fenômeno de
“fretting”, além da característica de movimento relativo entre as superfícies:
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Fretting

“Fretting” é um processo de desgaste por atrito que leva à falha por fadiga
em superfícies, que estão em contato, mas que não deveriam apresentar
movimentos relativos;

Mas que, devido a falhas de montagem, vibrações e outros fatores
mecânicos semelhantes, realizam micromovimentos de escorregamento

Tipos Específicos de Fadiga

mecânicos semelhantes, realizam micromovimentos de escorregamento
(deslizamento entre as superfícies).

Uma possibilidade de explicação deste fenômeno de “fretting” estaria
associada à solda e arrancamento de pequenas partículas nas superfícies
em contato;

As quais se oxidam, atuando como partículas abrasivas, riscando as
superfícies, de modo que estes riscos atuam como concentradores de
tensões, originando trincas de fadiga.
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Fretting

a – Geralmente são observadas várias trincas de fadiga paralelas, das
quais uma ou mais se propagam, causando a fratura.

b – As trincas se localizam no interior das superfícies em contato e não

Tipos Específicos de Fadiga

b – As trincas se localizam no interior das superfícies em contato e não
junto à periferia, onde surgiriam devido à concentração de tensões e
tensões residuais de tração que resultam da montagem.

O fenômeno de “fretting” pode ocorrer isoladamente ou em ambiente
corrosivo, sendo neste caso conhecido como “fretting”-corrosion.

Assim, a atuação simultânea de um agente corrosivo acelera a
degradação.
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Fretting

As figuras 13, 14 e 15 mostram  exemplos de “fretting”-corrosion em ensaios 
implantes de aço inoxidável 316 L, que simulam as condições em que este 

fenômeno ocorre no corpo humano. 

a

Figura 13 – “Fretting”-corrosion na interface entre cabeça e cone de
prótese femoral de quadril.
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Fretting

As figuras 13, 14 e 15 mostram  exemplos de “fretting”-corrosion em ensaios 
implantes de aço inoxidável 316 L, que simulam as condições em que este 

fenômeno ocorre no corpo humano. 

Figura 14 – Detalhe da ação de “fretting”-
corrosion mostrada na figura anterior.

Figura 15 – Oxidação
avermelhada resultante de
“fretting”-corrosion.
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Fadiga Térmica

Somente a variação de temperatura não causa fadiga térmica num
componente.

Para que ocorra fadiga térmica é também necessário que haja algum tipo
de restrição à dilatação ou contração que resulta da variação da
temperatura.

Tipos Específicos de Fadiga

Esta restrição causa deformação plástica por compressão no aquecimento
e por tração no resfriamento, levando ao processo de fadiga térmica.

A restrição pode ser externa, como no caso de pontos de fixação de uma
tubulação, ou interna, como é o caso dos gradientes de temperatura
existentes numa mesma peça.

A fadiga térmica também se diferencia da fadiga em alta temperatura, que
é decorrente da aplicação de tensões ou deformações cíclicas em altas
temperaturas, mas não da variação de temperatura em si.
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Fadiga Térmica

Algumas características permitem diferenciar a fadiga térmica da
fratura por fluência, além do tipo de carregamento:

a – A trinca de fadiga térmica geralmente é transgranular, ao
passo que a trinca de fluência é intergranular.

Tipos Específicos de Fadiga

passo que a trinca de fluência é intergranular.

b – A oxidação da superfície de fratura decresce da superfície
para o interior da peça no caso da fadiga térmica, diferenciando-
se da oxidação na fluência, que geralmente é uniforme.

c – No caso de fadiga térmica não são observadas trincas e
outros tipos de descontinuidade numa seção polida próxima à
fratura, como ocorre na fluência.
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Fadiga Térmica

A figura 16 apresenta uma imagem macrográfica (com baixo aumento num
estéreo-microscópio) de um componente que sofreu fadiga térmica após 100.000

horas de serviço a 450 ºC e 13 MPa. O material é um aço ASME SA 213 grau T2
ao cromo e molibdênio, que apresenta trincas em forma de cunha, típicas de

fadiga térmica.

Figura 16 – Trincas em forma de cunha, típicas de fadiga térmica.
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