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PROJETO DE UM PRODUTO 

ETAPAS DE UM PROJETO:   O desenvolvimento 

de um certo produto tem início quando existe uma 

exigência ou quando é detectada uma necessidade, 

em relação ao mercado consumidor, para aquele 

tipo de produto. A partir deste ponto é 

desencadeada toda uma sequência de ações, que 

tem como ponto de partida o estabelecimento dos 

chamados requisitos de projeto, ou especificações 

do produto, que procuram definir da forma mais 

ampla possível o que deve ser o produto quanto à 

sua funcionalidade e expectativa de vida.  



FALHA DE UM COMPONENTE 

DEFINIÇÃO FUNCIONAL DE FALHA:  A falha é 

a situação em que o sistema deixa de cumprir seu 

requisito funcional, ou seja, deixa de atender e 

desempenhar a função para a qual foi projetado. 

Pode ser colocado como a perda da habilidade de 

executar a função requerida. Esta situação engloba 

uma falha por colapso total do sistema, em que 

deixa de operar por completo, ou condições em que 

o sistema continua operando, mas fora de uma faixa 

tolerada, desviando-se assim do ponto desejado de 

operação e comprometendo sua funcionalidade.  



PRINCIPAIS CAUSAS DAS FALHAS 

1- Falta de resistência mecânica  deformação 

excessiva ou ruptura; 

2- Fluência  deformação por perda de resistência 

mecânica causada por excesso de temperatura; 

3- Fadiga  progressão de uma falha mecânica por 

tensão cíclica (mecânica ou térmica); 

4- Desgaste mecânico  fragilização por perda de 

material por atrito; 

5- Corrosão  fragilização por perda de material 

por reação química (principalmente oxidação); 



FALHA CATASTRÓFICA 

FRATURA DÚCTIL  FRATURA FRÁGIL 



FRATURA FRÁGIL  FRATURA DÚCTIL 



Fatores metalúrgicos que influem na tenacidade dos aços: 
 
Tamanho de Grão: Quanto menor o tamanho dos grãos do material 
policristalino menor a temperatura de transição dúctil-frágil e 
maior a tenacidade a uma dada temperatura. Isso porque os 
contornos de grão (contornos de alto ângulo) são obstáculos à 
propagação de trincas. Quanto passa de um grão para o outro a 
trinca tem que mudar de direção para continuar se propagando 
em um plano de clivagem. Essa mudança de direção consome 
energia. 
Presença de Fases Frágeis: A precipitação de fases frágeis no 
tratamento térmico, durante o processo de fabricação ou mesmo 
em serviço pode fragilizar o material. Alguns exemplos são: 
cementita nos aços de alto carbono, fase β´ nos latões, fases σ e α’ 
nos aços inoxidáveis. 
Composição Química: A presença de impurezas (ligas) pode 
aumentar ou abaixar a tenacidade. No aço, por exemplo, pouco 
enxofre e fósforo aumentam a dureza do aço, mas em grande 
quantidade causa fragilização. Já o níquel confere boa tenacidade 
ao aço, podendo ser usado em aços para fins criogênicos (uso em 
temperaturas inferiores a – 45 ºC). 



Orientação preferencial dos grãos policristalinos como 
na laminação: é um fator que influencia no 
comportamento da tenacidade, principalmente se o 
material tiver inclusões ou grãos alongados na direção 
de laminação.  



Mecânica da Fratura 

O critério de projeto exige o conhecimento de 
três assuntos básicos:  

 Propriedades da mecânica da fratura dos 
materiais 

 Capacidade de detecção de defeitos dos 
ensaios não destrutivos 

 Métodos de projeto baseados em mecânica 
da fratura 

 



Mecânica da Fratura: 
tenacidade à fratura  

 Tenacidade é a habilidade  de um material 
absorver energia e deformar plasticamente 
até a fratura. Decorre da combinação das 
propriedades de resistência e ductilidade. 

 

 Tenacidade à fratura do material é medida 
pela quantidade de energia absorvida 
durante a deformação até a falha 
catastrófica 



Efeito de concentradores de tensão e 

acabamento superficial:  
 

A fadiga (e a grande maioria das falhas) é um processo que se 

inicia geralmente na superfície de um componente mecânico 

submetido a esforços. Dessa forma, os concentradores de 

tensão, como os cantos vivos e mudanças bruscas de seção 

são locais convidativos à nucleação e crescimento de trincas de 

fadiga.  
 

O acabamento superficial (ex. rugosidade) da peça também 

influi no comportamento em fadiga. Acabamento superficial mal 

feito, como marcas de lixamento, esmeril, punção, etc. podem 

diminuir a vida em fadiga.  
 

Pequenos pontos de corrosão têm o mesmo efeito, pois podem 

servir como concentradores de tensão e pontos de nucleação 

das trincas.  



Concentradores de tensão: 
 Razão entre a tensão máxima na ponta da falha e a 

tensão nominal 



TENACIDADE À FRATURA:  
FATOR DE INTENSIFICAÇÃO DE TENSÃO 

 
• Quando a tensão máxima atinge o limite de resistência do material 

(iminência de propagação da trinca frágil) podemos relacionar um fator 
K com a tensão crítica e o tamanho e formato da trinca denominado de 
fator de intensidade de tensão.  



MODOS DE ABERTURA DE UMA TRINCA: 
a) Modo I de abertura ou tração 
b) Modo II de deslizamento ou 

cisalhamento 
c) Modo III de rasgamento 



A fadiga é um tipo de falha mecânica que ocorre devido a esforços (tensões e 

deformações) flutuantes. Estes esforços geralmente são aleatórios como na 

figura abaixo.  

V) Ensaio de Fadiga:  

Mede a RESISTÊNCIA À FADIGA  



Nos ensaios de fadiga são comumente empregados ciclos de tensão ou 

deformação “bem comportados” como os das figuras (A) e (B).  

ENSAIO DE FADIGA: 



Ao se ensaiar vários corpos de prova em fadiga, 
seja por tração-compressão, ou flexão alternada, 
nota-se que, quanto  
maior a tensão apli- 
cada (geralmente σa)  
menos ciclos de fa- 
diga serão necessá- 
rios para a ruptura.  
Constrói-se, dessa  
forma, uma curva S-N 
(Stress & Number of  
Cycles to failure) 



Limite de fadiga (limite de endurecimento): Tensão 
(Rl) abaixo da qual o material não rompe por fadiga.  

 
Materiais que não apresentam esse limite bem definido, 

adota-se N=107ciclos para determinar Rl  
 



Influência da tensão média:  

   maior médio  menor vida em fadiga 
 

Probabilidade de fadiga 



• PROPAGAÇÃO DA FRATURA POR FADIGA 




