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Resumo: Três lotes de corpos de prova de ferro fundido nodular austemperado (ADI) foram 

fundidos em blocos Y, em condições industriais, com austenitização realizada a uma 

temperatura de 900°C por 1,5 h, com diferentes condições de austêmpera. O primeiro lote foi 

austemperado a 320ºC por 2 h, o segundo a 360°C por 1,5 h, e o terceiro a 360°C por 0,6 h. 

Esses diferentes tratamentos térmicos produziram microestruturas contendo austenita com 

diferentes teores de carbono e dimensões de célula ferrítica. As propriedades e características 

do ADI foram obtidas através de microscopia ótica e eletrônica, difração de raios-X e ensaios 

mecânicos. Foram realizados ensaios de propagação de trinca por fadiga nos corpos de prova 

com R = 0,1 e R = 0,3. Com o objetivo de verificar quais modelos podem ser utilizados para 

descrever as propagações de trinca dos três lotes em ADI realizaram-se os ajustes dos 

modelos de Paris, Priddle, McEvily, Forman modificado por Hartman, Priddle modificado, 

Hall modificado e 4P-2 aos dados adquiridos nos ensaios de propagação de trinca por fadiga. 

Sendo Priddle, McEvily, Forman modificado por Hartman, Priddle Modificado e 4P-2 os que 

melhor se ajustaram. Observou-se indício de fechamento de trinca.  
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1. Introdução 

O ferro fundido nodular austemperado, mais conhecido por austempered ductile iron 

(ADI), surgiu como uma excelente opção como material de engenharia devido à combinação 

de elevada resistência mecânica, ductilidade, tenacidade, resistência à fadiga e resistência ao 

desgaste, associadas a um baixo custo, quando comparado com ferros fundidos convencionais 

e aços forjados. No entanto, as informações disponíveis sobre propriedades à fadiga do ADI e 

correlação com a microestrutura são escassas e o aumento da utilização do ADI em elementos 

de máquinas e estruturais sujeitos à fadiga, dependem da disponibilidade e confiabilidade de 

tais informações (DIAS, 2006).  

Detalhes do processo de tratamento térmico para obtenção do ADI e das 

transformações de fase são apresentados Dias (2006).  
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Dias (2006) mostra que a tenacidade à fratura do ADI depende do volume de austenita 

na matriz e do teor de carbono na austenita, controlados durante o tratamento térmico. A 

tenacidade à fratura do ADI fica no intervalo de 45 MPa.m
1/2

 a 110 MPa.m
1/2

, os valores 

máximos são obtidos em temperaturas próximas à 360°C. 

Bartosiewics, et al. (1992) investigaram a influência da microestrutura na propagação 

de trincas de fadiga e observaram que o limiar ΔKth (threshold), cresce com o aumento do 

volume de austenita na matriz. Yang e Putatunda (2005) verificaram que para temperaturas de 

austêmpera entre 315°C a 385°C, os valores de ΔKth aumentam à medida que se eleva a 

temperatura de austêmpera, ficando no intervalo entre 4,2 e 8,4 MPa.m
1/2

. Eles também 

observaram que a taxa de propagação de trinca na região próxima ao limiar ΔKth é 

influenciada pelas seguintes variáveis microestruturais: (i) volume de austenita na matriz; (ii) 

teor de carbono na austenita; (iii) tamanho da célula ferrítica; (iv) produto entre o volume de 

austenita pelo teor de carbono na matriz, denominado daqui em diante por teor total de 

carbono na matriz. Os autores afirmam que existe uma relação aproximadamente linear entre 

o parâmetro ΔKth e a temperatura de austêmpera, descrita na  Equação (2), onde y é o limite 

de escoamento e d a dimensão da célula ferrítica: 

∆𝐾𝑡ℎ

𝜎𝑦.√𝐷
 ∝ 𝑇𝑎𝑢𝑠𝑡ê𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎          (2) 

Considerou-se, a exemplo de Dias (2006), que a dimensão d da célula ferrítica seja a 

espessura das subunidades que compõem o feixe ou molho de ferrita, como ilustra a 

FIGURA 2. Pois nenhuma ilustração foi encontrada nos trabalhos publicados pelos autores 

que introduziram o parâmetro d. 

 
FIGURA 2 – Representação esquemática do início de formação da estrutura “ausferrítica” do ADI. (a) Formação 

do feixe de ferrita em função do tempo; (b) representação da espessura da subunidade da ferrita. 

Fonte: Dias (2006). 

Atualmente a característica de fadiga que tem recebido a maior atenção pela 

Engenharia Estrutural é a taxa de propagação de trinca. A avaliação da taxa de propagação de 

trinca é padronizada pela ASTM. Corpos de prova cuidadosamente pré-trincados são ciclados 

em torno de uma tensão média e de acordo com uma razão R, e o comprimento da trinca é 

monitorado durante o ensaio. Os conceitos da Mecânica da Fratura Elástica Linear são 

utilizados para tratar os dados obtidos no ensaio de propagação de trinca resultando no gráfico  

taxa de propagação de trinca por fadiga da/dN versus fator cíclico de intensidade de tensão 

ΔK. A relação da/dN x ΔK é apresentada em um gráfico com escalas logarítimicas, e fornece 

para a maioria dos materiais uma “curva sigmoidal” exemplificada na FIGURA 3. 
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FIGURA 3 – Curva da/dN x ΔK, apresentando as três regiões de propagação da trinca, mecanismos e 

características. Fonte: Castro e Meggiolaro (2009). 

Com o objetivo de verificar quais modelos de previsão de propagação de trincas por 

fadiga poderiam ser ajustadas ao ADI, foram analisadas 25 equações do tipo da/dN = ƒ(ΔK) 

que descrevem as três regiões de fadiga, ilustradas na FIGURA 3. Na TABELA 3, além da 

equação de Paris, estão sumarizados os modelos de propagação de trinca por fadiga que 

englobam as três regiões, e que melhor se ajustaram aos dados dos três lotes de ADI, obtidos 

nos ensaios de propagação de trinca por fadiga. 

TABELA 3 – Modelos de propagação de trinca por fadiga que melhor se ajustaram aos dados dos três lotes de 

ADI ensaiados com R = 0,1. 

Modelo 
Equação Constantes Referência 

Número Nome 

Modelo 1 Paris 
𝑑𝑎

𝑑𝑁
= 𝐶. 𝑥𝑚 C e m 

Paris e 

Erdogan 

(1963) 

Modelo 2 Priddle 
𝑑𝑎

𝑑𝑁
= 𝐶2. (

∆𝐾 − ∆𝐾𝑡ℎ

𝐾𝐶 − 𝐾𝑚𝑎𝑥

)
𝑀2

 C2 e M2 
Kumar et al. 

(2014) 

Modelo 3 McEvily 
𝑑𝑎

𝑑𝑁
= 𝐶3. (∆𝐾 − ∆𝐾𝑡ℎ)2. (1 +

∆𝐾

𝐾𝐶 − 𝐾𝑚𝑎𝑥

) C3 
Kumar et al. 

(2014) 

Modelo 4 

Forman 

modificado 

por 

Hartman 

𝑑𝑎

𝑑𝑁
=

𝐷4. (∆𝐾 −  ∆𝐾𝑡ℎ)𝛼4

((1 − 𝑅). 𝐾𝐶  −  ∆𝐾)
 D4 e α4 

Jones et al. 

(2012) 

Modelo 5 
Priddle 

modificado 

𝑑𝑎

𝑑𝑁
= 𝐴5. [

∆𝐾 − ∆𝐾𝑡ℎ. (1 − 𝑅)

𝐾𝐶 − 𝐾𝑚𝑎𝑥

]

𝑀5

 A5 e M5 
Meggiolaro e 

Castro (1997) 

Modelo 6 
Hall 

modificado 

𝑑𝑎

𝑑𝑁
=

𝐴6. ∆𝐾𝑀6. (𝐾𝑚𝑎𝑥 − ∆𝐾𝑡ℎ)𝑃6

((
𝐾𝐶

𝐾𝑚𝑎𝑥
) − 1)

 A6, M6 e 

P6 

Meggiolaro e 

Castro (1997) 

Modelo 7 4P-2 
𝑑𝑎

𝑑𝑁
=

𝐴7. [∆𝐾 − ∆𝐾𝑡ℎ. (1 − 𝛼𝑅)]𝑀7

(𝐾𝐶 − 𝐾𝑚𝑎𝑥)𝑃7
 

A7, M7 e 

P7 

Meggiolaro e 

Castro (1997) 
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Também foi investigado o fechamento de trinca utilizando a equação de Paris 

comparando ensaios realizados com R = 0,1 (Dias, et al., 2010) e R = 0,3 (DIAS, 2006). 

2. Metodologia 

Os ferros fundidos nodulares austemperados foram austenitizados a 900ºC por 1,5 

hora em condições industriais, cujas composições químicas estão na TABELA 1. Os lotes 

foram denominados: ADI T1, austemperado a 320ºC por 2 horas; ADI T2, austemperado a 

360ºC por 1,5 hora; e ADI T3, austemperado a 360ºC por 0,6 hora. As propriedades destes 

materiais, necessárias para as regressões são apresentadas na TABELA 2. Os ensaios de 

propagação de trinca por fadiga foram realizados a uma frequência de 30 Hz, razão entre 

tensões R = 0,1 e R = 0,3 e corpos de prova tipo CT conforme norma ASTM E-647 (2000). 

Mais detalhes estão disponíveis nos trabalhos de Dias et al. (2010) e Dias (2006). 

TABELA 1 – Composição química dos materiais (porcentagem em peso). 

C Si Mn S P Cu Ni Mg 

3,744 2,792 0,205 0,014 0,043 0,597 0,606 0,042 

Fonte: Dias et al.(2010) 

TABELA 2 – Propriedades dos materiais necessárias para as regressões. 

 ADI T1 ADI T2 ADI T3 

B (mm) 12 12 12 

σY (MPa) 871,6 854,4 1092,2 

ΔKth (MPa.√m) 5,71 6,13 6,36 

KC (MPa) 128,00 112,40 91,45 

KIC (MPa) 89,12 82,63 80,58 

Fonte: Dias et al.(2010) 

 Para o cálculo de KIC, foi utilizada a Equação (8) proposta Irwin (1948), onde B é a 

espessura do corpo de prova, em milímetros, utilizado no ensaio de propagação de trincas por 

fadiga, e σY é a tensão de escoamento do material em MPa. 

𝐾𝐶 = 𝐾𝐼𝐶 . √1 + (
1.4

𝐵2
) . (

𝐾𝐼𝐶

𝜎𝑌
)

4

          (8) 

As regressões do modelo de Paris aos dados obtidos nos ensaios de propagação de 

trinca por fadiga do ADI foram realizadas de forma semelhante à otimização utilizada por 

Bergner e Zouhar (2000). Da mesma forma foram obtidas as inclinações das linhas de 

regressão da região II, representadas em gráficos log-log, em graus e em relação ao eixo x no 

sentido anti-horário. A utilização da inclinação em graus foi adotada pois é melhor 

representada do que a constante “m”.  

 Para o modelo 4P-2, α é considerado igual a 1 pois R é próximo de 0. Como exemplo, 

Meggiolaro e Castro (1997) sugerem α = 1 para valores de R menores ou igual a 0,17 para os 

aços. Ainda conforme sugerido por Meggiolaro e Castro (1997), foram verificados todos os 

dados obtidos nos ensaios de fadiga e nenhum deles contrariou a Equação (9), bem como 

nenhum valor de Kmax ultrapassou KIC, conforme Equação (10). Também foram verificados se 

todos os dados de ΔK satisfaziam a Equação (11), para que os modelos de Priddle e Forman 

modificado por Hartman fossem aplicáveis. Os valores necessários de Kmax foram obtidos via 

Equação (12) de Kumar et al. (2014), Pugno et al. (2006), Meggiolaro e Castro (2009), e 

Maierhofer et al. 2014. 
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ΔK(R)  <  (1 − R). Δ𝐾𝑡ℎ         (9) 

𝐾𝑚𝑎𝑥 ≤ 𝐾𝐼𝐶          (10) 

∆𝐾 <  ∆𝐾𝑡ℎ          (11) 

𝐾𝑚𝑎𝑥 =
∆𝐾

1−𝑅
          (12) 

 Para os ajustes dos modelos aos dados obtidos nos ensaios de propagação de trinca por 

fadiga com R = 0,1, foi utilizado o aplicativo Curve Fitting Toolbox 3.4.1 do software 

MATLAB versão R2014a. O método utilizado foi “Non-linear Least Square”, robustez 

“Bisquare”, e algoritmos utilizados foram “Levenberg-Marquardt” e “Trust-Region”. 

 O Curve Fitting retorna valores das constantes dos modelos utilizados, qualidade dos 

ajustes e erros. A qualidade dos ajustes foi dada pelo coeficiente de determinação (R²), 

conforme sugerido por Hair et al. (2006) e Montgomery (2001).  Sendo que R² é considerado 

a principal característica da qualidade do ajuste linear por Bergner e Zouhar (2000). O 

coeficiente de determinação foi utilizado para um ajuste não linear por ser o coeficiente dado 

pelo software e apesar do ajuste ser a razão principal do artigo, manteve o foco no fenômeno 

da propagação da trinca por fadiga fadiga. A raiz quadrada do erro quadrático médio (RMSE), 

raiz quadrada do erro quadrático médio normalizado (NRMSE) e erros residuais foram 

considerados parâmetros de verificação de erros das regressões, conforme Mertler e Vannatta 

(2001), Hair et al. (2006) e Montgomery (2001). NRMSE, representado pela Equação (13), é 

uma versão normalizada e mais eficiente que RMSE, utilizado para comparar dados com 

diferentes unidades, segundo Kumar et al. (2013) e Kumar et al. (2014). 

𝑁𝑅𝑀𝑆𝐸 =
𝑅𝑀𝑆𝐸

𝑋𝑜𝑏𝑠,𝑚𝑎𝑥−𝑋𝑜𝑏𝑠,𝑚𝑖𝑛
         (13) 

3. Resultados e Discussão 

3.1 Aplicação do modelo de Paris 

As FIGURAS 4a, 4b, 4c e a TABELA 4 apresentam os ajustes do modelo de Paris aos 

dados dos ensaios de propagação de trinca por fadiga dos três lotes de ADI, para verificação 

do comportamento dos materiais em diferentes razões entre tensões. Os ajustes da região II da 

curva da/dN x ΔK com utilização de R = 0,1 (Dias, 2010) foram comparados com os ajustes 

com utilização de R = 0,3 para os mesmos materiais (Dias, 2006).  

 Pela TABELA 5, pode-se verificar que as constantes de Paris encontradas são 

próximas aos valores encontrados para o ADI por Ortiz et al. (2001), Lukács (2003) e 

Aslantas e Tasgetiren (2004). 

 



 

 6 

 

FIGURA 4 – Ajuste do modelo de Paris aos dados de propagação de trincas por fadiga utilizando R = 0,1 e 

R = 0,3. (a) ADI T1; (b) ADI T2; (c) ADI T3. 

TABELA 4 – Comparação dos coeficientes e estatísticas do ajuste do modelo de Paris aos dados de propagação 

de trinca por fadiga do ADI utilizando R = 0,1 e R = 0,3. 

Valores 
ADI T1 ADI T2 ADI T3 

R = 0,1 R = 0,3 R = 0,1 R = 0,3 R = 0,1 R = 0,3 

Coeficiente C 2,87E-09 1,54E-07 4,23E-09 7,12E-08 1,75E-09 2,45E-07 

Coeficiente m 3,392 2,808 3,300 3,034 3,512 2,729 

Inclinação da reta 73,61º 70,43º 73,18º 71,79º 74,14º 69,91º 

R² 0,9948 0,9982 0,9980 0,9936 0,9941 0,9960 

 

TABELA 5 – Comparação das constantes do modelo de Paris obtidas para o ADI T1, T2 e T3 com resultados de 

outros autores para o ADI. 

 Contantes 

ADI T1, T2 e 

T3 (R = 0,1) 

ADI T1, T2 e 

T3 (R = 0,3) 

Ortiz et al. 

(2001) 
Lukács 

(2003)  

Aslantas e 

Tasgetiren 

(2004) 

C 
Máx. 4.23E-09 2,45E-07 

4.43E−10 6,05E-07 2,4E-08 
Mín. 1.75E-09 7,12E-08 

m 
Máx. 3.512 3,034 

2,85 2,80 3,3 
Mín. 3.300 2,729 

Através dos ajustes do modelo de Paris aos dados dos ensaios de propagação de trinca 

por fadiga do ADI T1, T2 e T3, verificou-se uma pequena influência das razões entre tensões 

nas inclinações das linhas de regressão para mesmos materiais como citado por Dinda e 

Kujawski (2004), como se observa na FIGURA 4 e TABELA 4. No entanto, nota-se um 

deslocamento da linha de regressão para a esquerda à medida que R aumenta. Conforme 

Dinda e Kujawski (2004) e Meggiolaro e Castro 2009, esta característica é verificada em 

diversos materiais, e que normalmente é considerada um efeito de fechamento de trinca. Esta 

característica foi verificada em todo ADI estudado por Iacoviello et al. (2010), que relatou 

que o ADI apresenta fechamento de trinca, que pode ser causado por plasticidade na ponta da 

trinca, formação de óxidos, ou rugosidade superficial induzida por fadiga. Sinais de 

fechamento de trinca em ADI também foram verificados por Dias (2006), causando dispersão 

de dados dos ensaios de propagação de trinca por fadiga na região de fator cíclico de 
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intensidade de tensão próximo ao limiar ΔKth. 

3.2 Aplicações de modelos de previsão que descrevem as três regiões de propagação de 

trinca por fadiga 

As FIGURAS 5, 6 e 7 e as TABELAS 6, 7 e 8 apresentam as regressões dos modelos 

que representam as três regiões de propagação de trinca por fadiga aos dados obtidos nos 

ensaios de propagação de trinca por fadiga do ADI T1, T2 e T3 com R= 0,1.  

 

FIGURA 5 – Aplicação de modelos de previsão da propagação de trinca por fadiga indicadas na TABELA 3 aos 

dados obtidos para o ADI T1, R = 0,1. 

TABELA 6 – Estatísticas dos ajustes dos modelos indicados na TABELA 3 aos dados obtidos nos ensaios de 

propagação de trinca por fadiga para o ADI T1, R = 0,1. 

Modelo 

(Tab. 3) 

Constantes (IC95%) Qualidade do Ajuste Erros 

Média Mínimo Máximo R² RMSE NRMSE 

2 C2 1,125E-3 1,109E-3 1,140E-3 0,9994 2,95E-05 5,76E-07 
M2 1,815 1,791 1,840 

3 C3 2,68E-07 2,63E-07 2,72E-07 0,9989 3,76E-05 7,35E-07 

4 
D4 8.12E-06  4.68E-06 1.16E-05 

0,9982 6.79e-05 1,33E-06 
α4 2.337 2,228 2,447 

5 
A5 1,098E-3 1,082E-3 1,113E-3 

0,9994 2,93E-05 5,73E-07 
M5 1,842 1,818 1,867 

6 

A6 2,61e-06 -5,91E-06 1,11E-05 

0,9936 9,34E-05 1,83E-06 M6 0,8253 -5,458 7,109 

P6  0,6734  -4,81  6,157 

7 

A7 1,471 -0,5294 3,472 

0,9989 3,95E-05 7,72E-07 M7 1,450 1,231 1,670 

P7 3,312 3,158 3,466 



 

 8 

 

FIGURA 6 – Equações (log da/dN x log ΔK) das regressões das equações indicadas na TABELA 3  aos dados 

obtidos nos ensaios de propagação de trinca por fadiga para o ADI T2, R = 0,1. 

TABELA 7 – Estatísticas de regressão das equações indicadas na TABELA 3  aos dados obtidos nos ensaios de 

propagação de trinca por fadiga para o ADI T2, R = 0,1. 

Equação 

Tab. 3.1 

Constantes (IC95%) Qualidade do Ajuste Erros 

Média Mínimo Máximo R² RMSE NRMSE 

Equação 2 
C2 1,33E-03 1,33E-03 1,33E-03 

0,9999 4,74E-06 1,11E-07 
M2 1,878 1,872 1,884 

Equação 3 C3 3,09E-07 3,07E-07 3,11E-07 0,9995 1,01E-05 2,39E-07 

Equação 4 
D4 1,49E-05 1,38E-05 1,60E-05 

0,9998 7,25E-06 1,70E-07 
α4 2,167 2,147 2,188 

Equação 5 
A5 1,34E-03 1,34E-03 1,34E-03 

0,9999 4,37E-06 1,03E-07 
M5 1,953 1,947 1,959 

Equação 6 

A6 4,21E-06  -2,52E-05 3,37E-05 

0.9223 1,32E-04 3,10E-06 M6 0,4221 -10,000 10,85 

P6 0,9584 -7,742 9,658 

Equação 7 

A7 1,77E-01 0,1231 0,2306 

0,9999 4,44E-06 1,04E-07 M7 1,495 1,452 1,537 

P7 2,861 2,817 2,904 
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FIGURA 7 – Equações (log da/dN x log ΔK) das regressões das equações indicadas na TABELA 3 aos dados 

obtidos nos ensaios de propagação de trinca por fadiga para o ADI T3, R = 0,1. 

TABELA 8 – Estatísticas de regressão das equações indicadas na TABELA 3 aos dados obtidos nos ensaios de 

propagação de trinca por fadiga para o ADI T3, R = 0,1 

Equação 

Tab. 3.1 

Constantes (IC95%) Qualidade do Ajuste Erros 

Média Mínimo Máximo R² RMSE NRMSE 

Equação 2 
C2 8,45E-04 8,38E-04 8,53E-04 

0,9999 1,67E-05 3,18E-07 
M2 1,775 1,767 1,783 

Equação 3 C3 2,52E-07 2,48E-07 2,56E-07 0,9993 4,39E-05 8,38E-07 

Equação 4 
D4 3,60E-05 9,29e-06 6,27e-05 

0,9973 8,40E-05 1,60E-06 
α4 1,731 1,537 1,924 

Equação 5 
A5 6,99E-04 6,91E-04 7,06E-04 

0,9999 1,69E-05 3,23E-07 
M5 1,72 1,71 1,73 

Equação 6 

A6 7,54E-07  5,52E-08  1,45E-06 

0,9996 3,07E-05 5,86E-07 M6 1,612 -0,0987 3,322 

P6 0,1984 -1,289 1,686 

Equação 7 

A7 0,2042 0,1104 0,2981 

0,9998 2,11E-05 4,03E-07 M7 1,38 1,29 1,47 

P7 2,905 2,867 2,944 

 Todos os valores de R² ficaram acima de 0,9223. Os erros foram verificados em todas 

as regressões e se mostraram mais sensíveis. Mesmo assim, RMSE e NRMSE apresentaram 

para todas as regressões valores menores que 1,32E-04.  

 O modelos 2 (Priddle) e 5 (Priddle Modificado) apresentaram melhores ajustes aos 

dados dos ensaios de propagação de trinca por fadiga do ADI T1, T2 e T3. As FIGURAS 8, 9 
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e 10 apresentam graficamente os erros residuais destas regressões e foram utilizadas para 

verificação de quais regiões de fadiga, os modelos se ajustaram melhor. 

 

FIGURA 8 – Gráficos dos erros residuais das regressões da Equação 2 (Priddle) e Equação 5 (Priddle 

Modificado) aos dados de propagação de trincas por fadiga do ADI T1 com R = 0,1. 

 

FIGURA 9 – Gráficos dos erros residuais das regressões da Equação 2 (Priddle) e Equação 5 (Priddle 

Modificado) aos dados de propagação de trincas por fadiga do ADI T2 com R = 0,1. 

 O modelo 5 foi o que melhor se ajustou ao ADI T1, que apesar de apresentar R² igual 

aa modelo 2, possui menores valores RMSE e NRMSE. Para o ADI T2, o modelo 5 se ajustou 

melhor, apresentando mesmos valores de R² que os modelos 2 e 7, mas possui menores 

valores de RMSE e NRMSE que ambos. O modelo 2 se ajustou melhor aos dados do ADI T3, 

que apresentou mesmo valor de R² do modelo 5, porém o modelo 5 apresentou maiores 

valores de RMSE e NRMSE. Pode-se concluir também que os modelos que apresentaram 

melhores regressões aos dados, mostraram-se mais eficazes às regiões I e II do que à 

região III. Analisando os intervalos de confiança de 95%, nota-se que o modelo 6 não pode 

ser utilizado para os lotes de ADI T1 e ADI T2, pois no intervalo A6 e M6 passam por zero. 

O mesmo acontece com a constante A7 do modelo 7 para o ADI T1. Isso procede porque se 

algum desses parâmetros for zero, a equação passa a não mais depender de ΔK. 
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FIGURA 10 – Gráficos dos erros residuais das regressões da Equação 2 (Priddle) e Equação 5 (Priddle 

Modificado) aos dados de propagação de trincas por fadiga do ADI T2 com R = 0,1. 

4. Conclusão 

Todas os modelos que descrevem as três regiões de fadiga avaliadas neste trabalho 

apresentaram R² maior que 0,9223, porém os modelos de Priddle, McEvily, Forman 

modificado por Hartman, Priddle Modificado e 4P-2 apresentaram bons indicadores de 

regressão, sendo R² maior que 0,99, bem como RMSE e NRMSE próximos de zero. A razão 

entre tensões para o ADI pouco influenciou nas inclinações das linhas de regressão da região 

II, mas notou-se um deslocamento das linhas de regressão para a esquerda à medida que R 

aumenta, podendo ser atribuído ao fechamento de trinca conforme previsto na bibliografia. 

Referências 

ASLANTAS, K; TASGETIREN, S. Modelling of spall formation in a plate made of austempered ductile iron 

having a subsurface-edge crack. Computational Materials Science. Toronto, v. 29, p. 29-36. jan. 2004.  

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. ASTM E 647 (2000) Standard Test Method for 

Measurement of Fatigue Crack Growth Rates.West Conshohocken, v.3, n. 1, 2000. 

BARTOSIEWICZ, L et al. Fatigue crack growth behavior of austempered ductile cast iron. AFS Transactions. 

Des Plaines. AFS Transactions. Schaumburg (il), v. 93, p. 135-142. jul. 1992. 

BERGNER, F; ZOUHAR, G. A new approach to the correlation between the coefficient and the exponent in the 

power law equation of fatigue crack growth. International Journal Of Fatigue.Toronto, v. 22, p. 229-239. jan. 

2000. 

CASTRO, J. T. P; A MEGGIOLARO, M.. Fadiga - técnicas e práticas de dimensionamento estrutural sob 

cargas reais de serviço: volume I – iniciação de trincas. Rio de Janeiro, [S.l]: [s.n.], 2009. 

DIAS, José Felipe. Estudo do Comportamento à Fadiga em Ferro Fundido Nodular Austemperado (ADI) Sujeito 

a Carregamento de Amplitude Variável. 2006. 204 f. Tese (Doutorado em Engenharia de Estruturas) - Escola de 

Engenharia, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2006. 

DIAS, J F et al. Correlação Entre Parâmetros Microestruturais do Ferro Fundido Nodular Austemperado (ADI) 

com suas Propriedades à Fadiga Utilizando uma Abordagem Baseada na Mecânica de Fratura. 65º Congresso 

Anual da ABM. Rio de Janeiro, p. 3249-3259. jul. 2010. 

DIAS, J F et al. The Effect of Reducing the Austempering Time on the Fatigue Properties of Austempered 

Ductile Iron. Materials Science And Engineering A. Toronto, v. 556, p. 408-413. out. 2012. 

DINDA, S; KUJAWSKI, D. Correlation and prediction of fatigue crack growth for different R-ratios using 



 

 12 

Kmax and DKþ parameters. Engineering Fracture Mechanics. Toronto, v. 71, p. 1779-1790. jun. 2004. 

HAIR, J F et al. Multivariate Data Analysis. 6. ed. New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2006. 899 p. 

IACOVIELLO, F et al. Ductile cast irons: microstructure influence on fatigue crack propagation resistance. 

Frattura Ed Integrità Strutturale. Cassino, v. 13, p. 3-16. jul. 2010. 

IBAÑEZ, G R J. Transição de Trincas Bidimensionais para Unidimensionais. 2010. 171 f. Tese (Doutorado) - 

Curso de (Engenharia Civil), PUC-rio, Rio de Janeiro, 2010. 

IRWIN, G R. Fracture Dynamics. Fracturing Of Metals, American Society For Metals. Russell Township (oh), 

p. 147-166. jan. 1948. 

JONES, R; MOLENT, L; WALKER, K. Fatigue crack growth in a diverse range of materials. International 

Journal Of Fatigue. Toronto, v. 40, p. 43-50. jul. 2012. 

KUMAR,  A. Study of the Stress Ratio Effects on Fatigue Crack Growth using Lowess Regression. 

International Conference On Advances In Civil, Structural And Mechanical Engineering. Hong Kong, p. 47-51. 

2013. 

KUMAR, A; MURTHY, A R; IYER, N R. Enhanced Model for Describing Total Fatigue Rate Curve 

Considering Stress Ratio Effects. Advances In Structural Engineering. Thousand Oaks (ca), v. 17, n. 7, p. 1011-

1027. jul. 2014. 

LIN, C K; LAI, P K; SHIH, T S. Influence of Microstructure on the Fatigue Properties of Austempered Ductile 

Iron-I. High Cycle Fatigue. International Fatigue Journal. Toronto, v. 18, n. 5, p. 297-307. jul. 1996. 

LUKÁCS, J. Fatigue crack propagation limit curves for different metallic and non-metallic materials. Materials 

Science Forum. Zürich, v. 414-415, p. 31-36. 2003. 

MAIERHOFER, J; PIPPAN, R; GÄNSER, H P. Modified NASGRO equation for physically short cracks. 

International Journal Of Fatigue. Toronto, v. 59, p. 200-207. fev. 2014. 

MEGGIOLARO, M A; CASTRO, J T P. Equacionamento da Curva de Propagação de Trincas por Fadiga. III 

Seminário de Mecânica Fratura / Integridade Estrutural (ABM). 1997. 

MERTLER, A, C; A VANNATTA, R. Advanced and Multivariate Statistical Methods – Practical Application 

and Interpretation. Los Angeles: Pyrczak Publishing, 2001. 347 p. 

MONTGOMERY, D C. Design and Analysis of Experiments. 5. ed. New York: John Wiley & Sons, 2001.  684 

p. 

ORTIZ, J; CISILINO, A P; OTEGUI, J L. Effect of microcracking on the micromechanics of fatigue crack 

growth in austempered ductile iron. Fatigue & Fracture Of Engineering Materials & Structures. New York, v. 

24, n. 9, p. 591-605. dez. 2001. 

PARIS, P C; ERDOGAN, F. A critical analysis of crack propagation laws. Journal Of Basic Engineering. 

Toronto, v. 85, p. 528-534. dez. 1963. 

PUGNO, N et al. A Generalized Paris’ Law for Fatigue Crack Growth. Journal Of The Mechanics And Physics 

Of Solids. Toronto, v. 54, p. 1333-1349. jul. 2006. 

YANG, J; PUTATUNDA, S K. Near threshold fatigue crack growth behavior of austempered ductile cast iron 

(ADI) processed by novel two-step austempering process. Materials Science & Engineering A.Toronto, v. 393, 

p. 254-268. fev. 2005. 

Agradecimentos 

Os autores agradecem à Universidade de Itaúna por todo o suporte oferecido. 


