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Resumo: A curva  tensão-deformação verdadeiras do 

aço UNS S43932 foi analisada por meio de alguns 

modelos empíricos visando determinar aquele capaz de 

prever a tensão para uma dada deformação na região de 

deformação plástica uniforme. Os resultados mostraram 

R² muito próximos, porém o de Tian e Zhang [1] é o 

que possui o valor mais próximo da unidade.  

1. Introdução 

Para se realizar a análise da curva tensão-

deformação verdadeiras, foram utilizados os modelos 

empíricos de Hollomon [2], Ludwigson [3], Zhou apud 

Tian e Zhang [1] e Tian e Zhang [1]. A escolha do 

modelo que consegue prever a tensão verdadeira em 

função da deformação verdadeira foi feita por meio do 

método dos mínimos quadrados. É possível analisar o 

quanto o posicionamento dos pontos experimentais se 

assemelha ao modelo, feito por meio do coeficiente de 

determinação que, conforme Morettin [4], quanto mais 

próximo esse valor for da unidade, melhor o 

posicionamento desses pontos. 

2. Metodologia 

O ensaio de tração em uma chapa de 1,27 mm de 

espessura do aço UNS S43932 foi feito de acordo com a 

norma ASTM-E8/8M [5]. Diversos pontos da região de 

deformação plástica uniforme foram transformados em 

tensão e deformação verdadeiras para a análise dos 

modelos. Em seguida, linearizaram-se os resultados para 

a determinação das constantes de cada modelo e seus 

respectivos R². Por meio desses valores, escolheu-se o 

melhor modelo para o estudo da curva tensão-

deformação verdadeiras para esse aço, o que levou à 

determinação das medidas para a confecção de corpos 

de prova tronco-trapezoidais que serão explorados 

posteriormente na recristalização. 

3. Resultados 

A Tabela I mostra que o modelo de Tian e Zhang [1] 

possui o valor de R² mais próximo da unidade. Tal 

modelo é dado por: 

t21 lnnn
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     (1) 

onde t é a tensão verdadeira, em MPa; t é a 

deformação verdadeira e K, n1 e n2 são os coeficientes 

do modelo. Outros modelos apresentaram valores 

inferiores, como pode ser visto nessa tabela. 

 

Tabela I – R² dos modelos usados na análise da curva 

tensão-deformação verdadeiras do aço UNS S43932. 

Modelo R² 

Ludwigson 0,9626 

Zhou 0,9845 

Hollomon 0,9950 

Tian e Zhang 0,9988 

A Figura 1, por sua vez, compara a curva tensão-

deformação verdadeiras com a do modelo de Tian e 

Zhang [1]. 

 
Figura 1 – Curva do modelo de Tian e Zhang (azul) [1] 

comparada com os pontos experimentais (preto). 

4. Conclusão 

A análise permitiu concluir que o melhor modelo 

para prever a tensão verdadeira em função da 

deformação verdadeira para o aço UNS S43932 é aquele 

proposto por Tian e Zhang [1]. 
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