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Resumo: O material, aço ABNT 1045, foi temperado e
revenido  para  realização  dos  ensaios  de  impacto
Charpy.  Foram  impostas  variações  propositais  nas
dimensões  dos  corpos  de  prova,  comprimento  e
profundidade  do  entalhe.  Determinou-se  as  incertezas
proveniente  dessas  variações,  bem como,  das  demais
fontes  inerentes  ao  método  de  ensaio,  incluindo  a
determinação da temperatura de transição de dúctil para
frágil.    

1. Introdução
Incerteza  é  um  parâmetro  não  negativo  que

caracteriza  a  dispersão  dos  valores  atribuídos  a  um
mensurando (grandeza a ser medida) [2]. O ensaio de
impacto  Charpy com entalhe  em V é  muito utilizado
pelas indústrias e pelos pesquisadores, como forma de
se avaliar a tenacidade ao entalhe de um determinado
material,  como  por  exemplo,  o  aço  carbono.  O
conhecimento dessa incerteza de medição representa um
importante  fator  ao  se  analisar  o  desempenho  desses
materiais e deve ser considerada no processo de tomada
de decisões.

2. Materiais e métodos
Foram confeccionados corpos de prova semelhantes

aos da norma ASTM E23 [1], com variação proposital
nas medidas para determinar as incertezas  e a relação
entre as variáveis e a energia absorvida. Foram feitos os
tratamentos térmicos de têmpera a 865°C/1h (com água)
e  de  revenimento  a  600°C/2h  a  fim  de  melhorar  a
tenacidade  do material.  Após o ensaio de impacto foi
feito  o cálculo das  incertezas  do tipo A e do tipo B,
respectivamente,  conforme  relatado  no  ISOGUM  [2].
Para o cálculo da incerteza do tipo A foram levados em
conta  a  média,  a  variância  da  distribuição  de
probabilidade, a variância da média e o desvio padrão.
Para o cálculo da incerteza do tipo B foram levados em
conta as incertezas do erro do zero do equipamento, da
calibração do equipamento, da resolução da escala do
equipamento,  da  medida  dos  corpos  de  prova.  As
variações  de  propriedades  do  material  e  de
posicionamento do corpo de prova estão incorporadas
na incerteza do tipo A. A incerteza combinada foi obtida
pela raiz  quadrada da soma de todas as variâncias  do
tipo  A  e  B.  A  incerteza  expandida  foi  obtida
considerando um k=2, para o intervalo de confiança de
95,45%.

3. Resultados
Através dos resultados das energias absorvidas e das

medidas  dos corpos  de  prova,  foram obtidos gráficos
relacionando  as  grandezas  à  energia  absorvida,  como
mostrado na tabela 1:

Tabela1:  Energia  absorvida  por  variação  das
dimensões dos corpos de prova.

Dimensões dos corpos de
prova

Variação da energia
absorvida (J)

Profundidade do entalhe 1,1
Área (micrômetro) 13,6

Área (projetor de perfis) 13,5
Comprimento 0,3

Nota-se  que  a  variação  da  área,  tanto medida  por
meio do micrômetro, como medida com o projetor de
perfis  apresenta  a  maior  contribuição  ao  valor  da
incerteza  expandida,  tabela  2.  O  valor  da  expansão
lateral  apresenta  a  menor  incerteza  expandida  em
relação às demais grandezas.

  
Tabela 2: Grandezas e incertezas encontradas.

Grandeza Valor Médio Incerteza

expandida
Energia absorvida (J) 99 J 16 J

Expansão lateral (mm) 1,396 mm 0,047 mm
Porcentagem de fratura

dúctil (%)

57,7 % 11,7 %

3. Conclusão
A  incerteza  na  determinação  da  energia

absorvida  foi  de  aproximadamente  16  %  do  valor
médio. No caso da expansão lateral, a incerteza foi de
aproximadamente  3,4  %,  menor  que  a  incerteza  da
energia absorvida e promissor para a tomada de decisão,
pois,  a  incerteza  na  determinação  da  porcentagem de
fratura dúctil foi de aproximadamente 20,3%.
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