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Resumo: O objetivo principal do presente projeto é 

ensaiar mecanicamente corpos de provas e determinar a 

energia absorvida no impacto a tração de um aço API 

5L x65, em um pêndulo de impacto comumente usando 

para ensaios de impacto Charpy. Para tais ensaios foi 

realizado em conjunto com o aluno Adriel Pugliesi de 

Oliveira no projeto de iniciação científica PBIC138/14 

dispositivos que permitam a realização de tal ensaio 

mecânico. 

1. Introdução 
Aços ferríticos e materiais que apresentarem 

microestrutura cúbica de corpo centrado tendem a 

apresentar mudança de comportamento em função da 

temperatura, assim como apresentam diferentes 

comportamentos sob diferentes estímulos impostos sob 

o mesmo. Aços solicitados em temperaturas mais 

elevadas tendem a se comportar de forma dúctil, de 

mesma forma em baixas temperaturas a se comportar de 

forma frágil. Por sua vez, o ensaio mecânico proposto 

tem como prioridade analisar a energia absorvida por 

um impacto de tração do aço API 5L x65 sob uma 

determinada taxa de deformação em diversas 

temperaturas de trabalho. [1] 

O material a ser utilizado nestes ensaios é o aço API 

5L x65 que pertence à classe de aços ARBL (Alta 

Resistência e baixa liga) utilizado com sucesso no uso 

da indústria petroquímica O material é encontrado com 

grande frequência na sua forma tubular no uso em 

oleodutos, gasodutos e álcooldutos. Tal material é 

especificado e normalizado pelo Instituto Americano de 

Petróleo, API (American Petroleum Institute) sob as 

normas americanas API 5L. [2] 

O corpo de prova deste ensaio é de forma cilíndrica 

e segue medidas da ASTM E8M. O dispositivo 

projetado foi adaptado ao pêndulo de impacto e possui 

objetivo de tracionar a amostra até fratura para obter a 

noção de sua tenacidade. 

Espera-se com isso que novos estudos possam ser 

realizados futuramente, como por exemplo, o cálculo da 

energia necessária por unidade de volume necessária 

para romper o material submetido ao ensaio de impacto 

à tração em altas taxas de deformação e, possivelmente, 

relacionar estes resultados com os parâmetros da 

mecânica da fratura 

2. Metodologia científica 
O dispositivo elaborado para a execução dos 

ensaios é composto em 2 principais partes, a parte 

móvel que acompanha o martelo e a parte fixa, que é 

fixa ao corpo do equipamento. O corpo de provas na 

forma cilíndrica, um de seus lados é rosqueado na parte 

oposta do martelo, aonde já possui uma furação, e a 

outra parte é rosqueada no dispositivo móvel, no qual, 

receberá o contato com o dispositivo fixo na parte mais 

inferior do equipamento (Figura 1) 

 
Figura 1 – Dispositivos utilizados nos ensaios. 

 

3. Resultados 
A disposição de energia do equipamento utilizado é 

concebida em 300 Joules, para amostras tracionadas a 

temperatura ambiente (20,5ºC), são dadas na tabela 

abaixo. 

Tabela I – Energia absorvida a temperatura ambiente. 

Média Energia (Joules) 

CP1 / CP2 / CP3 / CP4 74,25 

O rompimento das amostras é dado por 

características anisotrópicas por apresentar na sua seção 

de fratura sua forma elíptica (figura 2) é vista com 

clareza a fratura da amostra. 

 
Figura 2 – Fratura do corpo de provas. 

 

4. Conclusão 
Os valores obtidos nos ensaios são próximos, isso 

garante uma boa repetitividade dos resultados, assim 

sendo a energia absorvida até sua fratura era já 

esperado. Até o presente momento os ensaios foram 

satisfatórios e são executados conforme o planejamento. 
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