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Resumo: Um dos principais objetivos dos projetos 

mecânicos é obter estruturas de baixo custo, leves, 

seguras e confiáveis. Assim, é constante a modificação e 

criação de materiais e ligas para suportar estes projetos, 

e além de boas propriedades mecânicas é importante 

conhecer o comportamento destes materiais mediante as 

mais diversas solicitações mecânicas. Este projeto tem o 

objetivo de estudar a influência da taxa de deformação 

da determinação da tenacidade dos materiais metálicos.  

 
 

1. Introdução 
Todos material sólido pode ser deformado quando 

submetido a uma carga externa e, além disso, até um 

certo limite de carga, este sólido recuperará suas 

dimensões originais quando a solicitação for retirada, 

caracterizando um comportamento elástico do material. 

Ao se aplicar uma carga acima deste patamar (limite 

elástico), este sólido apresentará deformações 

permanentes, e a este comportamento damos o nome de 

plástico [1]. 

Os materiais podem ser classificados quanto ao seu 

comportamento mecânico em dúcteis e frágeis, 

dependendo de sua habilidade ou não de suportar 

deformações plásticas (permanentes). Basicamente, um 

material frágil apresenta fratura numa carga muito 

próxima a do seu limite elástico, porém a ductilidade é 

um fator de extrema importância para a engenharia, pois 

permite que o material se deforme plasticamente antes 

de apresentar a falha (fratura) [1]. 

Porém, esta habilidade ou não de suportar 

deformações permanentes não é absoluta. Alguns 

materiais podem ser frágeis a temperatura ambiente, 

porém ao alterar sua temperatura de trabalho para uma 

maior, por exemplo, este mesmo material pode 

apresentar ductilidade. O mesmo é válido se 

diminuirmos sua temperatura e ter sua fragilidade ainda 

mais acentuada [2].  

 

 
 

Figura 1 – Influência de temperatura e taxa de 

deformação nas curvas tensão-deformação. 

 

Além disso, podemos alterar o comportamento do 

material de acordo com a solicitação que ele está 

sujeito, e qual é a velocidade, ou seja, a taxa de 

deformação a que ele está imposto. Um material 

considerado dúctil, pode ter seu comportamento 

alterado, se for sujeito a uma alta taxa de deformação. 

Segundo Hertzberg, esta relação está associada a um 

fator de sensibilidade do material, e que para os metais 

varia de 0,02 a 0,20 [2]. 

 

2. Metodologia 
Após o desenvolvimento dos corpos de prova, serão 

realizados ensaios de tração, na máquina universal de 

ensaios MTS atráves de toda a sua gama de taxas de 

deformação, que vai desde 0,8 mm/minuto até 2700 

mm/minuto, e assim será possível desenvolver a análise 

e o respectivo estudo de como a taxa de deformação 

influencia as curvas de tensão-deformação do material. 

A norma ASTM E8M (que rege os ensaios de tração 

em materiais) diz que os corpos de prova devem ser 

cilíndricos e ter comprimento útil de 50 mm. Porém, 

para tentar atingir um dos objetivos deste projeto de 

pesquisa, eles serão semelhantes aos utilizados por 

Oliveira, que estudou a modificação do ensaio de 

impacto Charpy, e rompeu corpos de prova por tração, 

ao invés de flexão, como o ensaio tradicional. 
 

 

Figura 2 - Corpo de prova idealizado para o projeto. 

 
 

3. Resultados esperados 
Com as curvas de tensão-deformação para diversas 

taxas de deformação, pretende-se analisar como esta 

variação influencia no formato da curva e além disso, 

pretende-se obter algum modelo matemático que 

permita calcular com certa precisão, medidas de 

tenacidade em materiais através de ensaios de tração. 

Assim, ficaria dispensado a utilização de pêndulos, 

caso o objetivo seja apenas ter alguma ideia de ordem 

de grandeza, no que se refere a energia absorvida pelo 

material. Este desenvolvimento ainda está em dúvida, 

devido as altas taxas de deformação impostas pelo 

pêndulo, quando comparado ao imposto pela MTS. 
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