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Resumo: Este projeto de iniciação científica visa o 

estudo da influência da velocidade de solicitação nas 

propriedades mecânicas de materiais, mais precisamente 

a tenacidade. Foram feitos estudos da tenacidade do 

material a partir de ensaios de tração uniaxial e ensaios 

de impacto à tração (utilizando metodologia similar ao 

Charpy). Quanto a utilidade técnica e prática do projeto, 

este preza a facilidade na execução de ensaios para a 

obtenção de propriedades mecânicas do material 

utilizando ensaios de impacto ao invés de tração. 

 

1. Introdução 
Um dos principais objetivos dos projetos mecânicos 

é obter estruturas de baixo custo, leves, seguras e 

confiáveis. Sob tais alinhamentos, existe a constante 

avaliação e criação de materiais e para que isso seja 

feito, inúmeros testes em laboratório devem ser 

realizados para que se chegue a um veredito sobre tal 

material ou componente. 

Neste âmbito, deseja-se também obter todas as 

propriedades mecânicas destes materiais e também uma 

ideia de qual será seu comportamento mediante as mais 

diversas situações. 

O ensaio de impacto a tração é um ensaio onde um 

corpo de prova é ensaiado com os fenômenos do 

impacto, porém de maneira uniaxial sendo solicitado 

por esforços de tração. 

 

2. Metodologia 
Primeiramente foram usinados corpos de prova (CP) 

que pudessem propiciar um melhor estudo dos 

resultados desejados 

 
Figura 1 – Corpo de prova idealizado. 

 

Esse corpo de prova foi idealizado desta maneira 

pois é necessário conduzir a fratura do CP bem no 

centro, pois só assim tem-se a fratura do ensaio de 

tração e impacto a tração no mesmo local. 

Em seguida foi feito o ensaio de tração uniaxial com 

o auxílio da MTS com velocidades de solicitação entre 

10mm/min e 2000mm/min. 

 
Figura 2 – (a) CP no início do ensaio de tração; (b) 

formação da estricção no meio do CP; (c) fratura do CP 

 

 

3. Resultados 
Como resultado dos ensaios de tração são obtidas as 

curvas de tensão – deformação convencional. A partir 

dessas curvas é possível obter uma série de resultados. 

Como o foco do projeto é a tenacidade do material em 

questão, alguns métodos foram utilizados para a 

obtenção da mesma a partir das curvas obtidas. 

Para confirmar os valores de tenacidade do material 

foram utilizados dois métodos: cálculo da área embaixo 

da curva do ensaio de tração (por meio do uso da 

integral) e cálculo pela equação proposta no livro 

“Ensaio de Materiais (GARCIA, A.)” 

Os resultados desses cálculos são mostrados na 

tabela a seguir com a tenacidade sendo apresentada em 

Nmm/mm3. 

 

Tabela 1 – Resultados de Tenacidade calculada pelos 

métodos da integral e fórmula. 
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Em seguida é apresentada uma figura que mostra uma 

comparação entre os valores da Tabela I. 

 

 
Figura 3 – Gráfico comparativo dos resultados de 

tenacidade com métodos de cálculo diferentes 

Em seguida foram utilizados alguns resultados de 

ensaios de impacto à tração realizados em outro projeto 

que possivelmente pudesse auxiliar este. A tabela a 

seguir mostra alguns desses resultados. 

 

Tabela 2 -  Resultados de ensaio de impacto à tração 

 
 

5. Conclusões 
     Até o momento nenhum resultado desejado foi 

obtido, porém com o cálculo das tenacidades foi 

comprovado que agora se deve relacionar as unidades 

de energia entre os ensaios de tração e impacto à tração.        

O desafio maior está sendo o de relacionar essas duas 

unidades de maneira a obter resultados coerentes. Os 

corpos de prova serão agora ensaiados no presente 

projeto e os dados de energia serão manipulados para 

que se consiga relacionar uma energia com a outra. 
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