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Apresentação e-Tec Brasil

Prezado estudante,

Bem-vindo a Rede e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional de ensino, que por sua vez constitui uma 

das ações do Pronatec – Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego. O Pronatec, instituído pela Lei nº 12.513/2011, tem como objetivo 

principal expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de Educação 

Profissional e Tecnológica (EPT) para a população brasileira propiciando cami-

nho de o acesso mais rápido ao emprego.

É neste âmbito que as ações da Rede e-Tec Brasil promovem a parceria entre 

a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) e as instâncias 

promotoras de ensino técnico como os Institutos Federais, as Secretarias de 

Educação dos Estados, as Universidades, as Escolas e Colégios Tecnológicos 

e o Sistema S.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande 

diversidade regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao 

garantir acesso à educação de qualidade, e promover o fortalecimento da 

formação de jovens moradores de regiões distantes, geograficamente ou 

economicamente, dos grandes centros.

A Rede e-Tec Brasil leva diversos cursos técnicos a todas as regiões do país, 

incentivando os estudantes a concluir o ensino médio e realizar uma formação 

e atualização contínuas. Os cursos são ofertados pelas instituições de educação 

profissional e o atendimento ao estudante é realizado tanto nas sedes das 

instituições quanto em suas unidades remotas, os polos. 

Os parceiros da Rede e-Tec Brasil acreditam em uma educação profissional 

qualificada – integradora do ensino médio e educação técnica, – é capaz 

de promover o cidadão com capacidades para produzir, mas também com 

autonomia diante das diferentes dimensões da realidade: cultural, social, 

familiar, esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profissional!

Ministério da Educação

Setembro de 2017
Nosso contato

etecbrasil@mec.gov.br
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Indicação de ícones

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de  

linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o 

assunto ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao 

tema estudado.

Glossário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão 

utilizada no texto.

Mídias integradas: sempre que se desejar que os estudantes 

desenvolvam atividades empregando diferentes mídias: vídeos, 

filmes, jornais, ambiente AVEA e outras.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em diferentes 

níveis de aprendizagem para que o estudante possa realizá-las e 

conferir o seu domínio do tema estudado. 
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Palavra do professor-autor

A disciplina de Tecnologia Mecânica II trata da diversidade de ensaios empre-

gados nos vários tipos de materiais, assim como das normas utilizadas nos 

laboratórios para a realização destes ensaios. 

Nesse sentido, é muito importante que se tenha conhecimento do emprego 

destes ensaios e normas, pois, assim, são obtidos resultados que permitem 

definir as suas propriedades e respectivas aplicações.

A cada aula, você aprimorará o seu conhecimento a respeito do tema abor-

dado, através das atividades de aprendizagem, por meio da resolução de 

questões teóricas e práticas.

Portanto, bom estudo. Que o conhecimento seja constante em suas metas.

Prof. Alessandro de Franceschi

Prof. Miguel Guilherme Antonello
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Apresentação da disciplina

Prezado aluno:

Na disciplina de Tecnologia Mecânica II, serão abordados e estudados aspectos 

básicos e fundamentais para entender os ensaios de materiais e a sua utilização 

na determinação das propriedades dos materiais.

Inicialmente, veremos os diversos tipos de ensaios aplicados nos diferentes 

materiais de construção mecânica, no sentido de relacionar as propriedades 

dos materiais às suas aplicações.

Para auxiliar na seleção de um material em função de sua aplicação, veremos 

diversas propriedades físicas e químicas, por meio de conceitos fundamentais, 

como resistência mecânica, densidade, viscosidade, condutividade, desgaste 

e oxidação.

Em seguida, veremos os ensaios não destrutivos utilizados para a identificação 

de inconformidades, tais como vazamentos e microtrincas.

Posteriormente, trabalharemos com as normas para laboratório, através do 

estudo de certificações, controle de umidade e temperatura e do conheci-

mento das formas de registros e documentações envolvidas.

Bons estudos a todos.
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Disciplina: Tecnologia Mecânica II (carga horária: 60h).

Ementa: Reconhecer e aplicar os ensaios utilizados para a determinação das 

propriedades dos materiais de construção mecânica. Identificar as normas téc-

nicas referentes aos ensaios de materiais. Relacionar a significância física das 

propriedades dos materiais às suas aplicações.

AULA OBJETIVOS DE  
APRENDIZAGEM MATERIAIS

CARGA 
HORÁRIA

(horas)

1. Ensaios de 
tração e de 
compressão de 
materiais dúcteis  
e frágeis

Conhecer os ensaios de tração e de 
compressão utilizados para a determinação 
das propriedades dos materiais de construção 
mecânica.
Relacionar o tipo de ensaio empregado ao 
tipo de material e a sua aplicação.
Aplicar fórmulas e tabelas na resolução de 
exercícios.

Ambiente virtual: plataforma 
Moodle.
Apostila didática.
Recursos de apoio: links, 
exercícios.

10

2. Ensaios de 
dobramento e de 
flexão de materiais

Conhecer os ensaios de dobramento e de 
flexão utilizados para a determinação das 
propriedades dos materiais de construção 
mecânica.
Relacionar o tipo de ensaio empregado ao 
tipo de material e a sua aplicação.
Analisar os valores obtidos nos diversos 
cálculos empregados.

Ambiente virtual: plataforma 
Moodle.
Apostila didática.
Recursos de apoio: links, 
exercícios.

10

3. Ensaios de 
impacto e de 
dureza de materiais

Conhecer os ensaios de impacto e de 
dureza utilizados para a determinação das 
propriedades dos materiais de construção 
mecânica.
Relacionar o tipo de ensaio empregado ao 
tipo de material e a sua aplicação.
Analisar os valores obtidos nos diversos 
cálculos empregados.

Ambiente virtual: plataforma 
Moodle.
Apostila didática.
Recursos de apoio: links, 
exercícios.

10

4. Ensaios de 
fluência e de 
fadiga de materiais

Conhecer os ensaios de fluência e de 
fadiga utilizados para a determinação das 
propriedades dos materiais de construção 
mecânica.
Relacionar o tipo de ensaio empregado ao 
tipo de material e a sua aplicação.

Ambiente virtual: plataforma 
Moodle.
Apostila didática.
Recursos de apoio: links, 
exercícios.

10

5. Ensaios para 
a determinação 
de propriedades 
físicas e químicas

Conhecer os diversos ensaios utilizados para 
a determinação das propriedades físicas e 
químicas de materiais.
Relacionar o tipo de ensaio empregado ao 
tipo de material e a sua aplicação.

Ambiente virtual: plataforma 
Moodle.
Apostila didática.
Recursos de apoio: links, 
exercícios.

10

Projeto instrucional

e-Tec Brasil13



AULA OBJETIVOS DE  
APRENDIZAGEM MATERIAIS

CARGA 
HORÁRIA

(horas)

6. Ensaios não 
destrutivos para 
identificação de 
inconformidades

Conhecer os diversos ensaios não 
destrutivos utilizados na identificação de 
inconformidades nos materiais.
Relacionar o tipo de ensaio empregado ao 
tipo de material e a sua aplicação.

Ambiente virtual: plataforma 
Moodle.
Apostila didática.
Recursos de apoio: links, 
exercícios.

10

e-Tec Brasil 14
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Aula 1 – Ensaios de tração e de compressão 
               de materiais dúcteis e frágeis

Objetivos

Conhecer os ensaios de tração e de compressão utilizados para a de-

terminação das propriedades dos materiais de construção mecânica.

Relacionar o tipo de ensaio empregado ao tipo de material e a sua 

aplicação.

Aplicar fórmulas e tabelas na resolução de exercícios.

1.1 Considerações iniciais
Os ensaios destrutivos caracterizam-se por deixar algum tipo de dano na 

peça ou corpo de prova (cdp), provocando a sua inutilização parcial ou total. 

São exemplos de ensaios destrutivos: ensaios de tração, compressão, flexão, 

impacto, cisalhamento, dobramento, flexão, dureza, fluência, fadiga. De acordo 

com Souza (1982), a escolha do ensaio mecânico mais adequado para cada 

produto mecânico metálico depende da finalidade do material, dos tipos de 

esforços a que esse material será solicitado e das propriedades mecânicas que 

se deseja mensurar. Os ensaios destrutivos permitem que sejam verificadas 

as propriedades mecânicas dos materiais, e podem ser realizados em oficinas 

ou em ambientes especialmente equipados para essa finalidade, ou seja, nos 

laboratórios de ensaios.

A realização dos ensaios pode ocorrer a partir de protótipos, ser realizada no 

produto final ou em cdp, segundo procedimentos padronizados que com-

preendem testes, cálculos de engenharia, processos de fabricação, gráficos 

e consultas a tabelas, em conformidade com as normas técnicas. Os ensaios 

consistem em submeter um objeto já produzido ou um material que vai ser 

processado industrialmente a condições de esforços simulados em relação 

às condições reais de uso, podendo atingir limites extremos de solicitação.
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1.2 Ensaio de tração de materiais
Devido à facilidade de execução e reprodução dos resultados, o ensaio de 

tração é considerado, segundo Souza (1982), o mais importante de todos os 

ensaios. É também dito como um dos testes mecânicos mais comuns. Entre 

as propriedades mecânicas obtidas a partir do ensaio de tração, destacam-se, 

como as mais importantes, o módulo de elasticidade, ductilidade, resiliência 
e tenacidade, assim como as tensões de escoamento máxima e de ruptura. O 

ensaio de tração permite identificar como os materiais reagem ao esforço de 

tração, que limites suportam e a partir de que momento ocorre a ruptura. A 

utilização de máquinas de ensaio permite que, através da aplicação de uma 

força axial no cdp, sejam registradas, por meio da confecção do diagrama 

tensão-deformação, a deformação e a respectiva tensão ruptura do cdp.

1.2.1 Corpo de prova
O corpo de prova é considerado o elemento fundamental do ensaio de tra-

ção, sendo deformado através do aumento gradual da tensão de tração 

aplicada, levando, normalmente, o cdp à fratura. Com o acompanhamento 

da tensão aplicada e da deformação resultante sobre o cdp, são extraídos os 

valores das propriedades mecânicas mais comuns dos materiais metálicos, 

sendo mais comumente utilizado, nos ensaios de tração, o apresentado na  

Figura 1.1. Segundo a ABNT MB-4, o comprimento da parte útil do cdp é 

equivalente a 5 vezes o diâmetro da seção. Para a determinação da ductilidade, 

no alongamento usa-se comprimento útil inicial de 5 mm e sua respectiva 

variação, e na estricção verifica-se a variação da área de estricção no ponto 

de estrangulamento onde ocorre a ruptura.

Figura 1.1: Corpo de prova para ensaio de tração segundo norma da ABNT
Fonte: CTISM

resiliência
É a capacidade que o  

material tem de absorver  
energia no regime elástico 

(quando é deformado 
elasticamente).



Aula 1 - Ensaios de tração e de compressão de materiais dúcteis e frágeis e-Tec Brasil17

1.2.2 Máquina de ensaio
Na máquina de ensaio, o cdp é fixado através de cabeçotes, que podem ser 

acoplados com garras ou roscas. Na Figura 1.2, referente a uma máquina 

de ensaio universal, o cdp é acoplado por meio de garras, de forma que, na 

superfície útil do cdp, pode ser montado um sensor de medida de comprimento, 

clip-gage (extensômetro), que monitora a variação de comprimento ou o 

sistema de réguas de medidas da máquina de ensaio. O clip-gage mede só 

a deformação na peça entre seus dois pontos de fixação, evitando eventuais 

escorregamentos da fixação como um todo. Assim, a deformação medida 

fica delimitada pelo clip-gage. O ensaio ocorre através do deslocamento dos 

cabeçotes a uma velocidade constante, fazendo com que haja um aumento 

progressivo do carregamento sobre o cdp. Dessa forma, a máquina continua 

e, simultaneamente, mede a carga instantânea aplicada, utilizando sua célula 

de carga embutida, medindo, ao mesmo tempo, o alongamento provocado 

sobre o cdp por meio do clip-gage ou régua da máquina.

Figura 1.2: Vista de uma máquina de ensaio universal preparada para ensaio de tração
Fonte: CTISM, adaptado dos autores
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1.2.3 Gráfico tensão × deformação
O gráfico tensão × deformação, conforme Figura 1.3, é obtido através do 

ensaio de tração, permitindo analisar determinadas propriedades do material 

que está sendo ensaiado. O gráfico tensão × deformação fornece a tensão 

em MPa e a deformação em m/m (conhecida como deformação específica ou 

relativa, pois é referenciada ao comprimento inicial considerado).

Figura 1.3: Diagrama tensão × deformação de um material dúctil
Fonte: CTISM, adaptado dos autores

A tensão é obtida através da força aplicada (F), cuja unidade é dada em  

Newton (N), aplicada ao cdp na direção perpendicular da secção do cdp, 

dividido pela área. A seção (inicial) é definida por A0 e a unidade dada em 

mm2. Já a deformação específica (ε) é definida como a diferença entre o com-

primento final (Li) menos o comprimento inicial (L0), dividido pelo comprimento  

inicial (L0), conforme Equação 1.1.

Na deformação específica, o resultado pode ser expresso por um valor per-

centual, bastando, para isso, multiplicar o valor da deformação, em m/m, 

por 100, e colocar a unidade [%]. A partir do gráfico gerado, conforme o 

apresentado na Figura 1.3, é possível determinar: o módulo de elasticidade;  

Assista a um vídeo  
sobre o diagrama  

tensão-deformação em:
https://www.youtube.com/

watch?v=Hh4Dee98X2g
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a tensão de escoamento; a tensão limite de resistência; a tensão de ruptura; e 

o alongamento elástico, plástico e total. A deformação é dita elástica quando 

ocorre a partir do momento em que existe uma proporcionalidade entre a 

tensão aplicada e a deformação ocorrida. A inclinação da região inicial elástica 

corresponde ao módulo de elasticidade E, conforme Figura 1.4. Esse módulo 

dá uma ideia da rigidez ou da resistência que o material oferece para defor-

mações elásticas. As deformações elásticas não são permanentes, de forma 

que, quando a carga aplicada é retirada, o cdp volta ao seu estado inicial.

Figura 1.4: Relação tensão × deformação na região elástica – módulo de elasticidade
Fonte: CTISM, adaptado dos autores

a) Módulo de elasticidade E
É utilizado como um importante parâmetro para projetos de estruturas ou 

para o conhecimento da deflexão unidirecional que determinadas estruturas 

possam apresentar. O grau com o qual a estrutura se deforma depende da 

intensidade da tensão aplicada, obedecendo à Lei de Hooke unidirecional, 

em que E é o módulo de elasticidade, em Pascal (Pa), normalmente precedido 

pelo prefixo giga (G). Para a maioria dos metais submetidos a cargas na região 

elástica, a deformação originada é proporcional à tensão aplicada.

Fórmula do módulo de elasticidade:
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O módulo de elasticidade é também conhecido como módulo de Young, 

constando, no Quadro 1.1, os valores de referência de alguns metais.

Quadro 1.1: Módulo de elasticidade de alguns materiais
Material Módulo de elasticidade (E) GPa

Magnésio 45

Alumínio 69

Latão 97

Cobre 110

Níquel 207

Aço 207

Tungstênio 407

Fonte: Adaptado de http://www.mse.cornell.edu/courses/engri111/modulus

b) Tensão de escoamento (σe)
A tensão de escoamento refere-se ao ponto no qual a força e o deslocamento 

deixam de ser proporcionais, sendo que o material se deforma sem aumento 

da tensão atuante, criando um patamar característico para materiais como 

o aço. O limite de proporcionalidade é bastante próximo, mas não coincide 

exatamente com a tensão de escoamento, ocorrendo antes, e, até o limite 

de proporcionalidade, a inclinação da parte elástica é constante. Em alguns 

aços e outros materiais, a transição do regime elástico para o plástico é 

bem definida e brusca, sendo que, nesses casos, a tensão de escoamento é 

obtida do gráfico, enquanto que, em outros materiais, como o alumínio, o 

seu valor é obtido por uma reta paralela à inclinação inicial e que passa por 

uma deformação de 0,2 %.

c) Tensão máxima e de ruptura
Após a ocorrência do escoamento, a tensão aplicada necessária para dar 

continuidade à deformação plástica no metal aumenta até um valor máximo, 

conforme pode ser observado na Figura 1.5, no ponto M. A tensão máxima 

(σmáx) corresponde à máxima tensão atingida na curva, dividida pela área inicial 

do corpo de prova, conhecida como tensão limite de ruptura σR. A partir deste 

ponto, começa o fenômeno caracterizado por um aumento acentuado da 

estricção da seção transversal. Por fim, ocorre a ruptura σf (separação em duas 

partes) do material σf. No gráfico tensão × deformação, também conhecido 

como deformação de engenharia, nota-se que as tensões aparentemente 

diminuem, mas isto deve-se ao fato de ser considerada, na obtenção do 

gráfico, a área inicial do corpo de prova, que vai diminuindo durante o ensaio. 

Se considerarmos a área instantânea do material, teremos o gráfico real da 

tensão × deformação, cujos valores da tensão são maiores à medida que 

aumenta a deformação, até romper.
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Figura 1.5: Tensão máxima e de ruptura
Fonte: CTISM, adaptado Callister, 2008

d) Alongamento e estricção
Seus valores aparecem em tabelas e referem-se ao momento da fratura do 

material. Ambos medem o grau de deformação plástica que ocorre no momento 

da fratura.

Onde: Lf (m) = comprimento considerado após o cdp sofrer a fratura

 L0 (m) = comprimento da parte útil inicial do cdp

As tabelas de materiais apresentam o alongamento e deve ser, obrigato-

riamente, indicado o comprimento útil inicial. O comprimento inicial (L0) é 

medido antes de se submeter o corpo de prova ao ensaio, assim, para calcular 

o alongamento, basta identificar o comprimento final (Lf). O alongamento 

define a ductilidade do material, de forma que, quanto maior o alongamento, 

maior a facilidade de deformar o material. O tipo de alongamento permite 

definir o tipo de processo de produção a que um determinado material pode 

ser submetido (extrusão, laminação, estamparia profunda, etc.). A estricção 

refere-se à redução percentual da área inicial da seção transversal do cdp em 

relação à área final rompida. Também determina a ductibilidade do material, 

de forma que, quanto maior for a estricção, mais dúctil será o material.
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•	 Material dúctil – é o tipo de material que apresenta grandes deformações 

antes da ruptura (o aço, o alumínio, o cobre, etc.). O diagrama tensão-defor-

mação, neste tipo de material, caracteriza-se por, inicialmente, apresentar 

uma deformação elástica, sendo ela reversível. Em uma segunda fase, é 

constatado um grande aumento de deformação de forma não reversível.

•	 Material frágil – este tipo de material se deforma pouco antes de ocorrer 

a ruptura (ferro fundido, pedras, vidro, materiais cerâmicos, etc.), apre-

sentando, praticamente, uma fratura sem, previamente, sofrer alterações 

geométricas permanentes. O diagrama tensão-deformação dos materiais 

frágeis é caracterizado por apresentar uma zona elástica, que culmina na 

ruptura do material sem deformações permanentes.

1.3 Ensaio de compressão de materiais
O ensaio de compressão consiste, segundo Garcia; Spim (2012), na aplicação 

de carga de compressão uniaxial crescente em um cdp específico. Este tipo 

de ensaio pode ser executado também em máquina universal de ensaios 

e, para isso, é feita uma adaptação de duas placas lisas – uma fixa e outra 

móvel, permitindo que seja aplicado um esforço axial ao cdp ou material, 

gerando uma contração do corpo submetido a este esforço. Este ensaio 

apresenta determinadas dificuldades na extração das propriedades mecânicas 

dos materiais, devido a certos aspectos que envolvem o ensaio, como: o atrito 

existente entre a placa da máquina e o cdp, a possibilidade de flambagem 

e a dificuldade de mensurar os valores numéricos associados ao ensaio. A 

variação dos parâmetros de ensaio ocorre segundo o tipo de material que 

será ensaiado (dúctil ou frágil). Nesse sentido, observa-se que os materiais 

dúcteis (Figura 1.6) apresentam uma tendência de sofrer um achatamento 

(efeito barril) até atingir a forma de um disco, impossibilitando de determinar 

a força máxima de ruptura.

flambagem
É um fenômeno que ocorre 

em peças (área de secção 
transversal é pequena em 

relação ao seu comprimento) 
quando submetidas a um 

esforço de compressão axial.

Assista a um vídeo sobre  
ensaio de compressão em:

https://www.youtube.com/
watch?v=hgluEuQyDbM

https://www.youtube.com/
watch?v=Ewn0fTY722U
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Figura 1.6: Ensaio de compressão em material dúctil
Fonte: CTISM

Por outro lado, o ensaio de compressão nos materiais frágeis (Figura 1.7) 

apresenta uma força máxima de ruptura bem definida, com a ruptura ocorrendo 

por cisalhamento ao longo de um plano inclinado de aproximadamente 45º. 

Figura 1.7: Ensaio de compressão em material frágil
Fonte: CTISM

Portanto, pode-se concluir que, por meio da realização do ensaio de compressão 

para materiais dúcteis, é possível determinar somente as propriedades na 

região elástica; já, nos materiais frágeis, é possível, também, determinar os 

coincidentes limites de resistência à compressão ou de ruptura. O ensaio de 

compressão permite, também, avaliar o comportamento da flambagem do 

material sob tensões de compressão (como ferro fundido, madeira, pedra, 

concreto) e de produtos acabados (como molas e tubos). Nos ensaios de 
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compressão, como nos de tração, durante a fase elástica da deformação, o 

cdp sofre uma deformação, mas, após a retirada da carga, volta novamente ao 

seu estado normal (Figura 1.8). Neste caso, pode-se observar a ocorrência do 

efeito de Poisson, que é o módulo da relação entre a deformação longitudinal 

pela deformação transversal.

Figura 1.8: Ensaio de compressão com deformação elástica
Fonte: CTISM

Isso não ocorre na fase de deformação plástica, pois o cdp retém uma deforma-

ção residual depois da retirada da carga, conforme pode ser visto na Figura 1.9.

Figura 1.9: Ensaio de compressão com deformação plástica
Fonte: CTISM

O ensaio de compressão apresenta determinadas limitações em relação à 

obtenção das propriedades mecânicas dos materiais, como por exemplo, 

devido ao atrito existente entre o cdp e as placas da máquina de ensaio e a 

possível ocorrência de flambagem – encurvamento do cdp.
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A fl ambagem ocorre, principalmente, em cdp's que apresentam comprimento 

maior em relação ao diâmetro, sendo necessário limitar o seu comprimento, 

que deve ter de 3 a 8 vezes o valor de seu diâmetro.

Para a determinação do limite de resistência, a compressão utiliza a seguinte 

fórmula matemática:

Onde: Fmáx = corresponde à carga máxima atingida após o escoamento

 S0 = corresponde à área inicial da seção

1.4 Exemplos
Exemplo 1
Defi na qual o limite de resistência à compressão (LR) de um material que 

tem 400 mm2 de área de seção transversal e que rompeu com uma carga 

aplicada de 760 kN.

As fórmulas utilizadas nos ensaios de compressão para o cálculo da tensão, 

da deformação e do módulo de elasticidade são semelhantes às utilizadas 

nos ensaios de tração.

Quadro 1.2: Relações matemáticas válidas para os esforços de compressão  
Fórmula Signifi cado

T → tensão de compressão 
F → força de compressão
S → área da seção do corpo

ε → deformação
L0 – Lf → variação do comprimento do corpo
L0 → comprimento inicial do corpo

E → módulo de elasticidade
T → tensão
ε → deformação

Fonte: Autores
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Exemplo 2
Um cdp de aço, com diâmetro igual a d = 20 mm e comprimento L = 60 mm, 

será submetido a um ensaio de compressão. Se for aplicada uma força (F) 

de 100.000 N, qual a tensão absorvida pelo corpo de prova (T) e qual a sua 

deformação (ε)?

Módulo de elasticidade do aço (E) é igual a 210.000 MPa.

Resolução
Inicialmente, retiramos os valores do diâmetro do cdp (d) = 20 mm, do seu 

comprimento (L) = 60 mm e da força aplicada (F) = 100.000 N. Após, calcula-se 

a área da seção do corpo de prova, aplicando-se a fórmula:

Sabendo-se o valor da área da seção, é possível, então, calcular a tensão de 

compressão, aplicando a fórmula a seguir: uniformizar a linguagem sigma, 

força F, área A.

Para calcular a deformação sofrida pelo cdp, sabendo-se do comprimento 

inicial (60 mm), é preciso saber o valor do comprimento final. Para isso, 

aplica-se a fórmula:

Dessa maneira, como desconhecemos o valor do comprimento final, mas 

sabemos do valor do módulo de elasticidade deste aço (210.000 MPa), podemos 

aplicar a seguinte fórmula:
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Sendo possível calcular a deformação, isolando-se a variável (ε) na fórmula 

do módulo de elasticidade.

Caso se deseje obter a deformação em valor percentual, basta multiplicar o 

resultado anterior por 100, ou seja: 0,0015165 × 100 = 0,15165 %.

Isso significa que o corpo sofrerá uma deformação de 0,15165 % em seu 

comprimento, ou seja, de 0,09099 mm e, como se trata de um ensaio de 

compressão, esta variação será no sentido do encurtamento.

Portanto, o comprimento final do corpo de prova será de 59,909 mm.

Resumo
Esta aula possibilitou o entendimento dos ensaios de tração e de compressão 

empregados para determinar certas propriedades dos materiais de constru-

ção mecânica, assim como permitiu analisar os valores obtidos por meio da 

resolução dos cálculos empregados.

Atividades de aprendizagem
1. De acordo com as dimensões e segundo a força aplicada, determine a 

tensão e a deformação do cdp dos materiais citados abaixo.

a) Alumínio  d = 28 mm L = 70 mm F = 120.000 N

b) Latão  d = 32 mm  L = 70 mm F = 100.000 N

c) Magnésio  d = 30 mm L = 60 mm F = 120.000 N

d) Tungstênio  d = 32 mm L = 80 mm F = 100.000 N
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Utilizar as seguintes fórmulas:

2. Marque (V) para verdadeiro e (F) para falso nas afirmativas a seguir e 

assinale a alternativa correta.

    )( O ensaio de tração permite identificar como os materiais reagem ao 

esforço de tração, que limites suportam e a partir de que momento 

ocorre a ruptura.

    )( As deformações plásticas não são permanentes, de forma que, quando 

a carga aplicada é retirada, o cdp volta ao seu estado inicial.

    )( A tensão de escoamento refere-se ao ponto em que a força e o des-

locamento deixam de ser proporcionais, sendo chamado de limite de 

elasticidade.

    )( Quando o alongamento for do tipo elástico, poderá ser medido de forma 

direta por meio de um aparelho chamado extensômetro.

a) V – V – F – V

b) V – V – F – F

c) V – F – F – V

d) F – V – V – F

e) F – F – V – V

3. Complete corretamente a frase abaixo de acordo com as alternativas 

propostas.

A ______________ refere-se à redução percentual da área da seção trans-

versal do cdp em relação à região da ______________, também determina 

a ______________ do material, de forma que, quanto maior for a estricção, 

mais ______________ será o material.
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a) estricção – ruptura – ductibilidade – dúctil

b) estricção – ruptura – durabilidade – dúctil

c) estricção – ruptura – durabilidade – frágil

d) ruptura – estricção – ductibilidade – frágil

e) ruptura – estricção – durabilidade – dúctil

4. Marque (V) para verdadeiro e (F) para falso nas afirmativas a seguir e 

assinale a alternativa correta.

    )( Os materiais dúcteis caracterizam-se, inicialmente, por apresentar uma zona 

linear na qual existe proporcionalidade entre a tensão e a deformação.

    )( Flambagem é um fenômeno que ocorre em peças (área de secção trans-

versal é pequena em relação ao seu comprimento) quando submetidas 

a um esforço de compressão axial.

    )( O diagrama tensão-deformação dos materiais frágeis é caracterizado por 

apresentar uma zona linear mais definida.

    )( A flambagem ocorre, principalmente, em cdp's que apresentam com-

primento maior em relação ao diâmetro, sendo necessário limitar o seu 

diâmetro, que deve ter de 3 a 8 vezes o valor de seu comprimento.

a) V – V – F – V

b) V – V – F – F

c) V – F – V – F

d) F – F – V – V

e) F – F – F – V
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5. Complete corretamente a frase abaixo de acordo com as alternativas 

propostas.

O ensaio de compressão nos materiais ______________ apresenta uma força 

______________ de ruptura bem definida, com a ruptura ocorrendo por 

cisalhamento ao longo de um plano inclinado de aproximadamente _________.

a) dúcteis – máxima – 45°

b) dúcteis – mínima – 55°

c) frágeis – máxima – 45°

d) frágeis – máxima – 55°

e) frágeis – mínima – 55°



e-Tec Brasil

Aula 2 – Ensaios de dobramento  
               e de flexão de materiais

Objetivos

Conhecer os ensaios de dobramento e de flexão utilizados para 

a determinação das propriedades dos materiais de construção  

mecânica.

Relacionar o tipo de ensaio empregado ao tipo de material e a sua 

aplicação.

Analisar os valores obtidos nos diversos cálculos empregados.

2.1 Considerações iniciais
Os ensaios de dobramento e de flexão, que são destrutivos, utilizam um dis-

positivo de teste adaptado à mesma máquina universal de ensaios, consistindo 

de dois roletes, com diâmetros definidos em função do cdp, que funcionam 

como apoios, afastados entre si a uma distância preestabelecida, e um cutelo 

semicilíndrico, adaptado na parte superior da máquina de ensaios, que aplica 

a força que realiza o dobramento ou a flexão. Esses ensaios podem ser feitos 

em cdp ou em produtos com solda, preparados de acordo com normas 

técnicas específicas.

2.2 Ensaio de dobramento
O ensaio de dobramento fornece uma indicação qualitativa da ductilidade do 

material. Por exemplo, quando submetemos dois materiais com tratamentos 

diferentes, como uma barra de alumínio recozido e outra geometricamente 

igual, o alumínio recozido sofrerá um dobramento maior e livre de trincas, 

quando comparado ao alumínio encruado, que poderá apresentar falhas ou 

rompimento com uma força aplicada menor. 

O ensaio consiste em dobrar um cdp de eixo retilíneo e seção circular (maciça 

ou tubular), retangular ou quadrada, apoiado em dois pontos afastados a 

uma distância especificada (Figura 2.1), de acordo com o tamanho do cdp, 

por meio de um cutelo, que aplica um esforço perpendicular ao eixo do 

cdp, até que seja atingido um ângulo desejado. O ensaio de dobramento é 

Assista a um vídeo  
sobre ensaio de flexão  
e dobramento em:
https://www.youtube.com/
watch?v=2vgisDsh_5c
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indicado, em geral, para componentes que serão efetivamente submetidos a 

operações de dobramento ou flexão em serviço. No ensaio de dobramento, o 

ângulo, geralmente de 90°, 120° ou 180°, determina a severidade do ensaio, 

na maioria das vezes, independente do valor da carga. A partir do ângulo 

especificado, deve-se examinar a olho nu a zona tracionada, a qual deve ser 

isenta de trincas, fissuras ou fendas.

Figura 2.1: Aplicação do ensaio de dobramento
Fonte: CTISM

Basicamente, existem dois processos de dobramento: o dobramento livre e 

o semiguiado. 

•	 Dobramento livre – é obtido pela aplicação de força nas extremidades 

do corpo de prova, não ocorrendo aplicação de força no ponto máximo 

de dobramento.

•	 Dobramento semiguiado – o dobramento vai ocorrer numa região 

determinada pela posição do cutelo, segundo a Figura 2.2.

Figura 2.2: Dobramentos determinados pelo posicionamento do cutelo e respectiva 
aplicação da força
Fonte: CTISM
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2.2.1 Ensaios de dobramento específicos
Neste caso, serão apresentados os ensaios de dobramento em barras, dobra-

mento de materiais frágeis e peças soldadas, que são utilizados para caracterizar 

algumas propriedades dos materiais ensaiados, destacando que estes são 

ensaios quantitativos e destrutivos, pois inutilizam a peça.

2.2.1.1 Ensaio de dobramento em barras
O ensaio de dobramento em barras de aço usadas na construção civil são 

exemplos de materiais que devem suportar dobramentos severos durante sua 

utilização e, por isso, são submetidos a ensaio de dobramento.

O ensaio, neste caso, consiste em dobrar a barra até se atingir um ângulo de 

180º, por meio de um cutelo com dimensão especificada segundo o tipo de aço 

da barra – quanto maior a resistência do aço, maior o cutelo, sendo a aprovação 

da barra definida pela ausência de fissuras ou fendas na zona tracionada do cdp.

2.2.1.2 Ensaio de dobramento para materiais frágeis
O ensaio de dobramento para materiais frágeis (ferro fundido cinzento, aços 

ferramenta e carbonetos sintetizados), em geral, apresenta uma dispersão 

elevada de resultados, devido à ruptura prematura do material.

2.2.1.3 Ensaio de dobramento em peças soldadas
O ensaio de dobramento em cdp’s soldados, retirados de chapas ou tubos 

soldados, é realizado, geralmente, para analisar a qualificação de profissionais 

que trabalham com solda (soldadores) e para avaliar os processos de soldagem. 

Para a avaliação da qualidade da solda, geralmente, é medido o alongamento 

da face da solda, sendo o resultado utilizado para determinar se a solda é 

apropriada ou não para uma determinada aplicação. A solda deve ser testada 

em diferentes posições para efeitos de qualificação. Em geral, a largura do 

corpo de prova é uma vez e meia a sua espessura e o ângulo de dobramento, 

para estes testes, é de 180°.

Figura 2.3: Ensaio de dobramentos em peças soldadas
Fonte: CTISM

Assista a um vídeo  
sobre ensaio de dobramento  
em peças soldadas em:
https://www.youtube.com/
watch?v=_Q-Vro_OmZw
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O alongamento é definido pela relação dada pela diferença entre L (compri-

mento final) e L0 (comprimento inicial) sobre L0, medidos no cordão de solda, 

e, posteriormente, multiplicado por 100.

O resultado do ensaio é feito pela observação da existência ou não de fissuras 

e fendas na região tracionada do cdp.

2.3 Ensaio de flexão
O ensaio de flexão é realizado em materiais frágeis, como o ferro fundido, 

determinados aços, estruturas de concreto e outros materiais que são sub-

metidos a situações envolvendo esforço por flexão. Este tipo de ensaio é 

semelhante ao ensaio de dobramento, com a diferença de que a medida do 

deslocamento é realizada no centro, entre os apoios, onde aparece a deno-

minada flecha máxima (Figura 2.4), a qual é produzida pela flexão máxima, 

que com ela coincide. Uma característica em relação aos materiais frágeis 

refere-se a flechas medidas, que são muito pequenas, pois o material quebra 

devido às tensões de flexão. 

Figura 2.4: Flecha obtida nos ensaios de flexão devido à flexão máxima
Fonte: CTISM

Para determinar a tensão de flexão, deve ser utilizada a carga que provoca 

a fratura do cdp.
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Figura 2.5: Distância da carga aplicada no cdp
Fonte: CTISM

2.3.1 Propriedades mecânicas avaliadas na flexão
O ensaio de flexão fornece dados que permitem avaliar diversas propriedades 

mecânicas dos materiais, tais como a tensão de flexão, calculada através do 

produto da força pela distância do ponto de aplicação da força ao ponto de 

apoio, originando o que chamamos de momento fletor (Mf). Para realizarmos 

o cálculo do momento fletor, podemos partir de uma barra apoiada em dois 

pontos, de forma que, ao aplicarmos um esforço próximo a um dos apoios, 

iremos verificar que a flexão da barra será pequena. Mas, se aplicarmos este 

mesmo esforço no ponto central da barra, a flexão será máxima, ou seja, a 

flexão da barra depende da força e também da distância entre o ponto em que 

a força é aplicada e o ponto de apoio. Nos ensaios de flexão, a força é sempre 

aplicada na região média do cdp. Para calcular o momento fletor, multiplica-se 

a metade do valor da força aplicada e a metade do comprimento útil do cdp.

A fórmula para calcular o momento fletor é definida por:

Nos ensaios de flexão, é importante, também, conhecer o momento de inércia 

da seção transversal, pois a forma do material influencia muito a resistência 

à flexão.
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O momento de inércia (I) da seção é calculado pelas seguintes fórmulas:

a) Momento de inércia para corpos de seção circular:

b) Momento de inércia para corpos de seção retangular, em que h é a es-

pessura e tem a direção da força aplica:

Para entendermos a fórmula de cálculo da tensão de flexão, devemos conhecer 

o módulo de resistência da seção transversal, que é representado pela letra W. 

O valor deste módulo é obtido pela divisão do valor do momento de inércia 

(I) pela distância da linha neutra à superfície do cdp.

Módulo de resistência da seção transversal:

Nos cdp's de seção circular de materiais homogêneos, a distância c equivale 

à metade do diâmetro; já, em corpos de seção retangular ou quadrada, é 

considerada a metade do valor da altura h.

Tensão de flexão:
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Dessa forma e usando:

a) A tensão de flexão:

b) O momento fletor:

c) E o módulo de resistência da seção transversal:

Podemos definir a fórmula da tensão de flexão (σflexão) da seguinte forma:

A partir do ensaio realizado para calcular a tensão de flexão, devem-se substituir 

as variáveis da fórmula pelos valores obtidos, de maneira que a combinação 

das fórmulas anteriores permita trabalhar diretamente com esses valores. O 

valor da carga (força) obtido no ensaio varia conforme o material (dúctil ou 

frágil), sendo que, no caso de materiais dúcteis, considera-se a força obtida 

no limite de elasticidade e, no caso de materiais frágeis, considera-se a força 

registrada no limite de ruptura. A flecha máxima e o módulo de elasticidade 

são outras propriedades que podem ser avaliadas por meio do ensaio de flexão, 

sendo possível medir a flecha máxima diretamente pela régua da máquina de 

ensaio, ou calculá-la por meio de fórmula.

e-Tec BrasilAula 2 - Ensaios de dobramento e de flexão de materiais 37



Fórmula utilizada para o cálculo da flecha máxima (f):

Fórmula utilizada para o cálculo do módulo de elasticidade:

Exemplo 1
O ensaio de flexão realizado num cdp de seção circular, com 50 mm de 

diâmetro e 685 mm de comprimento, registrou uma flecha de 1,66 mm, 

sendo que a carga aplicada ao ser atingido o limite elástico era de 1.600 N. 

Calcular a tensão de flexão (TF) e o módulo de elasticidade.

Resolução
a) Inicialmente, devemos determinar a tensão de flexão, recorrendo à  fórmula:

b) Posteriormente, substituímos o valor da carga (F) = 1.600 N, o valor 

de comprimento (L) = 685 mm e o valor da distância da linha neutra à 

superfície do cdp (c) = 25 mm (lembre-se: c corresponde à metade do 

diâmetro em cdp de seção circular). 

c) Devemos encontrar o valor I, o qual é obtido pela fórmula de cálculo do 

momento de inércia para corpos de seção circular. Assim:

Dessa forma, obtemos o valor de I = 306.604,62 mm4. Prosseguindo no 

cálculo da tensão de flexão, substituindo as variáveis da fórmula pelos valores 

já conhecidos e aplicando a fórmula da tensão de flexão:
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Obtemos o valor de 22,34 MPa para a tensão de flexão. A seguir, pode-

mos calcular o módulo de elasticidade, pois todos os valores necessários são 

conhecidos.

Resumo
Esta aula possibilitou o entendimento dos ensaios de dobramento e de flexão 

empregados para determinar certas propriedades dos materiais de constru-

ção mecânica, assim como permitiu analisar os valores obtidos por meio da 

resolução dos cálculos empregados.

Atividades de aprendizagem
1. Assinale a alternativa correta.

No ensaio de dobramento, o ângulo, geralmente de ______, ______ ou ______, 

determina a severidade do ensaio na maioria das vezes, independente do 

valor da carga.

a) 70°, 110° ou 180°

b) 80°, 100° ou 120°

c) 80°, 120° ou 160°

d) 90°, 100° ou 150°

e) 90°, 120° ou 180°
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2. Calcule o alongamento de uma peça com os seguintes valores referentes 

ao comprimento: 

a) L0 = 68 mm  L = 68,4 mm

b) L0 = 68 mm  L = 69,2 mm

3. Calcular a tensão de flexão (TF) e o módulo de elasticidade (E) dos exer-

cícios propostos a seguir.

a) O ensaio de flexão realizado num cdp de seção circular, com 60 mm de 

diâmetro e 785 mm de comprimento, registrou uma flecha de 1,74 mm, 

sendo que a carga aplicada, ao ser atingido o limite elástico, era de 1.800 N.

b) O ensaio de flexão realizado num cdp de seção circular, com 40 mm de 

diâmetro e 645 mm de comprimento, registrou uma flecha de 1,42 mm, 

sendo que a carga aplicada, ao ser atingido o limite elástico, era de 

1.250 N.

c) O ensaio de flexão realizado num cdp de seção circular, com 40 mm de 

diâmetro e 762 mm de comprimento, registrou uma flecha de 1,54 mm, 

sendo que a carga aplicada, ao ser atingido o limite elástico, era de 1.480 N. 

4. Complete corretamente a frase abaixo de acordo com as alternativas 

propostas.

Nos ensaios de _____________, a força é sempre aplicada na região 

_____________ do cdp, distribuindo-se _____________ pelo corpo.

a) dobramento – média – proporcionalmente

b) dobramento – superior – uniformemente

c) flexão – inferior – proporcionalmente

d) flexão – média – uniformemente

e) flexão – superior – proporcionalmente 
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5. Marque (V) para verdadeiro e (F) para falso nas afirmativas a seguir e 

assinale a alternativa correta.

    )( O ensaio de dobramento é indicado, em geral, para componentes que 

serão efetivamente submetidos a operações de dobramento ou flexão 

em serviço.

    )( O dobramento livre é obtido pela aplicação de força nas extremidades 

do corpo de prova (cdp), com aplicação de força no ponto máximo de 

dobramento.

    )( O ensaio de dobramento permite fornecer uma indicação qualitativa da 

ductilidade do material.

a) V – V – V

b) V – F – V

c) V – F – F

d) F – V – V

e) F – F – F
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e-Tec Brasil

Aula 3 – Ensaios de impacto e  
               de dureza de materiais

Objetivos

Conhecer os ensaios de impacto e de dureza utilizados para a deter-

minação das propriedades dos materiais de construção mecânica.

Relacionar o tipo de ensaio empregado ao tipo de material e a sua 

aplicação.

Analisar os valores obtidos nos diversos cálculos empregados.

3.1 Ensaio de impacto
Este tipo de ensaio possibilita estudar os efeitos das cargas dinâmicas, sendo 

usado para medir a tendência de um metal para se comportar de maneira 

frágil. Por meio do choque ou impacto, é representado um esforço de natureza 

dinâmica, no qual a carga é aplicada de forma repentina e brusca. O ensaio 

de impacto consiste em medir a quantidade de energia absorvida por uma 

amostra do material quando submetida à ação de um esforço de choque de 

valor conhecido. É considerado simples, pois o ensaio é realizado por meio 

de um cdp padronizado com um entalhe, sendo rompido pela ação de um 

martelo em pêndulo, o qual é levado até uma posição inicial em que o seu 

centro de gravidade fique a uma altura h0. Pelo princípio da conservação da 

energia e desprezando a resistência do ar e o atrito no pivô, o martelo em 

pêndulo, quando liberado de sua posição inicial e com a ausência do cdp, 

deverá atingir a mesma altura da posição inicial no outro lado. Ao ser colocado 

um corpo de prova na trajetória do martelo, este será rompido pelo impacto, 

absorvendo energia e fazendo com que o pêndulo atinja, no outro lado, uma 

altura máxima h1 (posição final) menor que h0 (posição inicial). Assim, podemos 

determinar a resistência ao impacto do material, dada pela diferença entre as 

energias potenciais das posições h0 e h1.

Temos os testes de impacto do tipo Charpy e Izod, nos quais a energia potencial 

da elevação do martelo se transforma em energia cinética na descida, sendo 

que parte desta energia é transferida para o cdp, provocando sua ruptura. A 

energia não absorvida pelo corpo de prova faz com que o martelo atinja uma 
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altura menor em relação a que ele foi solto, e a diferença entre a altura de 

queda e a altura após a ruptura representa a energia necessária para efetuar 

a ruptura do cdp. No ensaio de impacto, a massa do martelo, a aceleração da 

gravidade e a altura inicial são conhecidas, sendo que a única variável desco-

nhecida é a altura final obtida no ensaio. O mostrador da máquina registra a 

posição final, que pode ser relacionada coma energia absorvida no impacto. 

Figura 3.1: Ensaio de impacto de materiais de construção mecânica 
Fonte: CTISM

Para realizar a leitura direta das diferenças de energia, o instrumento tem uma 

escala graduada, com indicador de valor máximo. No Sistema Internacional – SI,  

a resistência ao impacto é em joules (J).

3.1.1 Corpos de prova
Os cdp´s utilizados nos ensaios de impacto utilizam dois tipos de cdp com entalhe, 

o tipo Charpy ou Izod, e seguem especificações de normas, com base na norma 

americana E-23 da ASTM. Os cdp´s tipo Charpy compreendem, de acordo com 

o entalhe, três subtipos (A, B e C). A seguir, na Figura 3.2, são mostradas as 

formas e dimensões desses três tipos de cdp e dos respectivos entalhes.

Assista a um vídeo sobre ensaio 
de impacto tipo Charpy em:
https://www.youtube.com/

watch?v=hfp4xz3BxpU
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Figura 3.2: Corpos de prova do tipo Charpy
Fonte: CTISM

Para garantir que haja ruptura do cdp, mesmo nos materiais mais dúcteis, 

são especificadas diferentes formas de entalhe. Caso a queda do martelo 

não provoque a ruptura do cdp, o ensaio deve ser repetido com outro tipo 

de corpo, que apresente um entalhe mais severo, garantindo a ruptura. O 

entalhe do tipo C é o que apresenta maior área de entalhe, considerado o mais 

severo. O corpo de prova Izod (Figura 3.3) tem a mesma forma de entalhe do 

Charpy tipo A, mas localizada em posição não centralizada.

Figura 3.3: Corpos de prova do tipo Izod
Fonte: CTISM

O cdp Charpy é apoiado em ambas as extremidades na máquina e o Izod é 

engastado em uma extremidade. Os cdp´s de ferro fundido (fofo) e ligas não 

ferrosas fundidas, sob pressão, não apresentam entalhe.
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Figura 3.4: Corpos de prova de ferro fundido e ligas não ferrosas
Fonte: CTISM

Os ensaios de impacto tipo Charpy e Izod apresentam uma diferença quanto 

à posição do entalhe no golpe do martelo. No ensaio tipo Charpy, o golpe é 

desferido na face oposta ao entalhe; e, no ensaio tipo Izod, o golpe é desferido 

no mesmo lado do entalhe.

3.2 Ensaio de dureza de materiais
A dureza dos materiais é considerada como a resistência à deformação plástica 

permanente. Um material com grande resistência à deformação plástica 

permanente também terá alta resistência ao desgaste, alta resistência ao 

corte e será difícil de ser riscado, ou seja, será duro em qualquer uma dessas 

situações. O primeiro método comparativo de ensaio de dureza foi baseado 

no processo de riscagem e desenvolvido por Mohs em 1822, dando origem à 

escala de dureza Mohs. Esta escala apresenta dez minérios-padrões, ordenados 

numa escala crescente do grau 1 ao 10, de acordo com sua capacidade de 

riscar ou ser riscado.

Quadro 3.1: Escala de dureza Mohs
1 Talco

2 Gipsita

3 Calsita

4 Fluorita

5 Apatita

6 Feldspato

7 Quartzo

8 Topázio

9 Safira

10 Diamante

Fonte: Autores

A escala de Mohs não é considerada conveniente para os metais, devido à 

maioria deles apresentar durezas Mohs 4 e 8, sendo que pequenas diferenças 

de dureza não são acusadas por este método. Devido às limitações desta escala, 

foram desenvolvidos outros métodos para a determinação da dureza, como 
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é o caso do ensaio de dureza Brinell. O ensaio de dureza, para a mecânica, 

corresponde à resistência à penetração de um material duro em outro. O ensaio 

de dureza pode ser realizado em peças acabadas, deixando uma pequena 

marca, quase imperceptível, caracterizando-se como um importante meio de 

controle da qualidade do produto.

3.2.1 Tipos de dureza
Os tipos de dureza e suas principais características são: dureza por risco, por 

rebote e por penetração.

a) Dureza por risco – destaca-se, neste caso, o ensaio de dureza utilizando 

a escala de Mohs, com uma escala de 10 minerais-padrões organizados. 

Esse tipo de ensaio é pouco utilizado nos materiais metálicos, apresen-

tando uma ampla aplicação na área de mineralogia. 

b) Dureza por rebote – o ensaio é realizado por meio da queda livre de um 

êmbolo que apresenta uma ponta padronizada de diamante. Este tipo de 

ensaio emprega uma barra de aço de peso 2,5 N, sendo a ponta do dia-

mante colocada dentro de um tubo de vidro com uma escala graduada 

de 0 a 140. A barra é liberada de uma altura padrão (256 mm), sendo a 

altura de rebote após o choque considerada a dureza Shore. 

c) Dureza por penetração – mais comum para os metais, é uma medida 

da resistência à deformação plástica ou permanente.

3.3 Tipos de ensaios de dureza por  
      penetração
Existem diferentes tipos de ensaios para identificação da dureza dos materiais, 

que, agora, serão analisados. 

3.3.1 Ensaio de dureza Brinell
Este tipo de ensaio foi aceito e padronizado, sendo que existe relação entre 

os valores obtidos no ensaio de dureza e os resultados de resistência limite 

à tração para os materiais ferrosos. De acordo com Garcia (2012), este foi o 

primeiro ensaio de penetração padronizado e reconhecido industrialmente. O 

ensaio consiste em comprimir, de forma lenta, uma esfera de aço temperado, 

com diâmetro D, sobre uma superfície plana, polida e limpa de um metal, por 

meio de uma carga F, durante um tempo t, produzindo uma calota esférica 

na peça, de diâmetro d, conforme pode ser observado na Figura 3.5.

Assista a um vídeo sobre  
ensaio de dureza Brinell em:
https://www.youtube.com/
watch?v=8ADxiWn_UYc
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Figura 3.5: Ensaio de dureza Brinell
Fonte: CTISM

A dureza Brinell é oriunda do inglês Hardness Brinell, representada pelas letras 

HB, que significa dureza Brinell. Consiste na relação entre a carga aplicada (F)  

e a área da calota esférica impressa no material ensaiado (Ac), conforme 

expressão a seguir:

A área da calota esférica Ac é dada pela fórmula: π × D × p, sendo que D 

corresponde ao diâmetro da calota e p à profundidade da calota. Assim, 

partindo da fórmula para cálculo da dureza Brinell e substituindo Ac, teremos: 

Tecnicamente, existe uma dificuldade de medição da profundidade (p), devido 

ao valor muito pequeno, utilizando-se, para isso, uma relação matemática 

entre a profundidade (p), o diâmetro da calota (D) e o diâmetro da marca (d),  

que permite o cálculo da dureza HB, conforme Figura 3.6, expressa por:
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Figura 3.6: Relação entre diâmetros no ensaio de dureza Brinell
Fonte: CTISM

Prática de um ensaio de dureza Brinell
a) Inicialmente, devemos determinar a dureza do material ensaiado, recor-

rendo à Equação 3.3.

b) Posteriormente, usamos o valor do diâmetro da esfera (D) = 2,5 mm, da 

carga aplicada (F) = 187,5 kgf e dos diâmetros de impressão (d) obtidos 

no teste, igual a 1 mm.

c) A dureza HB pode ser calculada substituindo-se os respectivos valores. 

Assim:

3.3.1.1 Condições de ensaio Brinell
Brinell propôs um ensaio padronizado, realizado com uma carga de  

3.000 kgf e utilizando uma esfera de aço temperado com 10 mm de diâmetro, 

sendo que, utilizando cargas e esferas diferentes, também é possível se obter 

o mesmo valor de dureza, desde que observadas determinadas condições, 

conforme descrito a seguir:

•	 A carga que será determinada deverá apresentar um diâmetro de impressão 

d situado no intervalo de 0,24 a 0,6 do diâmetro da esfera D.
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•	 A impressão será considerada ideal se o valor de d estiver na média entre os 

dois valores anteriores, ou seja, 0,42 mm. É necessário manter constante a 

relação entre a carga (F) e o diâmetro ao quadrado da esfera do penetrador 

(D2), ou seja, a relação F/D2 é igual a uma constante chamada fator de carga.

O ensaio foi padronizado através de valores fixados em relação aos fatores de 

carga, segundo a faixa de dureza e o tipo de material. A partir do Quadro 3.2, 

é possível identificar os principais fatores de carga utilizados e suas respectivas 

faixas de dureza e indicações.

Quadro 3.2: Constantes ou graus de carga de alguns materiais
Constante ou grau de carga Dureza Materiais

30
Metais ferrosos e não ferrosos 
resistentes.

Aços, ferros fundidos, níquel, cobalto, 
ligas de titânio.

15 Somente para carga de 3000 kgf. Titânio e ligas.

10
Metais ferrosos dúcteis e a maioria 
dos não ferrosos.

Ferros fundidos, ligas de Al e Cu, latões, 
bronzes.

5 Metais não ferrosos moles.
Metais puros, alumínio, magnésio, 
cobre e zinco.

2,5 Metais moles.
Ligas de Sn, chumbo, antimônio, berílio 
e lítio.

1 Metais muito moles. Metais puros, estanho, chumbo.

Fonte: Garcia; Spim; Santos, 2012

Em função da espessura do corpo de prova que será ensaiado é que se deter-

mina o diâmetro da esfera, sendo a espessura mínima indicada em normas 

técnicas de método de ensaio.

De acordo com a norma brasileira (ABNT), a espessura mínima do material 

ensaiado deve ser equivalente a 17 vezes a profundidade da calota.

O Quadro 3.3, a seguir, mostra as cargas recomendadas para diferentes 

esferas e constantes.

Quadro 3.3: Constantes ou graus de carga de alguns materiais

Esfera D 
(mm)

Constante ou grau de carga (ABNT e ASMT)

30 15 10 5 2,5 1,25 1

Cargas (kgf)

10 3000 1500 1000 500 250 125 100

5 750 - 250 125 62,5 31,25 25

2,5 187,5 - 62,5 31,25 15,625 7,812 6,25

2 120 - 40 20 10 5 4

1 30 - 10 5 2,5 1,25 1

Fonte: Garcia; Spim; Santos, 2012
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A carga (kgf) é obtida a partir das relações entre F e D2, que corresponde a 

um valor de carga, ou seja, por exemplo:

(Observe este valor no Quadro 3.3)

3.3.1.2 Prática de um ensaio de dureza Brinell padronizado
Uma determinada empresa adquiriu um lote de chapas de aço carbono 

com a seguinte especificação: espessura da chapa de 4 mm, com dureza  

Brinell (HB) igual a 180. As chapas serão submetidas ao ensaio de dureza 

Brinell para confirmar as especificidades descritas, sendo que a dúvida persiste 

em saber se o ensaio pode ser realizado utilizando-se a esfera de 10 mm.

De acordo com o Quadro 3.2, verifica-se que a constante de carga para os 

aços é igual a 30. Desse modo e a partir do Quadro 3.3, é possível definir o 

valor de carga de ensaio, pois, com:

a) Constante de carga igual a 30.

b) Diâmetro da esfera igual a 10 mm.

c) A carga de ensaio será igual a 3.000 kgf.

A partir desses dados, é possível calcular a profundidade de impressão da 

calota, através da fórmula:

Portanto, o valor 0,53 mm corresponde à profundidade da impressão, e 

sabemos que a espessura do material que será ensaiado deve ter, no mínimo, 

17 vezes a profundidade da calota, ou seja, 17 vezes 0,53 mm, assim, teremos 

9,01 mm.
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Neste caso, concluímos que o valor obtido é menor do que 10 mm, o que 

justifica o uso de esferas menores, uma vez que a esfera com a dimensão de 

10 mm produz grandes calotas na peça ensaiada.

3.3.1.3 Formas de representação dos resultados obtidos
a) O número de dureza Brinell deve ser seguido pelo símbolo HB, sem qual-

quer sufixo, sempre que se tratar do ensaio padronizado, com aplicação 

da carga durante 15 segundos. 

b) Em outras condições, o símbolo HB recebe um sufixo formado por nú-

meros que indicam as condições específicas do teste, na seguinte ordem: 

diâmetro da esfera, carga e tempo de aplicação da carga.

c) Como a força aplicada no material (cdp) tem valores diferentes em cada 

ponto da calota, não há necessidade de especificar a unidade (kgf/mm²) 

após o valor de HB.

Exemplo
Um valor de dureza Brinell 90 HB, medido com uma esfera de 8 mm de 

diâmetro e uma capa de carga de 2.000 kgf, aplicada por 20 segundos, é 

representado da seguinte forma: 90HB 8/2000/20.

3.3.2 Ensaio de dureza Rockwell
Este é considerado o método de ensaio de dureza mais empregado, devido 

à rapidez, facilidade de execução, isenção de erros humanos e por gerar 

pequeno tamanho de impressão. De acordo com Garcia; Spim; Santos (2012), 

o método utiliza-se da profundidade da impressão causada pelo penetrador 

sob a ação de uma carga aplicada em dois estágios, ou seja, a pré-carga e a 

carga suplementar. O penetrador pode ser um diamante esferocônico com 

ângulo de 120° e ponta ligeiramente arredondada como uma esfera de aço 

endurecido ou carboneto de tungstênio, tipo esférico – esfera de aço temperado 

ou cônico – cone de diamante com 120º de conicidade. O método de ensaio 

Rockwell apresenta determinadas vantagens em relação ao ensaio Brinell, pois 

permite avaliar a dureza de diversos metais, dos mais moles aos mais duros.
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Figura 3.7: Tipos de penetradores
Fonte: CTISM

3.3.2.1 Descrição do processo de ensaio de dureza Rockwell
Resumidamente, o processo de dureza Rockwell pode ser descrito por meio 

de 4 (quatro) passos, conforme descrito na Figura 3.8.

Figura 3.8: Passos do processo de dureza Rockell
Fonte: CTISM
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Quando se utiliza o penetrador cônico de diamante, a leitura do resultado deve 

ser feita na escala externa do mostrador de cor preta. Ao se usar o penetrador 

esférico, faz-se a leitura do resultado na escala vermelha. Nos equipamentos 

com mostrador digital, uma vez fixada a escala a ser usada, o valor é dado 

diretamente na escala determinada.

Figura 3.9: Escala do mostrador de penetração 
Fonte: CTISM

3.3.2.2 Escalas de dureza Rockwell
Estes tipos de escalas são estabelecidos segundo o tipo de material que será 

testado. Por exemplo: para materiais duros, será utilizado, como objeto pene-

trante, um cone de diamante com ângulo de vértice de 120º, neste caso, 

a escala é denominada Rockwell C ou HRC; já, em materiais semiduros ou 

macios, é usada uma esfera de aço temperado de diâmetro 1/16", sendo a 

escala denominada de Rockwell B ou HRB. Nos dois casos, é aplicada uma carga 

padrão determinada em normas com a dureza definida pela profundidade de 

penetração. O número de dureza Rockwell deve ser seguido pelo símbolo HR 

e com um sufixo que indique a escala utilizada, por exemplo, a interpretação 

do resultado 80 HRC, em que 80 corresponde ao valor de dureza obtido no 

ensaio, HR indica que se trata de ensaio de dureza Rockwell e C refere-se a 

um ensaio padrão.

3.3.3 Ensaio de dureza Vickers
Este ensaio, de acordo com Garcia, Spim; Santos (2012), é aplicável a todos 

os materiais metálicos com quaisquer durezas, especialmente materiais muito 
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duros, ou cdp muito finos, pequenos e irregulares, considerada, por isso, a 

denominação de ensaio universal.

Neste ensaio, é utilizado diamante, com ponta em forma de pirâmide reta 

com base quadrada, com um ângulo de diedro de 136º, sendo comprimida 

com uma força arbitrária F pelo período de 30 segundos, contra a superfície 

do material. A área (S) da superfície impressa pela medição das suas diagonais 

é calculada, de forma que a dureza Vickers HV é obtida por meio da relação 

F/S conforme Equação 3.4. O resultado não depende da força aplicada, pois 

existe uma proporcionalidade entre a força aplicada e a área, sendo muito 

conveniente para medições em chapas finas e peças com endurecimento 

superficial, como as cimentadas, por exemplo.

O valor da área de impressão da pirâmide não é fornecido pela máquina que 

realiza o ensaio Vickers, mas é possível obtê-lo por meio da utilização de um 

microscópio acoplado às dimensões das diagonais (d1 e d2) compostas pelos 

vértices opostos da base da pirâmide. Assim, conhecendo estas medidas das dia-

gonais, é possível determinar o valor da área da pirâmide de base quadrada (A),  

utilizando a seguinte fórmula:

Em que, partindo de:

Observações
•	 A força deve ser expressa em quilograma-força (kgf).
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•	 O “d” corresponde à diagonal média, definida por:

•	 O “d” deve ser expresso em milímetro (mm).

A dureza do ensaio Vickers é representada pelo valor de dureza, seguido 

do símbolo HV e de um número que indica o valor da carga aplicada. Dessa 

forma, a representação 380 HV 40 indica que o valor da dureza Vickers é 

380 e que a carga aplicada foi de 40 kgf. O tempo normal de aplicação da 

carga varia de 10 a 15 segundos. Caso a duração da aplicação da carga seja 

diferente, indica-se o tempo de aplicação após a carga, por exemplo, na 

representação: 380 HV 40/20, o último número indica que a carga foi aplicada 

por 20 segundos.

Quadro 3.4: Vantagens e desvantagens de ensaios de dureza
Ensaio de dureza Brinell Ensaio de dureza Rockwell Ensaio de dureza Vickers

Va
nt

ag
en

s

Baixo custo de equipamento.
Permite avaliar a dureza de 
materiais que não poderiam ser 
submetidos ao ensaio Brinell.

Escala contínua de dureza.

Existe a possibilidade de se estimar 
a resistência à tração a partir da 
dureza Brinell. 

Rapidez de execução.
Relação com a resistência à 
tração.

A impressão, sendo muito grande, 
pode inutilizar a peça.

Medida direta do valor da dureza.
Impressões de dureza 
extremamente pequenas.

Permite-se medir a dureza de 
materiais de média dureza, isto é, 
até, no máximo, 500 HB.

O teste não é destrutivo.
Aplicação para qualquer 
espessura.

De
sv

an
ta

ge
ns

Adequado para materiais compostos 
por mais de uma fase.

Há multiplicidade de escalas não 
relacionadas.

Necessidade de preparação 
cuidadosa da superfície.

É sujeito a erros de medição.
Os possíveis efeitos da mesa 
usada para suporte do corpo de 
prova.

Processo lento.

Não é realizado em materiais que 
sofreram algum tipo de tratamento 
de superfície.

Sujeito a erros do operador.

Fonte: Autores

Resumo
Esta aula possibilitou o entendimento dos ensaios mais comuns de impacto 

e de dureza empregados para determinar propriedades dos materiais de 

construção mecânica, relacionadas com a tenacidade e resistência mecânica. 

Foram mostradas as fórmulas para obtenção do índice de dureza e exemplos. 

Tecnologia Mecânica IIe-Tec Brasil 56



Atividades de aprendizagem
1. Determine qual a dureza do material ensaiado nas questões sugeridas a 

seguir.

a) Uma determinada amostra foi submetida a um ensaio de dureza Brinell, 

sendo utilizada uma esfera de 3,5 mm de diâmetro e aplicada uma carga 

de 194,8 kgf com medidas dos diâmetros de impressão iguais a 1,2 mm. 

b) Uma determinada amostra foi submetida a um ensaio de dureza Brinell, 

sendo utilizada uma esfera de 3,0 mm de diâmetro e aplicada uma carga 

de 176,5 kgf com medidas dos diâmetros de impressão iguais a 1,0 mm. 

c) Uma determinada amostra foi submetida a um ensaio de dureza Brinell, 

sendo utilizada uma esfera de 2,8 mm de diâmetro e aplicada uma carga 

de 180,7 kgf com medidas dos diâmetros de impressão iguais a 1,4 mm. 

2. Complete corretamente a frase abaixo de acordo com as alternativas 

propostas.

O cdp __________ é __________ na máquina e o __________ é __________, 

justificando o seu maior __________.

a) Charpy – apoiado – Izod – engastado – comprimento

b) Charpy – apoiado – Izod – engastado – diâmetro

c) Charpy – engastado – Izod – apoiado – diâmetro

d) Izod – apoiado – Charpy – engastado – diâmetro

e) Izod – engastado – Charpy – engastado – comprimento

e-Tec BrasilAula 3 - Ensaios de impacto e de dureza de materiais 57



3. Marque (V) para verdadeiro e (F) para falso nas afirmativas a seguir e 

assinale a alternativa correta.

    )( O ensaio de impacto consiste em medir a quantidade de energia liberada 

por uma amostra do material, quando submetida à ação de um esforço 

de choque de valor conhecido.

    )( No ensaio de impacto, a massa do martelo, a aceleração da gravidade e 

a altura inicial são conhecidas, sendo que a única variável desconhecida 

é a altura final obtida pelo ensaio.

    )( Em testes realizados com o pêndulo (Charpy e Izod), a energia potencial na 

descida do martelo se transforma em energia cinética durante a elevação, 

sendo que parte desta energia é transferida para o cdp, provocando sua 

ruptura.

a) V – F – V 

b) V – F – F 

c) F – V – V 

d) F – V – F

e) F – F – F 

4. Marque (V) para verdadeiro e (F) para falso nas afirmativas a seguir e 

assinale a alternativa correta.

    )( Os ensaios de impacto tipo Charpy e Izod apresentam apenas uma dife-

rença, a qual é descrita pela forma do golpe do pêndulo, pois, enquanto 

no ensaio tipo Izod, o golpe é desferido na face oposta ao entalhe; no 

ensaio tipo Charpy, o golpe é desferido no mesmo lado do entalhe.

    )( A escala de Mohs é considerada conveniente para os metais, devido 

à maioria deles apresentar durezas Mohs 4 e 8, sendo que pequenas 

diferenças de dureza não são acusadas por este método.

    )( A dureza por penetração para os metais é uma medida da resistência à 

deformação plástica ou permanente.
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    )( A dureza Brinell é oriunda do inglês Hardness Brinell, representada pelas 

letras HB, que significa dureza Brinell e consiste na relação entre a carga 

aplicada (F) e a área da calota esférica impressa no material ensaiado (Ac).

a) V – F – V – F 

b) V – F – F – V 

c) F – V – F – F 

d) F – F – V – V 

e) F – F – V – F

5. Complete corretamente a frase abaixo de acordo com as alternativas 

propostas.

O ensaio de dureza __________ é considerado o método mais empregado 

internacionalmente, devido à __________, facilidade de execução, isenção de 

erros __________ e por gerar __________ tamanho de impressão.

a) Brinell – operacionalidade – técnicos – pequeno 

b) Brinell – rapidez – técnicos – grande

c) Rockwell – operacionalidade – humanos – grande 

d) Rockwell – rapidez – humanos – pequeno 

e) Vickers – rapidez – humanos – grande 

6. Assinale a alternativa que identifique a relação dos tipos de ensaios e 

suas respectivas vantagens.

(A) Ensaio Vickers (B) Ensaio Brinell  (C) Ensaio Rockwell

    )( Aplicação para qualquer espessura.

    )( Medida direta do valor da dureza.

    )( O teste não é destrutivo.
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    )( Impressões de dureza extremamente pequenas.

    )( A impressão sendo muito grande pode inutilizar a peça.

a) A – B – C – C – A 

b) A – C – C – A – B 

c) A – C – C – B – A 

d) B – C – A – C – C 

e) C – A – B – C – C
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e-Tec Brasil

Aula 4 – Ensaios de fluência e 
               de fadiga de materiais

Objetivos

Conhecer os ensaios de fluência e de fadiga utilizados para a de-

terminação das respectivas propriedades dos materiais de constru-

ção mecânica. 

Relacionar o tipo de ensaio empregado ao tipo de material e a sua 

aplicação.

4.1 Ensaio de fluência de materiais
A fluência corresponde à deformação plástica que ocorre em todo material, 

quando submetido à tensão constante, ou praticamente constante, em função 

do tempo e da temperatura. Tal fenômeno pode ocorrer com metais inclusive 

à temperatura ambiente, diferentemente de outros metais que resistem à 

fluência em elevadas temperaturas. A medida do ensaio de fluência, através 

de determinadas exigências, permitiu o desenvolvimento de novas ligas, 

resistentes à fluência. A medição da temperatura pode ser realizada por 

meio de pirômetros ligados ao cdp ou termopares. A fluência limita o tempo 

de vida de determinados componentes ou estruturas, pois ocorre devido à 

movimentação de falhas existentes na estrutura cristalina dos metais, alterando 

sua dimensão e tensão de resistência. A sua velocidade apresenta uma relação 

entre a deformação plástica e o tempo, aumentando com a temperatura. O 

ensaio de fluência é conhecido também como “creep”.

4.1.1 Descrição do ensaio de fluência de materiais
Os ensaios de fluência são executados em um período de tempo normalmente 

compreendido entre 100 e 10000 horas, quando o cdp passa por um tempo 

de aquecimento determinado. Normalmente, o cdp é aquecido até 10ºC 

abaixo da temperatura de ensaio desejada, por um período de 1 a 4 horas, 

permitindo a ocorrência de uma completa homogeneização da estrutura.

4.1.2 Equipamento utilizado no ensaio de fluência
O equipamento utilizado no ensaio de fluência (Figura 4.1) permite aplicar 

uma carga de tração constante ao cdp, que fica dentro de um forno elétrico 

Assista a um vídeo  
sobre ensaio de fluência em:
https://www.youtube.com/
watch?v=SzAjj4scRd4
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com temperatura constante e controlada. É utilizado um extensômetro de 

deslocamento acoplado ao equipamento para realizar a medição do alonga-

mento em função do tempo.

Figura 4.1: Ensaio de fluência – equipamento utilizado
Fonte: CTISM

4.1.3 Curva típica do ensaio de fluência
Na curva típica no ensaio de fluência (Figura 4.2), podem ser observados a 

deformação elástica instantânea, que ocorre devido ao efeito de carregamento 

do cdp, e três estágios, assim descritos:

•	 Estágio primário – ocorre nas primeiras horas, apresentando uma rápida 

velocidade de fluência.

•	 Estágio secundário – apresenta uma taxa de fluência constante e com 

estágio de duração mais longo. Neste estágio, ocorre o equilíbrio entre 

os processos de encruamento e recuperação.

•	 Estágio terciário – a partir deste estágio, inicia-se a aceleração na taxa 

de fluência e estricção, levando à ruptura do cdp.
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Figura 4.2: Curva típica do ensaio de fluência 
Fonte: CTISM

4.2 Ensaio de fadiga de materiais
A fadiga de um material refere-se à ruptura de componentes decorrentes de 

solicitações cíclicas repetidas de cargas inferiores à carga máxima suportada 

pelo material na região elástica. A fadiga sempre ocorre a partir um nível de 

tensão inferior ao da tensão de escoamento do material. O ensaio de fadiga 

é importante porque a maioria das falhas de componentes de máquinas e 

equipamentos em serviço ocorre devido à fadiga. O processo de fadiga tem 

início em uma trinca ou defeito microscópico, que vai aumentando, progressi-

vamente, até que resulta em uma área incapaz de resistir ao esforço aplicado, 

provocando, assim, a ruptura instantânea do material. Para ocorrer fadiga, 

é necessário que os ciclos de carga do material possuam um componente 

de tração.

4.2.1 Descrição do ensaio de fadiga de materiais
O ensaio de fadiga pode ser realizado de diversas maneiras, segundo o tipo 

de solicitação que se deseja aplicar: por torção, tração-compressão, flexão 

ou flexão rotativa. Normalmente, o ensaio de fadiga é realizado no próprio 

componente ou produto, como por exemplo, em pontas de eixo, molas, 

rodas, etc. O ensaio de fadiga pode ser realizado no próprio componente ou 

Creep strain
Termo em inglês que  
significa tensão de fluência.
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produto, ou em cdp's padronizados. No ensaio de fadiga, o ensaio de flexão 

rotativa é o mais utilizado, realizado em cdp's extraídos de barras ou perfis 

metálicos da peça. Neste tipo de ensaio, o cdp, que fica girando, é submetido 

a solicitações controladas de ciclos e da carga de flexão.

Figura 4.3: Ensaio de fadiga por meio de flexão rotativa
Fonte: CTISM

Uma pequena trinca pode ser o início de falhas decorrentes de fadiga,  

pré-existente ou desenvolvida ao longo do tempo, devido às deformações 

cíclicas em volta dos pontos de concentração de tensões. A falha por fadiga 

ocorre em três estágios, assim denominados: Início da trinca, propagação da 

trinca e ruptura repentina.

4.2.1.1 Fatores que afetam a vida em fadiga dos materiais
Diversos fatores podem ser considerados, tais como:

•	 Material utilizado – cada material possui um comportamento. O aço, por 

exemplo, apresenta, sob certa solicitação, vida infinita à fadiga, enquanto 

que o alumínio não apresenta. Por exemplo, as estruturas de alumínio, 

como um avião, precisam ter suas trincas constantemente monitoradas, 

a fim de impedir uma ruptura.
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•	 Acabamento superficial – o material pode apresentar maior resistência 

à fadiga, quanto melhor for o acabamento superficial.

•	 Tamanho da peça – neste caso, a possibilidade de falha por fadiga apre-

senta uma relação direta em relação ao tamanho, ou seja, quanto maior 

o componente, menor será a sua resistência à fadiga.

•	 Temperatura – os metais apresentam um aumento na sua resistência à 

fadiga em temperaturas abaixo da temperatura ambiente; já, em altas 

temperaturas, os metais apresentam uma redução na resistência à fadiga, 

pois a deformação plástica torna-se mais intensa.

•	 Concentração de tensões – as descontinuidades, tais como entalhes, 

furos e ranhuras modificam a distribuição de tensões, proporcionando um 

aumento de tensões localizadas, diminuindo a vida em fadiga do material.

•	 Efeitos microestruturais – os efeitos microestruturais estão diretamente 

relacionados com o aumento no limite de escoamento do material, pois 

a iniciação de trincas por fadiga abrange deformação plástica localizada.

Resumo
Esta aula abordou os ensaios de fluência e de fadiga, mostrando aspectos 

básicos a serem considerados no projeto de peças em geral.

Atividades de aprendizagem
1. Complete corretamente a frase abaixo de acordo com as alternativas 

propostas.

A fluência corresponde à deformação ______________ que ocorre em um 

material quando submetido à tensão ______________, ou praticamente cons-

tante, em função do tempo e ______________.

a) elástica – constante – velocidade

b) elástica – variável – temperatura

c) elástica – variável – velocidade
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d) plástica – constante – temperatura

e) plástica – variável – velocidade

2. Marque (V) para verdadeiro e (F) para falso nas afirmativas a seguir e 

assinale a alternativa correta.

    )( Os ensaios de fluência são conduzidos por várias horas, normalmente 

pelo período compreendido entre 10 e 100 horas.

    )( O fenômeno de fluência pode ocorrer com metais em temperatura 

ambiente, diferentemente de outros metais que resistem a essa defor-

mação, apesar das elevadas temperaturas.

    )( A velocidade de fluência apresenta uma relação entre a deformação 

elástica e o tempo, aumentando com a temperatura.

    )( Existe uma semelhança muito grande no cdp utilizado no ensaio de 

fluência em relação ao utilizado nos ensaios de tração.

a) V – V – F – F

b) V – F – F – F

c) F – V – V – F

d)  F – V – F – V

e)  F – F – F – V

3. Complete corretamente a frase abaixo de acordo com as alternativas 

propostas.

Os metais apresentam um aumento na sua resistência à ___________ em 

temperaturas ___________ da temperatura ambiente, já em ___________ 

temperaturas, os metais apresentam uma redução na resistência à ___________, 

pois a deformação ___________ torna-se ___________ intensa.

a) fadiga – abaixo – altas – fadiga – plástica – mais

b) fadiga – abaixo – altas – fadiga – plástica – menos
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c) fadiga – acima – baixas – fluência – elástica – menos

d) fluência – abaixo – baixas – fadiga – elástica – mais

e) fluência – acima – altas – fluência – plástica – mais

4. Marque (V) para verdadeiro e (F) para falso nas afirmativas a seguir e 

assinale a alternativa correta.

    )( Na curva típica no ensaio de fluência, pode ser observada a deformação 

elástica instantânea, que ocorre devido ao efeito de carregamento do cdp.

    )( No ensaio de fadiga, o ensaio de flexão compressiva é considerado o 

mais utilizado, realizado em cdp's oriundos de barras ou perfis metálicos.

    )( Os efeitos macroestruturais estão diretamente relacionados com o 

aumento no limite de escoamento do material, pois a iniciação de trincas 

por fadiga abrange deformação plástica localizada.

    )( O ensaio de fadiga pode ser realizado de diversas maneiras, segundo 

o tipo de solicitação que se deseja aplicar, ou seja, por torção, tração-

compressão, flexão ou flexão rotativa.

a) V – V – V – F

b) V – F – F – V 

c) V – F – F – F 

d) F – V – V – V 

e) F – V – F – F
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e-Tec Brasil

Aula 5 – Ensaios para a determinação de 
               propriedades físicas e químicas

Objetivos

Conhecer os diversos ensaios utilizados para a determinação das 

propriedades físicas e químicas de materiais.

Relacionar o tipo de ensaio empregado ao tipo de material e a sua 

aplicação.

5.1 Densidade
A densidade, de acordo com o Grupo Setorial de Metalurgia do Pó (2009), é 

uma propriedade de extrema importância, devido ao fato de que as propriedades 

mecânicas do material dela dependem. A determinação da densidade, segundo 

o princípio de Arquimedes, envolve somente medidas de massa, podendo, 

dessa forma, ser determinada por meio da utilização de uma balança aferida 

segundo uma precisão mínima de 0,01 g. Para isso, pode-se usar qualquer 

líquido, mas, geralmente, a água, é o líquido mais utilizado.

Em geral, quanto maior o fator de empacotamento de uma célula unitária, 

maior será a densidade deste material. Esta é uma propriedade que não 

depende da quantidade de matéria da substância, sendo uma propriedade 

intensiva. Ou seja, a densidade do aço é igual para qualquer quantidade 

deste mesmo aço.

5.1.1 Determinação da densidade
Para peças que possuem a porosidade vedada através de tratamento de oxidação 

por meio de vapor ou que foram submetidas a algum processo de deposição 

de camada superficial, determina-se a densidade, de forma convencional, 

pela relação entre massa e volume. Neste caso, devido ao empuxo, haverá 

um deslocamento (aumento) do volume de água.
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Onde: D = densidade em g/cm3

 M = massa em gramas

 V = equivalente ao volume de água deslocado

Caso a peça apresente porosidade aberta, a água se infiltrará nos seus poros. 

Dessa forma, o empuxo será igual, mas os poros modificam o volume.

A importância do conhecimento da densidade dos materiais é considerada 

no momento da definição de sua aplicação, como, por exemplo, na indústria 

de transportes, sejam eles terrestres, hidroviários ou aéreos. E, conforme  

Padilha (1997), existem faixas de classificações para os materiais metálicos, 

que vão de leve a pesado. Nos materiais classificados como leve, podem-se 

destacar o berílio (1,87 g/cm3) e o lítio (0,53 g/cm3). Já, nos materiais pesados, 

o irídio tem uma densidade de 22,65 g/cm3 e o tungstênio tem uma densidade 

de 19,3 g/cm3.

O Quadro 5.1 apresenta a identificação de alguns materiais metálicos e a sua 

respectiva densidade.

Quadro 5.1: Densidade de alguns materiais metálicos (g/cm3)
Irídio 22,65 Ósmio 22,50

Rênio 21,02 Tungstênio 19,30

Urânio 18,70 Chumbo 11,34

Molibdênio 10,22 Cobre 8,93

Níquel 8,907 Nióbio 8,57

Ferro 7,87 Titânio 4,50

Alumínio 2,70 Berílio 1,87

Magnésio 1,74 Lítio 0,53

Fonte: Padilha, 1997

Para se calcular a densidade de um material, é necessário o conhecimento 

das grandezas envolvidas. O Quadro 5.2 destaca estas grandezas.

Quadro 5.2: Grandezas, símbolos e unidades
Grandeza Símbolo Nome da unidade Unidade

Densidade D
gramas por  

centímetro cúbico
g/cm3

Massa M gramas g

Volume V centímetros cúbicos cm3

Fonte: Autores
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A densidade é uma propriedade física do material, que pode diferenciar um 

material puro de um material impuro, podendo, também, realizar o controle 

de qualidade de produtos industriais.

Para a determinação da densidade de líquidos, procede-se de forma similar 

à determinação da densidade em sólidos.

5.2 Viscosidade
A viscosidade, segundo Nepomuceno (1989), é a mais importante característica 

física de um óleo lubrificante, atuando como uma medida de resistência ao 

escoamento, denominada como a única propriedade lubrificante que influencia 

a espessura da película de óleo entre as partes móveis, influenciando também 

no desgaste.

É uma propriedade dos materiais não cristalinos, ou seja, materiais fluidos 

(este termo é esotérico). A viscosidade mede a resistência desse fluido ao se 

deslocar, analisando o atrito interno deste material. Fluidos com alta viscosidade 

apresentam maior dificuldade na sua movimentação, devido ao maior atrito 

interno de suas moléculas; já os fluidos com baixa viscosidade demonstram 

uma facilidade no seu deslocamento, ocasionada pelo baixo atrito interno de 

suas moléculas.

Para entender melhor, pode-se imaginar uma pilha de folhas, conforme a 

Figura 5.1.

Figura 5.1: Folhas empilhadas
Fonte: CTISM

Ao aplicarmos uma força tangencial nas folhas empilhadas, haverá um deslo-

camento na direção da força, sendo maior na folha em contato com a força e 

nulo na folha da base. Este fenômeno ocorre de forma similar nos fluidos, nos 

quais o atrito interno entre as camadas transforma a energia cinética em calor 

e dificulta o seu escorregamento. Esta força tangencial provoca uma tensão 

cisalhante entre as camadas do fluido, e quanto maior for a viscosidade, maior 

será a resistência imposta à sua movimentação, ou seja, menor a capacidade 

Assista a um vídeo sobre 
densidade dos líquidos em:
youtube.com/watch? 
v=6JCxDhOVKcM

Assista a um vídeo sobre 
ensaio de viscosidade em:
https://www.youtube.com/
watch?v=KTbY3nfGUF0
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deste fluido escoar. O contrário é verdadeiro: quanto menor a viscosidade, 

maior a capacidade deste fluido escoar.

A viscosidade é uma propriedade que é modificada com a variação da tempe-

ratura. Com o aumento da temperatura, geralmente, ocorre uma diminuição 

da viscosidade, já o aumento da viscosidade é provocado por uma diminuição 

da temperatura.

Normalmente, ao partirmos uma máquina rotativa que trabalha lubrificada, 

esta se apresenta com a temperatura igual à ambiente. Com o passar do 

tempo, esta máquina atinge a sua temperatura de operação, dita temperatura 

de trabalho e acaba provocando uma diminuição da viscosidade.

Quanto maior a variação da temperatura maior chance de modificar a visco-

sidade do lubrificante.

Para isso, existe o índice de viscosidade de um lubrificante, que mede a variação 

da viscosidade em função da variação da temperatura. Um alto índice de 

viscosidade refere-se a uma pequena variação da viscosidade do fluído com 

relação a variação da temperatura. A Figura 5.2 mostra o comparativo entre 

dois lubrificantes com diferentes índices de viscosidade.

Figura 5.2: Índice de viscosidade de um lubrificante
Fonte: CTISM adaptado dos Autores

O lubrificante com maior índice de viscosidade (IV = 140) apresenta uma 

menor variação da viscosidade para a mesma variação de temperatura  

(Δt = t2 – t1) em comparação com o lubrificante que tem um menor índice 

de viscosidade (IV = 100).
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Recomenda-se que lubrificantes de baixa viscosidade sejam utilizados para 

temperatura baixas, velocidades elevadas e cargas leves. Já para temperatura 

elevada, cargas pesadas e baixa velocidade, recomendam-se lubrificantes de 

maior viscosidade.

5.3 Condutividade elétrica e térmica
As condutividades elétrica e térmica dos materiais estão relacionadas com a 

facilidade do material de transmitir os elétrons no seu interior. Nas ligações 

metálicas, isso é fácil, pois os elétrons estão na forma de nuvem; ao passo que, 

nos materiais com ligações covalentes ou iônicas, eles não se apresentam livres, 

resultando na dificuldade de sua movimentação. Geralmente, um material 

bom condutor elétrico também é bom condutor térmico.

A condutividade elétrica e térmica de um material está relacionada com a 

sua capacidade de transferir energia entre seus elétrons, podendo ser energia 

elétrica, quando se tem a condutividade elétrica; ou energia térmica e, neste 

caso, tem-se a condutividade térmica.

Conforme Callister (2008), a condutividade elétrica é o inverso da resistivi-

dade e pode ser usada para especificar a natureza elétrica de um material, 

representando a sua capacidade de conduzir uma corrente elétrica.

A lei de Ohm relaciona a corrente elétrica i (A) com a diferença de potencial U (V)  

em um material de resistência R (Ω). De acordo com Padilha (1997), a resis-

tividade elétrica (ρ) é uma propriedade do material que se relaciona com a 

resistência elétrica R conforme a Equação 5.2.

A resistividade elétrica depende da área (A) da seção transversal do condutor 

elétrico e do seu comprimento (l). Sua unidade é Ohm vezes metro, mas, em 

muitos casos, é usado Ohm vezes centímetro.

O inverso da resistividade elétrica é chamado de condutividade elétrica e 

indica a facilidade de este material conduzir corrente elétrica. Conforme os 

valores de condutividade dos materiais, estes podem ser classificados como 

isolantes, semicondutores ou condutores.
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O Quadro 5.3 indica a resistividade elétrica de alguns materiais classificados 

como condutores, semicondutores e isolantes. Nota-se que os condutores 

são aqueles materiais que apresentam uma maior facilidade à passagem do 

fluxo de corrente, já os isolantes são os que apresentam maior dificuldade à 

passagem desta corrente.

Quadro 5.3: Resistividade elétrica de alguns materiais
Material Resistividade (Ω⋅cm)

Condutores

Prata 1,7 × 10-6

Cobre 1,8 × 10-6

ReO3 2 × 10-6

Alumínio 3 × 10-6

Ferro 13 × 10-6

CrO2 3 × 10-6

Grafita 1,0 × 10-6

Semicondutores

Fe3O4 10-2

B4C 0.5

SiC 10

Germânio 40

Silício 2 × 10-5

Isolantes

Al2O3 1014

SiO2 1014

Si3N4 1014

MgO > 1014

Borracha vulcanizada 1014

Nylon 1014

PTFE (Teflon) 1016

Poliestireno 1018

Fonte: Padilha, 1997

Já condutividade térmica de um material define a sua capacidade de absorver 

e transmitir calor de forma eficiente. Quanto maior a condutividade térmica 

de um material, o calor apresenta maior facilidade de fluir em seu interior. 

Os átomos de um material metálico vibram numa certa amplitude que é 

aumentada com a temperatura. O aumento dimensional de um metal é 

ocasionado pela expansão térmica de sua estrutura cristalina. Esse aumento 

dimensional dos materiais é possível calcular por meio do seu coeficiente de 

dilatação linear. O calor é deslocado sempre da região de maior temperatura 

para a região de menor temperatura.
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Quando aquecemos um material em pontos concentrados, por exemplo, 

uma chapa de aço durante a solda, ocorre uma expansão localizada e o calor 

se desloca gradativamente da região do cordão de solda para o metal base. 

Nesse caso, podem ocorrer tensão térmica, que, conforme Callister (2008), 

são tensões internas provocadas pela mudança de temperatura e estrutura 

do material. Nessas situações, podem-se realizar procedimentos posteriores 

de alívio de tensões.

5.4 Desgaste por atrito
O desgaste entre duas peças ou componentes que apresentam movimento 

relativo, de acordo com Nepomuceno (1989), constitui uma das maiores 

fontes de deterioração da vida útil de máquinas e dispositivos industriais, 

promovendo a diminuição de superfícies que se movimentam e produzindo 

resíduos que podem, eventualmente, produzir efeitos secundários diversos.

O desgaste por atrito ocorre na superfície em contato de materiais e provoca o 

descolamento de partículas, além do amassamento de suas superfícies. Pode 

ocorrer o atrito entre metal com metal, metal com não metal e, também, 

entre metal com líquidos e gases.

Aços com alto teor de carbono (0,6 a 1,2 %) são mais duros e apresentam 

maior resistência ao desgaste. Além do carbono, existem os elementos de 

ligas, que podem ser empregados nos materiais para aumentar a resistência 

ao desgaste e à abrasão, como é o caso dos aços ferramentas, peças para 

matrizes, conformação e estampagem de peças.

O conhecimento sobre a capacidade de os materiais suportarem os desgastes 

pelo atrito auxilia na seleção das ligas que serão utilizadas nos elementos de 

sacrifícios, como as buchas. 

Como mecanismo de desgaste, podem-se citar os abrasivos, que são aglo-

merados de materiais resistentes ao desgaste e de dureza elevada. Como 

elemento abrasivo, utiliza-se o diamante, mas, devido ao seu elevado custo, 

ele é substituído por materiais cerâmicos, como a sílica.

A Figura 5.3 mostra alguns dos principais mecanismos de desgastes ocorridos 

em máquinas industriais, segundo Oliveira (2015).

Como principais mecanismos de desgaste, salientam-se os ocasionados por 

abrasão, adesão, erosão, fadiga e corrosão.
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Figura 5.3: Mecanismos de desgastes em máquinas
Fonte: CTISM adaptado de Oliveira, 2015

No desgaste abrasivo, ocorre o deslocamento de material particulado de maior 

dureza sobre uma superfície em movimento relativo.
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Já no desgaste adesivo, ocorre o movimento relativo entre duas superfícies 

relativamente lisas que estão pressionadas uma contra a outra. 

O desgaste por erosão é provocado pelo bombardeamento de partículas 

sólidas aceleradas sobre uma superfície, o impacto destas partículas provoca 

a erosão nas peças.

No desgaste por fadiga, ocorre a repetição de cargas sobre a superfície, que, 

ao passar do tempo, começa a apresentar trincas e posterior destacamento 

de partículas do material.

A corrosão é um processo químico ocasionado nos materiais em operação ou 

não, quando expostos em meio agressivos que provocam a degradação das 

peças. Este meio corrosivo pode ser tanto líquido como gasoso e provoca uma 

remoção contínua de sucessivas camadas na superfície do material em contato.

5.5 Oxidação
De acordo com Ashby (2007), a tendência que os materiais têm de reagir 

com o oxigênio pode ser quantificada por meio de testes de laboratórios que 

medem a energia para a reação. Segundo o autor, é muito importante saber 

com que rapidez ocorrerá o processo de oxidação em certos materiais.

É uma reação química entre o metal e o oxigênio contido no ar, a qual, em 

alguns casos, pode funcionar como uma camada protetora da superfície da peça.

Dessa forma, a película de óxido formada sobre a superfície do material 

funciona como uma barreira, impedindo a formação de camadas adicionais de 

óxidos sobre o material em questão, como no alumínio e nos aços inoxidáveis.

Resumo
Nesta aula, foi possível conhecer algumas propriedades físicas e químicas dos 

materiais e os diferentes ensaios que são realizados para determinar estas 

propriedades.

Esta abordagem geral visa a salientar a importância do estudo, do conhecimento 

e da identificação das características inerentes aos materiais utilizados nos 

projetos de engenharia. Este embasamento é importante no momento da 

seleção e definição dos materiais que serão utilizados nos produtos.
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Atividades de aprendizagem
1. Com base na Figura 5.4, complete, corretamente, a frase abaixo, de acor-

do com as alternativas propostas.

Figura 5.4: Exercício 1 – densidade
Fonte: CTISM

A densidade da água é __________ que a densidade do mel e __________ 

que a densidade do óleo, por este motivo se posiciona __________ do óleo 

e __________ do mel.

a) maior – maior – abaixo – acima 

b) maior – menor – acima – abaixo 

c) menor – maior – abaixo – acima 

d) menor – maior – acima – abaixo 

e) menor – menor – acima – abaixo
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2. Foi realizado um experimento em laboratório com uma balança de pre-

cisão, um reservatório cilíndrico e água. Inicialmente, pesou-se somente 

o reservatório e obteve-se 20 g. Posteriormente, foi pesado este mesmo 

reservatório com 100 ml de água e obteve-se 120 g como resultado. A 

densidade da água é de:

a) 0,71 g/ml

a) 0,83 g/ml

b) 1 g/ml

c) 1,2 g/ml

d) 1,4 g/ml

3. Com base no exercício anterior, a massa de 1000 litros de água é:

a) 1 kg

b) 10 kg

c) 100 kg

d) 1000 kg

e) 10000 kg

4. Considere um bloco de alumínio, conforme a Figura 5.5, e um cubo de 

ferro com arestas de 11 cm. A massa do bloco de alumínio e do cubo de 

ferro, respectivamente são:

Figura 5.5: Exercício 4 – bloco de alumínio 
Fonte: CTISM
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a) 3,593 kg e 34,423 kg

b) 10,474 kg e 11,809 kg

c) 11,809 kg e 3,597 kg

d) 11,809 kg e 10,474 kg

e) 34,423 kg e 3,593 kg

5. Com base nas dimensões indicadas na Figura 5.6, marque verdadeiro (V) 

ou falso (F) nas proposições e assinale a alternativa correta.

Figura 5.6: Exercício 5 – dimensões de um bloco
Fonte: CTISM

    )( Se o bloco fosse de alumínio, sua massa seria maior que 300 g.

    )( Se o bloco fosse de chumbo, sua densidade seria 11,34 g/cm3.

    )( Sendo o bloco de ferro, este teria uma massa igual a 787 g.

    )( Um bloco de nióbio tem maior massa que o bloco de cobre.

a) V – V – F – F

b) V – F – V – F

c) F – V – V – F

d) F – V – F – V

e) F – F – V – F
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6. Marque verdadeiro (V) ou falso (F) nas proposições e assinale a alternativa 

correta.

    )( A viscosidade indica a resistência de um fluido ao deslocamento.

    )( Quanto maior a viscosidade de um fluido, mais facilmente ele escoa.

    )( O índice de viscosidade é igual à viscosidade de um fluido.

    )( Quanto maior o índice de viscosidade, menor a variação da viscosidade 

com a variação de temperatura.

a) V – V – F – F

b) V – F – V – F

c) V – F – F – V

d) F – V – V – F

e) F – F – V – F

7. Marque verdadeiro (V) ou falso (F) nas proposições e assinale a alternativa 

correta.

    )( Condutividade elétrica está relacionada com a capacidade de um material 

conduzir corrente (i).

    )( Condutividade térmica está relacionada com a capacidade do material 

conduzir calor.

    )( A resistividade é o inverso da condutividade elétrica.

    )( A resistência de um material é igual à tensão vezes a corrente que percorre 

este material.

    )( O isolante é aquele material que apresenta maior dificuldade para a 

passagem de corrente elétrica.
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a) V – V – V – F – V

b) V – V – F – F – V

c) V – V – F – F – F 

d) V – F – V – F – V

e) F – F – V – F – F 

8. Relacione a coluna da esquerda com as suas respectivas respostas corre-

tas na coluna da direita:

(A) Desgaste abrasivo.

(B) Desgaste adesivo.

(C) Desgaste por erosão.

(D) Desgaste por fadiga.

A sequência correta, de cima para baixo é:

a) A – B – C – D 

b) C – A – B – D 

c) C – B – A – D 

d) C – B – D – A 

e) D – A – C – B 

    )( Provocado pelo bombardeamento de 

partículas sólidas sobre uma superfície.

    )( Gerado pelo movimento relativo entre 

duas superfícies relativamente lisas.

    )( Ocasionado pelo atrito de material 

particulado sobre uma superfície.

    )( Apresenta trincas devido à repetição 

de cargas sobre a superfície.
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e-Tec Brasil

Aula 6 – Ensaios não destrutivos para  
               identificação de inconformidades

Objetivos

Conhecer os diversos ensaios não destrutivos utilizados na identifi-

cação de inconformidades nos materiais.

Relacionar o tipo de ensaio empregado ao tipo de material e a sua 

aplicação.

6.1 Considerações iniciais
Os ensaios não destrutivos, de acordo com Garcia et al. (2012), são ensaios 

que, quando realizados sobre peças semiacabadas ou acabadas, não preju-

dicam nem interferem com o futuro delas, ou seja, não deixam vestígios de 

sua utilização na peça ensaiada. Este mesmo autor cita que estes ensaios 

permitem a inspeção de uma peça antes de sua utilização inicial.

A avaliação do revestimento por ensaios não destrutivos, segundo Lima e 

Trevisan (2007), é usada para medidas de espessuras, rugosidade superficial e 

aparência visual. O ensaio não destrutivo, segundo Shackelford (2008), refere-se 

à avaliação dos materiais da engenharia sem prejudicar sua utilidade, permitindo 

analisar um defeito existente ou ser utilizado para impedir falhas futuras.

6.2 Vantagens de ensaios não destrutivos
•	 Os ensaios auxiliam na manutenção preventiva.

•	 Não ocorre perda de material nestes ensaios.

•	 Em geral, são mais econômicos e rápidos se comparados com os ensaios 

destrutivos.

•	 Permitem examinar diversas regiões críticas de uma mesma peça simulta-

neamente ou de forma sucessiva.

•	 Os ensaios são realizados diretamente nos materiais, peças, ou elementos 

que serão utilizados posteriormente.
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6.3 Desvantagens de ensaios não  
      destrutivos
Caracterizam-se por serem, em geral, ensaios qualitativos.

6.4 Tipos de ensaios
Destacam-se, nesta aula, os seguintes tipos de ensaios não destrutivos por:

•	 Inspeção visual.

•	 Líquidos penetrantes.

•	 Partículas magnéticas.

•	 Raio X.

•	 Ultrassom.

•	 Termografia ou inspeção térmica.

6.4.1 Ensaio por inspeção visual
O ensaio visual é o ensaio não destrutivo mais antigo utilizado pelo homem, e 

o ensaio mais barato, usado em todos os ramos da indústria. O ensaio visual 

estabelece uma definição clara e precisa de critérios para a aceitação e rejeição 

do produto inspecionado. A inspeção visual permite a condução de outros 

ensaios, tais como radiografias em soldas, estruturas, componentes e elementos 

de máquinas. Uma vez inspecionada uma peça metálica por meio da inspeção 

visual e constatando-se alguma imperfeição devido a um determinado defeito 

ou descontinuidade, nenhum outro ensaio não destrutivo deve ser utilizado.

No ensaio visual, a acuidade visual é a principal ferramenta utilizada na ins-

peção, sendo esta acuidade pouco precisa, variando de pessoa para pessoa. 

Por isso, é importante que sejam padronizados determinados fatores, como 

a luminosidade, a distância ou o ângulo em que é realizada a observação. O 

ensaio a olho nu é afetado pela distância existente entre o observador e o 

objeto que está sendo examinado.

A distância recomendada para inspeção é determinada em torno de 25 cm, 

sendo que, abaixo desta medida, podem começar a ocorrer distorções na 

visualização da peça. Outros fatores podem influenciar na detecção de des-

continuidades durante o ensaio visual, tais como:

Assista a um vídeo  
sobre ensaio visual em: 

https://www.youtube.com/
watch?v=imc0lJASPvA
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6.4.1.1 Limpeza da superfície
É muito importante que as superfícies das peças ou partes a serem examinadas 

sejam cuidadosamente limpas, de tal forma que resíduos, como graxas, óleos, 

poeira, oxidação e outros, não impeçam a detecção de possíveis descontinui-

dades e/ou defeitos.

6.4.1.2 Acabamento da superfície
Os processos de fabricação, tais como fundição, forjamento ou laminação, 

podem esconder descontinuidades na superfície de peças, necessitando cuidados 

posteriores (rebarbas ou usinadas) para, posteriormente, serem examinados.

6.4.1.3 Nível de iluminação e seu posicionamento
O resultado da inspeção visual é muito influenciado pelo tipo de luz utilizada, 

sendo a luz branca natural, ou seja, a luz do dia, uma das mais indicadas, 

embora, devido a problemas de layout, a maioria dos exames seja realizada 

em ambientes fechados.

6.4.1.4 Instrumentos ópticos
Os instrumentos ópticos mais utilizados são as lupas, microscópios, espelhos 

e tuboscópios, e as câmeras de tevê em circuito fechado.

a) Lupas e microscópios – as lupas são os instrumentos ópticos mais em-

pregados na indústria. Apresentam uma lente biconvexa de reduzida dis-

tância focal, na maioria das vezes de 5 a 10 cm, que permite produzir 

uma imagem virtual, aumentada, do objeto. São instrumentos que per-

mitem observar descontinuidades de até centésimos de milímetros, sen-

do que algumas possuem uma escala graduada que permite dimensionar 

as descontinuidades.

Já os microscópios são instrumentos constituídos por conjuntos de lentes 

denominadas objetivas e oculares, que possibilitam ampliar descontinuidades 

até milhares de vezes. São, na maioria das vezes, empregados na inspeção 

de peças de pequeno porte, como molas, fios e parafusos.

b) Espelhos e tuboscópios – os espelhos são utilizados na indústria para 

inspeção de cantos, soldas e superfícies em locais de difícil visualização.

Os tuboscópios são instrumentos ópticos produzidos com os mais diversos 

diâmetros e comprimentos, os quais, quase normalmente, possuem um 

dispositivo de iluminação. Estes instrumentos possibilitam uma inspeção 

visual circunferencial, devido ao fato do seu funcionamento ocorrer através 
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do giro em torno do eixo do seu tubo, por meio de uma peça denominada 

de volante. A partir do volante, é possível realizar o giro da cabeça do 

instrumento para qualquer ângulo.

c) Câmeras de vídeo em circuito fechado – a câmera de tevê uma vez 

acoplada à cabeça de um tuboscópio possibilita realizar a inspeção de su-

perfícies a consideráveis distâncias, em peças, ou em parte delas, devido 

à presença de gases tóxicos, altas temperaturas ou radiação. As câmeras 

também são utilizadas em casos de inspeção de longa duração e que não 

pode ser interrompida.

6.4.2 Ensaio por líquidos penetrantes
O ensaio por líquidos penetrantes, conforme Garcia; Spim; Santos (2012), 

ocorre por meio da penetração de líquidos em trincas e rachaduras superficiais 

de peças por ação do fenômeno de capilaridade, aplicado, na verificação da 

existência de trincas superficiais difíceis de serem observadas a olho nu. De 

acordo com Andreucci (2013), trata-se de um método desenvolvido espe-

cialmente para a detecção de descontinuidades essencialmente superficiais 

e que ainda estejam abertas na superfície do material.

6.4.2.1 Descrição do ensaio
O ensaio por líquidos penetrantes é aplicado em peças de metais não ferrosos, 

metais ferrosos, cerâmicas vitrificadas, vidros, plásticos e outros que não 

apresentam porosidades. Conforme Andreucci (2013), o ensaio é muito usado 

em materiais não magnéticos, como alumínio, magnésio, aços inoxidáveis 

austeníticos, ligas de titânio e zircônio, além dos materiais magnéticos.

A finalidade do ensaio consiste em detectar descontinuidades abertas na 

superfície das peças, tais como trincas, poros e dobras, que não sejam visí-

veis a olho nu. Inicialmente, o ensaio consiste na aplicação de um líquido 

penetrante sobre a superfície a ser ensaiada, na qual, após removido o seu 

excesso, o líquido penetrante fica retido nas descontinuidades, podendo ser 

visualizado usando um revelador. Dessa forma, a imagem da descontinuidade 

fica delineada sobre a superfície.

6.4.2.2 Etapas do ensaio por líquidos penetrantes
O ensaio é descrito em seis etapas:

a) Preparação e limpeza inicial da superfície – para que a revelação seja 

precisa e confiável, antes de se iniciar o ensaio, deve ser realizada a lim-

peza da superfície, sendo, após, seca. Devem ser removidos tinta, graxa, 
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óleo, poeira, água ou qualquer outro contaminante que impeça o líquido 

penetrante de entrar na descontinuidade.

Figura 6.1: Preparação inicial da superfície
Fonte: CTISM, adaptado de Andreucci, 2013

b) Aplicação do líquido penetrante – consiste em aplicar, por meio de 

um dispositivo (pincel, pistola ou spray), por imersão, um líquido cha-

mado penetrante, geralmente de cor vermelha ou fluorescente, de tal 

maneira que preencha as descontinuidades presentes na superfície da 

peça, sendo seu excesso nela localizado.

Figura 6.2: Aplicação do líquido penetrante na superfície da peça
Fonte: CTISM, adaptado de Andreucci, 2013

c) Remoção do excesso de penetrante – a remoção do excesso ocorre 

após decorrido um tempo mínimo de penetração, removendo-se o ex-

cesso do penetrante da superfície de ensaio, de tal modo que fique total-

mente isenta de líquido. Para isto, devem-se utilizar produtos adequados 

(pano, papel seco), lavando-os com água e secando-os posteriormente, 

devendo a superfície ficar isenta de qualquer resíduo.

Figura 6.3: Remoção e excesso de penetrante na superfície da peça
Fonte: CTISM, adaptado de Andreucci, 2013
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d) Revelação – a revelação é utilizada para revelar descontinuidades e con-

siste na aplicação de um filme revelador sobre a superfície. Deve-se pre-

ver um determinado tempo para que a revelação obtenha sucesso no 

ensaio. Este filme nem sempre é necessário, alguns líquidos penetrantes 

são sensíveis à luz ultravioleta, sem precisar do filme.

Figura 6.4: Aplicação do revelador na superfície da peça
Fonte: CTISM, adaptado de Andreucci, 2013

e) Avaliação e inspeção – quando os líquidos penetrantes são visíveis, 

realiza-se a inspeção sob luz branca natural ou artificial; caso os líquidos 

penetrantes sejam fluorescentes, as indicações são visíveis em ambientes 

escuros e realizadas sob a presença de luz negra ultravioleta.

Figura 6.5: Absorção do líquido penetrante por meio do revelador
Fonte: CTISM, adaptado de Andreucci, 2013

f) Limpeza pós ensaio – a limpeza da peça após o ensaio corresponde à 

última etapa e é realizada após a inspeção e elaboração do relatório de 

ensaio. A limpeza, neste caso, deve remover totalmente os resíduos do 

ensaio, impedindo que seja prejudicada uma etapa posterior de trabalho 

na peça, tal como usinagem, soldagem, etc.

6.4.2.3 Tipos de líquidos penetrantes
A classificação dos líquidos penetrantes é feita de acordo com a visibilidade 

e de acordo com o tipo de remoção de excesso, sendo que, segundo a 

visibilidade, podem ser:
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•	 Fluorescentes – líquidos penetrantes constituídos por substâncias natu-

ralmente fluorescentes, ativados e processados para apresentarem alta 

fluorescência quando excitados por raios ultravioleta (luz negra).

•	 Visíveis coloridos – os líquidos penetrantes visíveis coloridos apresentam, 

geralmente, a cor vermelha, possibilitando que as indicações produzam 

um contraste aceitável com o fundo branco do revelador.

6.4.2.4 Limitações do ensaio e vantagens, em comparação  
            com outros métodos
O ensaio por líquidos penetrantes é bastante utilizado na indústria mecânica 

em geral, devido a sua flexibilidade na realização do ensaio, mas, também, 

apresenta algumas restrições para a realização. Serão destacadas algumas 

vantagens e desvantagens deste ensaio não destrutivo.

a) Vantagens

•	 A principal vantagem da aplicação deste método é a sua simplicidade, 

devido à facilidade de executar e de interpretar os resultados.

•	 Não existe limitação para o tamanho e forma das peças que serão ensaia-

das, assim como do material.

•	 O método permite revelar descontinuidades superficiais (trincas) extrema-

mente finas (da ordem de 0,001 mm de abertura).

b) Limitações

•	 A descontinuidade só é realizada em situações que estejam abertas na 

superfície, pois o líquido penetrante deve entrar na descontinuidade, para 

que seja posteriormente revelado.

•	 A descontinuidade não pode estar preenchida com material estranho.

•	 A superfície do material não pode ser porosa ou absorvente pois impede 

a possibilidade de remover totalmente o excesso de penetrante.

•	 A aplicação do líquido penetrante deve ser feita numa determinada faixa 

de temperatura, sendo que superfícies muito frias (abaixo de 5°C) ou muito 

quentes (acima de 52°C) não são recomendáveis ao ensaio.
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6.4.3 Ensaio por partículas magnéticas
A inspeção por partículas magnéticas, de acordo com Garcia (2012), é um 

ensaio utilizado para detectar falhas ou defeitos em materiais magnetizáveis, 

permitindo visualizar defeitos superficiais e subsuperficiais.

6.4.3.1 Descrição do ensaio
O ensaio consiste na magnetização do cdp, aplicando-se partículas magnéticas 

sobre ele. Caso o cdp apresente determinada descontinuidade superficial ou 

subsuperficial (+/- 4 mm da superfície), as partículas magnéticas irão forçar 

a passagem do campo magnético para fora do corpo de prova. Neste caso, 

formarão um campo de fuga, atraindo as partículas magnéticas e formando 

uma indicação visível da localização e da extensão do defeito. A magnetização 

em peças pode ser do tipo circular ou longitudinal: a magnetização circular 

ocorre por meio da passagem de corrente elétrica através de uma peça,  

produzindo um campo ao seu redor; já a magnetização longitudinal é produzida 

colocando-se a peça entre os dois polos de um eletroímã ou no interior de 

uma bobina do tipo solenoide.

As principais utilizações dos ensaios por partículas magnéticas, segundo 

Garcia (2012), ocorrem devido à inspeção durante a fabricação de partes ou 

componentes que poderão causar uma fratura ou fadiga, inspeção de peças 

soldadas, protótipos de fundição e na localização de trincas em componentes 

de operação. No ensaio realizado por partículas magnéticas, os aços e ferros 

fundidos são os principais metais ensaiados, por serem facilmente magneti-

záveis. A utilização de outras técnicas com o mesmo equipamento também 

permite observar os mesmos tipos de defeitos em metais não magnéticos. 

As partículas magnéticas colocadas sobre a peça formam uma perturbação 

das linhas de indução magnéticas, que indica, por meio da concentração 

das partículas, as regiões que apresentam trincas ou falhas superficiais. Após 

observadas as descontinuidades, as peças são desmagnetizadas.

Com a utilização de materiais que sofrem influência do campo magnético, 

pode-se atrair ou repulsar estes materiais, com o uso de ímãs naturais ou 

com o uso de eletroímãs.

As linhas do campo magnético (Figura 6.6) criam uma trajetória, formando 

o que se chama de linhas de indução, as quais são contínuas e podem ser 

visualizadas ao se colocar limalha de ferro próximo deste campo.
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Figura 6.6: Linhas de campo magnético destacadas por limalha de ferro
Fonte: CTISM

Segundo Andreucci (2009), os materiais podem ser classificados, conforme a 

sua facilidade de serem magnetizados, em três grupos: os ferromagnéticos, 

paramagnéticos e diamagnéticos.

Os materiais ferromagnéticos são aqueles fortemente atraídos por um ímã, 

como exemplo o ferro e a maioria dos aços. Já os paramagnéticos são os 

materiais que são levemente atraídos por um ímã. Nesta categoria, podem-se 

citar o alumínio, o cromo e o estanho. Por fim, os materiais diamagnéticos 

são aqueles levemente repelidos por um ímã.

Recomenda-se que os ensaios por partículas magnéticas sejam realizados, 

principalmente, nos materiais ferromagnéticos, devido ao seu melhor com-

portamento na presença de um campo magnético.

As linhas de campo magnético, ao percorrerem uma peça que apresenta uma 

descontinuidade superficial ou subsuperficial, são desviadas na proximidade 

desta descontinuidade. Este desvio das linhas de campo dá origem ao campo 

de fuga, que provocará a aglomeração das partículas magnéticas ao serem 

colocadas em contato com a peça. A Figura 6.7 representa o campo de fuga.
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Figura 6.7: Peça com trinca superficial ressaltando o campo de fuga
Fonte: CTISM, adaptado de Andreucci, 2009

Para que o campo de fuga agrupe as partículas ao redor do defeito e evidencie, 

de forma precisa esta descontinuidade, é necessário que as linhas de campo 

estejam o mais perpendicular possível ao plano da descontinuidade. E que, 

também, a intensidade do campo magnético seja suficiente para ultrapassar 

a descontinuidade e gerar o campo de fuga.

Caso estes cuidados não sejam tomados, a nitidez na identificação dos defeitos 

será prejudicada.

Salienta-se, também, que o campo de fuga é evidenciado quando se tem uma 

diferença significativa nas características magnéticas do material analisado. 

Neste caso, não existe uma continuidade no material, conforme a Figura 6.8,  

e as propriedades magnéticas do metal base e do defeito são diferentes. 

Conforme salientado por Andreucci (2009), as descontinuidades que serão 

detectadas, como trincas, escórias, falta de fusão, porosidade, inclusões, entre 

outros defeitos, possuem características magnéticas bem diferentes e auxiliam 

na detecção destas imperfeições.

Figura 6.8: Descontinuidade no metal base
Fonte: CTISM

Tecnologia Mecânica IIe-Tec Brasil 92



6.4.3.2 Formas de magnetização
Para realizar o processo de magnetização dos corpos de provas, pode-se utilizar 

a magnetização longitudinal, que consiste em produzir um campo magnético 

no sentido longitudinal da peça. Este campo é gerado por eletroímãs de 

bobinas. A Figura 6.9 ilustra o campo magnético gerado por uma bobina.

Figura 6.9: Magnetização longitudinal por bobina
Fonte: CTISM, adaptado de Andreucci, 2009

Outro método é a magnetização circular, que consiste em percorrer um con-

dutor com uma corrente elétrica ou fazer esta corrente percorrer diretamente 

a peça a ser analisada. Neste caso, os defeitos a serem detectados devem 

estar perpendiculares ao campo magnético gerado. A Figura 6.10 destaca a 

magnetização circular com o campo magnético gerado através da passagem 

de corrente pelo condutor.

Figura 6.10: Magnetização circular por passagem de corrente por condutor
Fonte: CTISM, adaptado Andreucci, 2009

Para identificar descontinuidade em direções diversas ao mesmo tempo,  

pode-se utilizar a magnetização multidirecional. Neste caso, aplicam-se campos 

magnéticos longitudinais e circulares em diferentes direções, o que permite 

encontrar descontinuidades em diversas direções simultaneamente.
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Cabe ressaltar os magnetizadores portáteis tipo Yoke ou “ioque”, que podem 

ser com eletroímãs ou com ímãs permanentes. Segundo a ASM International 

(1989), os Yokes com imãs permanentes são utilizados onde não se tem uma 

fonte de energia disponível ou em atmosferas explosivas nas quais não se 

pode ter a formação de arco elétrico.

Os Yokes com eletroímãs tem o formato de U e possuem uma bobina que 

gera o campo magnético que percorrerá a peça analisada.

Figura 6.11: Yoke eletromagnético
Fonte: CTISM, adaptado de ASM International, 1989

As pernas são ajustáveis e permitem um melhor assento sobre a superfície 

do material antes da inspeção. Os Yokes com eletroímãs permitem ligar ou 

desligar o equipamento, facilitando a aplicação e remoção deste instrumento 

do corpo de prova.

6.4.3.3 Tipos de partículas magnéticas
Existem dois tipos básicos de inspeção por partículas magnéticas, sendo as 

partículas por via úmida e por via seca. Cada tipo é disponível em diferentes 

cores e em partículas fluorescentes. De acordo com a ASM International (1989), 

os principais fatores para a seleção dos tipos de partículas são:

•	 O local da descontinuidade, se é na superfície ou subsuperficial.

•	 O tamanho da descontinuidade, se for na superfície.

•	 A facilidade na aplicação (via úmida ou via seca).
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A aplicação de partículas por via seca se dá com o uso de aplicadores de uma 

espécie de pó magnético pulverizado sobre o corpo de prova no momento do 

ensaio. O uso deste método é mais adequado para detectar descontinuidades 

próximas da superfície.

Já a aplicação de partículas que estão dispersas em um veículo, que, neste 

caso, é o líquido no qual estão as partículas, é chamada via úmida. O veículo 

utilizado (líquido) pode ser água, querosene ou óleo de baixa viscosidade. 

Andreucci (2009) destaca que, com este método, é possível identificar des-

continuidades muito pequenas, como trincas de fadiga.

O uso de partículas coloridas se faz quando se deseja obter o máximo contraste 

entre a superfície e as partículas magnéticas. As partículas vermelhas são mais 

visíveis que as partículas pretas ou cinzas quando aplicadas em superfícies 

polidas. Já as partículas fluorescentes, quando vistas com o auxílio de luz 

ultravioleta, proporcionam uma boa visibilidade e grande contraste.

6.4.4 Ensaios por raios X
O ensaio por raio X, conforme citado por Garcia; Spim; Santos (2012), é um 

método de ensaio não destrutivo de detecção de descontinuidades na massa 

do material, verificado pela presença de inclusões, bolhas, mudanças de massa 

específica (densidade) e microtrincas.

O processo utiliza a energia proveniente dos denominados raios X, sendo 

o método de inspeção também conhecido como radiografia, xerografia ou 

fluoroscopia. No caso da radiografia, as principais vantagens decorrem da alta 

sensibilidade de inspeção, facilidade de interpretação da imagem, exatidão 

da imagem resultante e resultado permanente. 

Industrialmente, este processo é empregado com a finalidade de investigação, 

inspeção de rotina e para obter um maior controle de qualidade, não só no 

produto final, mas também durante as etapas do processo de fabricação.

De acordo com Garcia; Spim; Santos (2012), certas propriedades do raio X 

são importantes na aplicação prática de exames em materiais, permitindo 

identificar a capacidade de penetração, diferença na absorção de energia 

para diferentes materiais, propagação de ondas em linha reta, etc.

6.4.4.1 Descrição do método utilizado
Se comparados com a luz visível, os comprimentos de onda dos raios X são 

muito pequenos, variando de 0,01 a 1,0 Å (1 Å = 10-10 m) e consistem em 
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um feixe de elétrons altamente acelerados por meio de um choque entre 

duas placas de alta tensão, o ânodo (disco de tungstênio ou molibdênio), que 

funciona como eletrodo positivo, e o cátodo (bobina de fio de tungstênio), 

que funciona como eletrodo negativo. O cátodo emite elétrons em alta velo-

cidade quando aquecido, devido à passagem de corrente elétrica, os quais 

são focalizados e atraídos pelo ânodo, por meio de uma ddp (diferença de 

potencial) estabelecida entre o cátodo e o ânodo.

O choque dos elétrons emitidos pelo cátodo e acelerados pelo ânodo provoca 

a emissão de raios X dentro de uma determinada frequência. De forma que 

o comprimento de onda (λ) determinado pela alta tensão entre o cátodo e 

o ânodo atua no sentido inverso, ou seja, uma alta tensão produz baixos 

comprimentos de onda e, consequentemente, baixas tensões produzem alto 

comprimento de onda. Durante o processo de geração de raios X, a maior 

parte da energia é liberada na forma de calor, sendo que apenas 1 % da 

energia resultante do impacto da corrente de elétrons com o disco é emitida 

na forma de raios X. Para a realização do exame de raio X, é importante que 

se tenha cuidado em relação à voltagem do equipamento utilizado, a qual 

deve ser determinada de acordo com a espessura do material a ser analisado 

e segundo o tempo de exposição do filme.

Conforme Garcia; Spim; Santos (2012), as principais aplicações dos raios X 

podem ser descritas da seguinte forma:

•	 Produtos fundidos – permitem determinar defeitos como contrações, 

porosidade, locais de não penetração de metal, inclusões, trincas, etc.

•	 Produtos soldados – permitem avaliar vasos de pressão, tubulações, 

possibilitando determinar problemas como porosidade devido a gases, 

aprisionamento de escória, falta de fusão ou penetração incompleta do 

metal de adição, trincas, etc.

•	 Produtos moldados ou extrudados – permite que seja realizada a 

avaliação de borrachas, plásticos ou polímeros e sólidos cristalinos, sendo 

analisados bolhas, contrações, trincas, materiais estranhos ao processo, etc.

•	 Microrradiografia – muito utilizada como uma técnica de estudo de 

microdefeitos.

O processo se dá pela absorção escalonada da radiação pelas diferentes 

espessuras, densidades e apresentação de falhas na peça inspecionada. Esta 
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absorção diferenciada sensibilizará, também, de forma diferenciada, um filme 

posto atrás do material analisado. Com isso, o ensaio de raio X é capaz de 

detectar defeitos volumétricos.

O material a ser inspecionado é posicionado entre a fonte emissora de raio X 

e o filme a ser sensibilizado. A Figura 6.12 ilustra o processo.

Figura 6.12: Processo do ensaio de raio X
Fonte: CTISM, adaptado de Andreucci, 2014

Devido à diferença de densidade entre o metal base analisado e as descon-

tinuidades apresentadas, haverá diferença na absorção desta radiação, que, 

consequentemente, sensibilizará o filme de acordo com a radiação que atravessa 

o material. Quanto mais radiação ultrapassar, maior será a sensibilização do 

filme e mais escuro este ficará.

De acordo com Andreucci (2014), podem-se destacar seis importantes pro-

priedades da radiação:

•	 Desloca-se em linha reta.

•	 Atravessa materiais opacos à luz, sendo parcialmente absorvida por esses 

materiais.

•	 Sensibiliza películas fotográficas, formando imagens.

•	 Provoca o fenômeno da fluorescência.
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•	 Provoca efeitos genéticos.

•	 Provoca ionizações nos gases.

Salienta-se que é fundamental o uso de equipamentos de segurança e somente 

pessoal habilitado pode operar estes equipamentos, devido aos possíveis 

danos à saúde.

Os filmes para a revelação do ensaio de radiografia são compostos por uma 

emulsão e uma base, de acordo com Andreucci (2014). Na emulsão, estão 

dispersos um grande número de pequenos cristais de brometo de prata. A 

emulsão é colocada sobre uma base de suporte que apresenta a cor levemente 

azulada.

Quando a radiação atinge estes cristais de brometo no filme, deixa-os susce-

tíveis a reagir com um produto químico denominado revelador. O revelador, 

em contato com os cristais de brometo de prata sensibilizados, provoca o 

escurecimento destes cristais.

Dessa forma, quanto maior o fluxo de radiação que atingir o filme, mais 

enegrecido ficará este local e, quanto menor for a atuação da radiação sobre 

o filme, mais claro ele ficará. Com isso, é possível identificar a imagem da 

peça radiografada.

6.4.5 Ensaio por ultrassom
O ensaio por ultrassom é um ensaio muito utilizado para avaliação ou inspeção 

da qualidade de vários componentes das indústrias automobilísticas, químicas, 

petroquímicas, entre outras, tendo como objetivo a detecção de defeitos ou 

descontinuidades internas, presentes nos materiais ferrosos e não ferrosos.

Os defeitos, neste caso, caracterizam-se pela presença de bolhas, dupla lami-

nação, microtrincas, escórias, etc.

Geralmente, são aplicados dois métodos de ensaios diferentes quando aplicado 

o ensaio por ultrassom em materiais: o método de transparência, que utiliza 

vibrações constantes ultrassônicas, e o método de reflexão, que utiliza pulsos 

ultrassônicos. A escolha do método será definida de acordo com o formato 

da peça e a natureza do tipo de defeito que será detectado.

Na utilização do ultrassom como um ensaio não destrutivo, conforme  

Garcia; Spim; Santos (2012), o efeito de propagação da onda mecânica no 

Assista a um vídeo sobre  
ensaio por ultrassom em: 

https://www.youtube.com/
watch?v=XeeMsrK0OS4
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interior do material a ser ensaiado deve ser considerado, sendo a velocidade 

de propagação uma função do meio.

A propagação de uma onda mecânica é resultado de três tipos de ondas, 

conforme descrito a seguir:

a) Onda longitudinal (Vl) – existente em todos materiais.

No ar = 330 m/s

Na água = 1500 m/s

No aço = 5908 m/s

b) Ondas transversais (Vt) – existente somente nos meios sólidos.

No aço = 3200 m/s

No alumínio = 3080 m/s

c) Superficiais (Vs) – existente em sólidos e líquidos.

Nos sólidos = 0,9 × Vt

A velocidade de propagação está diretamente relacionada ao comprimento 

de onda e a frequência da onda propagada é definida por:

Onde: V = velocidade da onda (m/s)

 λ = comprimento da onda (m/s)

 f = frequência da onda (Hz)

A faixa de frequência da onda normal utilizada para aplicações industriais 

compreende de 1 MHz até 5 MHz. Destaca-se que as frequências percebidas 

pelo ser humano estão compreendidas entre 20 Hz e 20 kHz, sendo que 

as abaixo de 20 Hz são chamadas de infrassom e as acima de 20 kHz são 

chamadas de ultrassom.
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A equação acima permite calcular o comprimento de onda, pois a velocidade 

é geralmente conhecida e depende somente do modo de vibração e do 

material; já a frequência depende somente da fonte emissora, a qual também 

é conhecida.

Exemplo
Uma onda longitudinal ultrassônica, com frequência 3 MHz, é utilizada para 

examinar uma peça de aço. Qual o comprimento de onda gerado no material?

Resolução
No exemplo, a frequência de 3 MHz corresponde a 3 milhões de ciclos por 

segundo, ou seja, 3 × 106 Hz.

Dessa forma, teremos a velocidade de propagação de onda longitudinal no 

aço é igual a V = 5900 m/s. Aplicando na fórmula, teremos:

É importante conhecer o comprimento de onda, pois este se relaciona diretamente 

com o tamanho do defeito a ser detectado. Em geral, o menor diâmetro de 

uma descontinuidade a ser detectada no material deve ser da ordem de λ / 2. 

As ondas transversais não podem se propagar nos líquidos e gases em que 

exista resistência mecânica entre as partículas, a não ser nas superfícies dos 

líquidos. O ensaio por ultrassom apresenta, como vantagem em relação a 

outros ensaios, a segurança em relação ao equipamento de ensaio, assim como 

o custo, que é relativamente menor se comparado com o ensaio de raio X.

O ensaio consiste em emitir um pulso ultrassônico sobre a peça analisada e, 

quando este pulso encontra uma descontinuidade que seja perceptível pelo 

comprimento de onda, esta retorna na forma de um eco. Devido ao tempo 

que esta resposta demora para chegar aos receptores, descobre-se a posição 

do defeito. A Figura 6.13 ilustra o explanado.
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Figura 6.13: Procedimento para a inspeção por ultrassom
Fonte: CTISM, adaptado de Andreucci, 2011

O meio de propagação do som pode ser um material ferroso ou não ferroso 

e visa a identificar defeito interno, aumentando a confiabilidade em peças 

que terão aplicações de responsabilidade, como na indústria automotiva, 

aeroespacial, entre outras.

De acordo com a ASM International (1989), os instrumentos de inspeção por 

ultrassom detectam falhas através do monitoramento de um ou mais dos 

itens que seguem:

•	 Reflexão do som devido às descontinuidades de materiais diferentes ou 

dos contornos do material.

•	 Tempo de transição da onda sonora através do corpo de prova, contando 

do ponto de saída até a entrada no transdutor.

•	 Atenuação das ondas sonoras pela absorção ou espalhamento na peça 

analisada.

•	 Características no espectro das respostas recebidas de acordo com o sinal 

enviado.

É destacado pela ASM International (1989) que a inspeção por ultrassom é o 

método não destrutivo mais largamente utilizado, principalmente na detecção 

e caracterização de defeitos internos em metais. Ele é também utilizado para 

detectar defeitos superficiais, definir as características de contorno de peças, 

medir a espessura e extensão de corrosão e, menos frequentemente, para 

determinar características físicas, estruturais e tamanho de grão de materiais.
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6.4.5.1 Vantagens e desvantagens do ensaio por ultrassom
Algumas das principais vantagens da inspeção por ultrassom destacadas pela 

ASM International (1989), quando comparada com outros métodos de ensaio 

não destrutivo, são:

•	 Maior poder de penetração, que permite a detecção de defeitos mais 

profundos no corpo de prova analisado.

•	 Alta sensibilidade, que permite a detecção de defeitos extremamente 

pequenos.

•	 Boa precisão para determinar corretamente a posição do defeito, estimando 

o seu tamanho, orientação e caracterização dentro da peça.

•	 Apenas uma superfície do material precisa estar acessível.

•	 Operação eletrônica, que permite a indicação instantânea do defeito, o 

que facilita a automação devido ao rápido escaneamento.

•	 Possibilidade de escaneamento volumétrico, podendo-se verificar espes-

suras de materiais.

•	 Portabilidade do equipamento.

•	 Não apresenta perigo em operação ou para as pessoas próximas e também 

não tem efeito sobre equipamentos das imediações.

•	 Fornece resultados de saída que podem ser processados digitalmente por 

um computador, identificando as propriedades dos materiais e caracteri-

zando os defeitos.

Da mesma forma, este ensaio também apresenta algumas desvantagens e 

limitações que devem ser levados em consideração, tais como:

•	 Operações manuais requerem muita atenção e técnicos habilitados para 

o ensaio.

•	 É necessário conhecimento teórico para desenvolver os procedimentos 

de inspeção.
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•	 Descontinuidades muito próximas da borda do material podem não ser 

detectadas.

•	 São necessários padrões para calibrar o equipamento e caracterizar os 

defeitos.

•	 É preciso um acoplamento adequado para transferir a energia da onda 

ultrassônica entre o transdutor e as partes a serem inspecionadas.

Este método pode ser utilizado para identificar defeitos em linhas de monta-

gem, pela sua automatização, para monitorar e classificar peças no processo 

de controle da qualidade. Pode ser alimentado por rede elétrica ou baterias, 

sendo que, nestas últimas, permite-se o uso em campo.

6.4.6 Inspeção térmica ou termografia
Termografia ou inspeção térmica é um ensaio não destrutivo que visa a medir 

a variação de temperatura em equipamentos ou peças, por meio da utilização 

de dispositivos sensíveis ao calor. Este método por ser utilizado para identificar 

defeitos subsuperficiais ou vazios, se torna pouco efetivo quando a espessura 

do material é muito fina.

Pode ser usado para inspecionar montagens complexas com materiais de 

diferentes características, sendo necessário o acesso em apenas um lado 

do conjunto ou peça. Devido ao uso de sensores de raios infravermelhos, a 

inspeção térmica fornece uma rápida resposta, não necessitando o contato 

direto com as montagens ou superfícies avaliadas.

O ensaio por inspeção térmica consiste em medir e mapear as temperaturas 

da superfície de um corpo de prova enquanto o fluxo de calor é lançado 

sobre este, ou captar o calor que é emitido por um sistema. Diferenças de 

temperaturas na superfície, ou mudanças de temperaturas, com o tempo, 

são comparadas com um padrão e podem ser usadas para detectar defeitos, 

ou também podem determinar características da transferência de calor do 

material.

Assista a um vídeo  
sobre termografia em:
www.youtube.com/
watch?v=BZEbcjqBRe8
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Figura 6.14: Inspeção térmica de um motor elétrico
Fonte: CTISM

Conforme salientado anteriormente, o fluxo de calor se desloca da região de 

maior energia para a região de menor energia (no sentido quente para frio) 

em um objeto por condução, e entre este objeto e a sua região ao redor por 

condução, convecção e radiação. 

Os mecanismos de transferência de calor, como condução, convecção e radia-

ção são afetados pelas características de transferência térmica do material 

analisado e da variação de calor deste material. Alguns fatores de influência 

na termografia, que se podem destacar, são: calor específico do material, 

densidade deste material, condutividade térmica e a temperatura do corpo 

de prova.

De acordo com a ASM International (1989), a inspeção térmica pode ser utilizada 

em equipamentos que operam tanto em altas como em baixas temperaturas, 

no controle de processos industriais, verificação de vazamento ou entrada 

de fluidos, dispositivos eletrônicos e, também, para aplicações em pesquisas.

Resumo
Esta aula possibilitou o entendimento dos ensaios não destrutivos dos materiais, 

suas características principias, formas de aplicação e limitações do processo.

Apresentou, também, uma abordagem geral sobre os ensaios visuais, líquidos 

penetrantes, partículas magnéticas, raio X, ultrassom e inspeção térmica, cada 

um com as suas peculiaridades, vantagens e desvantagens, que habilitarão 

o técnico com subsídios para realizar a escolha do ensaio mais adequado de 

acordo com o material analisado.
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Atividades de aprendizagem
1. Com base nos ensaios não destrutivos, marque verdadeiro (V) ou falso (F) 

nas proposições e assinale a alternativa correta.

    )( Os ensaios não destrutivos auxiliam na manutenção preventiva.

    )( Neste tipo de ensaio, ocorre a danificação dos materiais analisados.

    )( O ensaio é realizado diretamente na peça que será utilizada.

    )( É possível examinar apenas uma parte da peça.

    )( Em geral, são mais econômicos e rápidos, se comparados com os ensaios 

destrutivos.

a) V – V – F – F – V 

b) V – V – F – F – F 

c) V – F – V – F – V 

d) V – F – V – F – F 

e) F – F – V – F – F 

2. Com base no ensaio de inspeção visual, relacione a coluna da esquerda 

com as suas respectivas respostas na coluna da direita.

(A) Limpeza da superfície.

(B) Acabamento da superfície.

(C) Iluminação.

    )( Tem influência direta no resultado do 

processo, sendo a luz do dia a mais 

indicada para a realização da inspeção.

    )( Fundição, forjamento ou laminação 

podem esconder descontinuidades 

na superfície de peças, necessitando 

cuidados posteriores, como usinagem.

    )( As superfícies das peças a serem exami-

nadas devem estar isentas de resíduos, 

como graxas, óleos, poeira e oxidação.
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A sequência correta, de cima para baixo, é:

a) A – B – C

b) A – C – B

c) B – C – A

d) C – A – B

e) C – B – A

3. Com base no ensaio por líquidos penetrantes, relacione a coluna da es-

querda com as suas respectivas respostas na coluna da direita.

(A) Primeira etapa.

(B) Segunda etapa.

(C) Terceira etapa.

(D) Quarta etapa.

(E) Quinta etapa.

(F)  Sexta etapa.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

a) A – B – D – C – E – F

b) A – B – C – D – F – E

c) A – B – C – D – E – F

d) F – D – C – E – B – A

e) F – E – D – C – B – A

    )( Limpeza inicial da superfície.

    )( Aplicação do líquido penetrante.

    )( Remoção do excesso de penetrante.

    )( Revelação.

    )( Avaliação e inspeção.

    )( Limpeza pós-ensaio.
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4. Com base nos ensaios por partículas magnéticas, marque verdadeiro (V) 

ou falso (F) nas proposições e assinale a alternativa correta.

    )( As linhas de campo magnético criam uma trajetória, formando as linhas 

de indução.

    )( Os materiais ferromagnéticos são fortemente atraídos por um ímã.

    )( Os materiais paramagnéticos são levemente repelidos por um ímã.

    )( Os materiais diamagnéticos são levemente atraídos por um ímã.

    )( Campo de fuga são as linhas de campo magnético desviadas por uma 

descontinuidade na peça.

    )( Yoke ou ioque são equipamentos magnetizadores portáteis.

a) V – V – F – F – V – V

b) V – V – F – F – F – V 

c) V – F – V – F – V – V

d) V – F – V – F – F – V

e) F – F – V – F – F – F

5. Com base nos ensaios destacados, relacione a coluna da esquerda com 

as suas respectivas respostas na coluna da direita.

(A) Ensaio de raio X.

(B) Ensaio de ultrassom.

(C) Inspeção térmica.

    )( O ensaio se dá pela emissão de um pulso 

ultrassônico e pela captação da resposta deste 

pulso (eco).

    )( O processo ocorre devido à absorção escalo-

nada da radiação pelas diferentes espessuras, 

densidades e falhas na peça analisada.

    )( Este ensaio é baseado na captação das dife-

rentes temperaturas do material analisado, 

fazendo um mapeamento destas temperaturas.
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A sequência correta, de cima para baixo, é:

a) A – C – B

b) B – A – C

c) B – C – A

d) C – A – B

e) C – B – A

6. Com base no ensaio por ultrassom, marque como vantagem (V) ou des-

vantagem (D) nas proposições e assinale a alternativa correta.

    )( É preciso um acoplamento adequado para transferir a energia da onda 

ultrassônica entre o transdutor e as partes a serem inspecionadas.

    )( Alta sensibilidade que permite a detecção de defeitos extremamente 

pequenos.

    )( Descontinuidades muito próximas da borda do material podem não ser 

detectadas.

    )( Boa precisão para determinar corretamente a posição do defeito, esti-

mando o seu tamanho, orientação e caracterização dentro da peça.

    )( Operações manuais requerem muita atenção e técnicos habilitados para 

o ensaio.

    )( Maior poder de penetração que permite a detecção de defeitos mais 

profundos no corpo de prova analisado.

a) D – D – D – D – D – D

b) D – V – D – D – V – D

c) D – V – D – V – D – V

d) V – V – V – D – D – D 

e) V – V – V – V – V – V

Tecnologia Mecânica IIe-Tec Brasil 108



Referências

ANDREUCCI, R. Ensaio por partículas magnéticas. São Paulo: Abendi, 2009.

______. Ensaio por ultrassom. São Paulo: Abendi, 2011.

______. Ensaio por líquidos penetrantes. São Paulo: Abendi, jun. 2013.

______. Radiologia industrial. São Paulo: Abendi, 2014.

ASHBY, M. F.; JONES, D. R. H. Engenharia de materiais. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.

ASM International. ASM handbook: nondestructive evaluation and quality control.  
v. 17. ASM International, 1989.

CALLISTER Jr., W. D. Ciência e engenharia de materiais: uma introdução. 7. ed. Rio de 
Janeiro: LTC. 2008.

GARCIA, A.; SPIM, J. A.; SANTOS, C. A. dos. Ensaio de materiais. Rio de Janeiro: LTC, 2012.

GRUPO SETORIAL DE METALURGIA DO PÓ. A metalurgia do pó: alternativa econômica 
com menor impacto ambiental. [S.I.]: Metallum Eventos Técnicos, 2009.

LIMA, C. C.; TREVISAN, R. da E. Aspersão térmica – Fundamentos e aplicações. São 
Paulo: Artiliber, 2007.

NEPOMUCENO, L. X. Técnicas de manutenção. São Paulo: Editora Blucher, 1989.

OLIVEIRA, D. L. de. Construção de um equipamento de ensaio de desgaste micro 
abrasivo por esfera rotativa fixa para análise do desgaste em revestimento 
duro aplicado por soldagem. 2015. 84 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia 
Mecânica) – Universidade Estadual Paulista, Ilha Solteira, 2015.

PADILHA, A. F. Materiais de engenharia: microestrutura e propriedades. São Paulo: 
Hemus Editora Limitada, 1997.

SHACKELFORD, J. F. Introdução à ciência dos materiais para engenheiros. São 
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008.

SOUZA, S. A. Ensaios mecânicos de materiais metálicos – Fundamentos teóricos 
e práticos. São Paulo: Editora Blucher, 1982.

e-Tec Brasil109



Currículo do professor-autor

Alessandro de Franceschi, atualmente, trabalha como Professor de Ensino 

Básico, Técnico e Tecnológico no Colégio Técnico Industrial de Santa Maria 

(CTISM), unidade vinculada à Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). É 

formado, no CTISM, nos cursos técnicos de Mecânica e Eletrotécnica. Possui 

graduação em Engenharia Mecânica pela UFSM e Formação Pedagógica 

– Licenciatura Plena em Ensino Profissionalizante pela Universidade de Ijuí 

(UNIJUI). O professor também possui especialização em Engenharia e Segu-

rança do Trabalho (UFSM), em Gerenciamento da Qualidade (UFSM) e em 

Gerenciamento de Máquinas e Equipamentos Agrícolas (UFPEL); mestrado em 

Engenharia de Produção (UFSM); e doutorado em Engenharia Agrícola – área 

de Mecanização Agrícola (UFSM).

No CTISM, ministra as disciplinas de Elementos de Máquinas, para o curso 

Técnico em Mecânica; Administração e Organização do Trabalho, Ergonomia 

e Tecnologias e Processos Industriais III, para o curso Técnico em Segurança 

do Trabalho; Segurança em Soldagem, para o curso Técnico em Soldagem; e 

Introdução à Segurança de Máquinas e Equipamentos e Gestão Industrial I e II,  

para o Curso Superior em Tecnologia de Fabricação Mecânica.

Miguel Guilherme Antonello ocupa, atualmente, o cargo de Professor do 

Ensino Básico, Técnico e Tecnológico no Colégio Técnico Industrial de Santa 

Maria (CTISM). O professor é formado, no Colégio Politécnico, no curso 

técnico em Informática e, no CTISM, no curso técnico em Eletromecânica. 

Possui graduação em Engenharia Mecânica (UFSM), Formação Pedagógica no 

Programa Especial de Graduação de Formação de Professores para a Educação 

Profissional (UFSM) e mestrado em Engenharia de Produção (UFSM).

No CTISM, ministra as disciplinas de Elementos de Máquinas e Tecnologia 

Mecânica, para o curso Técnico em Mecânica; Processos de Soldagem, pa- 

ra o curso Técnico em Soldagem; e Ferramentas e Elementos de Máquinas, 

para o curso Técnico em Eletrotécnica.

Tecnologia Mecânica IIe-Tec Brasil 110


