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Resumo 

Esta investigação apresenta o desenvolvimento duma máquina de ensaios para a compressão 

uniaxial de provetes de dimensão reduzida. A validação da máquina de ensaios foi realizada 

através da reprodução de resultados experimentais disponíveis na literatura. Numa segunda 

parte da investigação a máquina de ensaios foi utilizada para a caracterização do comportamento 

mecânico de alguns metais puros e ligas metálicas. A discussão de resultados apresenta a 

influência da extensão e da taxa de deformação na dureza e na tensão de escoamento dos 

materiais testados. 

Palavras chave 

Caracterização mecânica, metais, compressão uniaxial, velocidade de deformação, tensão de 

escoamento, dureza do material. 
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Abstract 

This research presents the development of a testing machine, for uniaxial compression of small 

test specimens. The validation of the experimental apparatus was based on experimental results 

described in the literature. Further on, tests were carried out to evaluate the mechanical behavior 

of pure metals and metal alloys using the specially designed testing machine. The findings shown 

that the material hardness and the flow stress are influenced by the strain and the strain rate. 

Keywords 

Mechanical characterization, metals, uniaxial compression, strain rate, flow stress, material 

hardness. 
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1. Introdução 

A compreensão do comportamento mecânico dos materiais é extremamente importante para o 

desenvolvimento dos bens de consumo modernos. Este conhecimento é necessário na fase de 

escolha dos materiais e durante o planeamento dos processos de fabrico, nomeadamente na 

definição dos parâmetros operativos. Deste modo, a caracterização do comportamento mecânico 

dos materiais assume uma relevância central nos processos de fabrico, por permitir identificar a 

relação que existe entre a tensão, extensão e velocidade de deformação para as condições 

operativas típicas dos processos de fabrico, tais como a maquinagem e o forjamento, entre 

outros. O comportamento mecânico dos materiais tem a sua representação mais simples na 

curva de escoamento. De igual modo a dureza de um material está diretamente relacionada com 

a capacidade que o material tem em resistir à deformação plástica, sendo, por isso, uma 

característica a ter em conta. 

Os processos de fabrico por deformação plástica são frequentemente divididos em processos de 

corte e processos de enformação plástica nos quais os materiais são processados com diferentes 

velocidades de deformação. A velocidade de deformação tem uma grande influência sobre o 

comportamento mecânico dos materiais, nomeadamente na sua tensão de escoamento, o que 

faz da mesma um dos fatores mais importantes na modelação dos processos de fabrico (Silva 

et al., 2016). Por isso, o comportamento mecânico dos materiais deve ser avaliado com recurso 

a equipamentos que permitam ajustar o valor da velocidade de deformação e simultaneamente 

garantir que este valor permanece constante durante o ensaio mecânico. 

O objetivo desta dissertação passa por estudar o comportamento mecânico de metais e ligas 

metálicas quando submetidos a velocidades de deformação que variam entre 0.1 s-1 e 3 s-1. Além 

de ser feita uma caracterização do comportamento mecânico dos metais e das ligas metálicas 

em função da velocidade de deformação, é também apresentado um estudo da dureza do 

material para diferentes incrementos de deformação. Para tal, foi necessário: (i) preparar uma 

máquina que fosse capaz de comprimir provetes de dimensões reduzidas; (ii) desenvolver 

sensores adequados para a monitorização dos parâmetros na gama de ensaios; e (iii) 

desenvolver uma aplicação informática para registo dos valores experimentais. 

Relativamente aos materiais utilizados na investigação, estes podem-se dividir em dois grupos: 

(i) os metais puros (>99.99%) como o Alumínio, Cobre, Zinco e o Estanho; e (ii) as ligas metálicas 

como AA1050, AA1085 e a AlSi9Cu3. Os ensaios de compressão uniaxial foram realizados a 

diferentes velocidades de deformação e acompanhados de uma análise da evolução da dureza 

em função da extensão. 

A presente investigação encontra-se dividida em seis capítulos, iniciando-se pela presente 

introdução. O capítulo 2 apresenta a revisão bibliográfica, onde são abordados conhecimentos 

científicos necessários à compreensão do presente trabalho, tal como os ensaios mecânicos 

utilizados, nomeadamente o ensaio de compressão uniaxial e o ensaio de dureza. 
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O capítulo 3 descreve o desenvolvimento experimental, começando por apresentar o projeto e 

fabrico da ferramenta para ensaios de compressão uniaxial. Segue a apresentação dos 

equipamentos auxiliares e sensores desenvolvidos, apresentando os seus princípios de 

funcionamento, a gama e a precisão de medida. O capítulo 4 apresenta os materiais ensaiados 

e identifica os fatores que influenciam a precisão dos resultados obtidos nos ensaios de 

compressão, tais como: (i) a influência do atrito na interface de contato provete-prato de 

compressão e na interface de contato casquilho-coluna, (ii) a influência da deflexão do conjunto 

máquina-ferramenta de ensaios e (iii) o tempo de latência dos sensores e amplificadores. É ainda 

apresentado o plano de ensaios da presente investigação. No capítulo 5 apresenta-se a 

validação da máquina de ensaios e a discussão dos resultados obtidos a partir dos ensaios de 

dureza e dos ensaios de compressão uniaxial, obtidos por intermédio de ensaios incrementais e 

monotónicos, para diferentes velocidades de deformação. Discute-se a relação entre a força e o 

deslocamento e entre a tensão e a extensão, seguindo-se a comparação das curvas de tensão 

de escoamento-extensão para diferentes velocidades de deformação. Mais, apresenta-se a 

relação entre a dureza e a tensão de escoamento para os diferentes materiais ensaiados. Por 

fim, o capítulo 6 encerra as conclusões do trabalho realizado e são deixadas sugestões para 

trabalhos futuros. 
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2. Revisão Bibliográfica 

Este capítulo apresenta os fundamentos teóricos que serviram de base para o desenvolvimento 

do presente trabalho. Começa por introduzir o comportamento mecânico dos materiais realçando 

a influência da velocidade de deformação e apresenta as técnicas que permitem quantificar a 

sua influência na tensão de escoamento. Neste capítulo é ainda abordada a importância da 

lubrificação e a influência do recozimento do material nas curvas de escoamento. 

2.1. Comportamento Mecânico dos Materiais 

A caracterização do comportamento mecânico dos materiais em condições quasi-estáticas e 

dinâmicas é necessária para permitir identificar a influência da velocidade de deformação na 

tensão de escoamento do material. Para avaliar o comportamento visco-plástico de um 

determinado material, é necessário testá-los numa gama alargada de velocidades de 

deformação. 

É denominada de viscoplasticidade a teoria que está inserida na mecânica de contínuo, que é o 

campo da mecânica que estuda o comportamento dos materiais quando estes escoam de forma 

similar a um fluido. Esta teoria estuda o escoamento do material nos casos em que a sua resposta 

mecânica depende da velocidade a que a deformação é aplicada nos processos de deformação 

plástica (Perzyna, 1966). A deformação plástica tem início quando é ultrapassado o limite elástico 

de um determinado material, sendo que esta ocorre tanto em solicitações quasi-estáticas como 

dinâmicas. Na figura 2.1 é possível observar três curvas tensão vs extensão que apresentam 

uma zona linear elástica seguida de uma zona plástica. Alem disso, nesta figura é possível 

visualizar a influência da velocidade de deformação na tensão de escoamento. A figura sugere 

que para velocidades de deformação maiores os materiais apresentam um valor da tensão de 

escoamento mais elevado. 

 

Figura 2.1. Representação gráfica da influência da velocidade de deformação na tensão de escoamento 

do material (Kupessa, 2010). 
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2.1.1. Condições de Deformação 

A velocidade de deformação, é dada pela equação 1 e tem unidades em s-1. Existem relatos na 

literatura sugerindo que as velocidades de deformação obtidas nos ensaios mecânicos não 

reproduzem o escoamento plástico nem as velocidades praticadas nos processos de fabrico 

(Guo, 2003). Esta realidade faz com que haja uma necessidade de determinar a priori as 

condições de deformação do material durante o processo de fabrico para uma escolha adequada 

do ensaio mecânico mais adequado para a caracterização do material (Lei et al.,1999). Na tabela 

2.1 é possível visualizar as extensões, as velocidades de deformação e as temperaturas típicas 

de alguns processos de fabrico tradicionais. 

𝜀̇ =
𝑑𝜀

𝑑𝑡
 

(1) 

 

Tabela 2.1. Valores típicos de extensão, velocidade de deformação e temperatura homólogas dos 

processos de fabrico (Guo, 2003). 

 

Existe um conjunto de ensaios mecânicos que nos permite avaliar o comportamento mecânico 

dos materiais. Estes ensaios diferem entre si na taxa de carregamento e no histórico de 

deformação imposto ao material. Relativamente aos ensaios de fluência, estes ocorrem a 

velocidades de deformação tão reduzidas quanto 10-6 s-1. Neste tipo de ensaios confere-se uma 

maior importância à temperatura, uma vez que estes ocorrem em condições de carga constante. 

Os ensaios quasi-estáticos em condições de carregamento uniaxial são realizados com 

velocidades de deformação entre 10-4 e 100 s-1. Os ensaios entre 100 e 102 s-1 são ensaios a 

médias velocidades de deformação, enquanto que ensaios em que os valores são superiores a 

102 s-1 são ensaios de elevadas velocidades de deformação. No entanto, não existe uma 

definição convencionada para este tipo de limites, uma vez que muitas vezes estes valores 

dependem do próprio material. Na tabela 2.2. seguinte são apresentadas os várias ensaios 

utilizados para diferentes velocidades de deformação. 
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Tabela 2.2. Ensaios mecânicos utilizados para diferentes gamas de velocidades de deformação (Field et 

al., 2004). 

Velocidades de 

deformação 
Técnicas de ensaio Considerações dinâmicas 

106 - 107 

- Impacto de alta 

velocidade 

-Explosivos 

Propagação de ondas 

de choque 

Ensaios adiabáticos 

103 - 105 

- Ensaio de Taylor 

- Impacto de Placas 

Inclinadas 

-Expansão de Anéis 

Propagação de ondas 

elasto/plásticas 

102 
- Máquinas 

Pneumáticas 

101 - Charpy - Izod 

Ressonância no 

provete e no 

equipamento 

10-4 - 1 

- Máquinas hidráulicas, 

servo hidráulicas ou de 

parafuso 

Ensaios quasi-estáticos 

Ensaios isotérmicos 

10-7 - 10-5 
- Fluência e relaxação 

de tensões 

Resposta viscoplástica 

dos materiais 

 

2.1.2. Condição Metalúrgica 

Existem diversos tratamentos térmicos que permitem alterar a condição metalúrgica do material 

e consequentemente o seu comportamento mecânico. O recozimento é um tratamento térmico 

realizado com a finalidade de alcançar um ou vários dos seguintes objetivos como: remover 

tensões residuais devidas a tratamentos mecânicos a frio ou a quente, diminuir a dureza e alterar 

as propriedades mecânicas como a resistência, ductilidade, entre outros. Para um mesmo nível 

de deformação e tempo de exposição, a temperatura utilizada no processo de recozimento 

influenciará significativamente o estado final do material, como é possível visualizar na figura 2.2. 

Este tratamento térmico envolve normalmente três etapas: (i) recuperação; (ii) recristalização; e 

(iii) crescimento do grão. 

A etapa de recuperação, na maioria dos casos, envolve apenas uma reparação parcial das 

propriedades mecânicas, dado que a textura proveniente da deformação não é completamente 

removida. Ou seja, a textura deformada não é modificada, apenas a densidade e a distribuição 

dos defeitos presentes são alteradas, aumentando a tenacidade à fratura dúctil do material. Esta 

etapa ocorre a temperaturais baixas do tratamento térmico.  
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Na etapa de recristalização, a orientação de todas as regiões deformadas no material são 

modificadas. Ocorre a formação de um novo conjunto de grãos de deformação no interior de um 

grão previamente deformado a frio. Esta etapa ocorre a temperaturas intermedias do tratamento 

térmico.  

A continuidade do recozimento leva ao crescimento do grão, etapa na qual a estrutura já 

recristalizada passa a apresentar um crescimento anormal de alguns grãos e um 

desaparecimento dos grãos menores, formando-se, assim, novos contornos de grãos. Esta etapa 

ocorre para temperaturas mais elevadas do tratamento térmico aumentando a ductilidade do 

material. 

 

Figura 2.2. Influência da temperatura de recozimento (tempo de 1 hora) na resistência à tração e 

ductilidade de uma liga de latão. Variação do tamanho de grão e representação das fases de 

recuperação, recristalização e crescimento do grão em função da temperatura de recozimento (William el 

al., 2014). 

2.2. Caracterização Mecânica de Materiais 

Os ensaios têm como finalidade a avaliação do comportamento mecânico dos materiais. Os 

procedimentos experimentais utilizados para a caracterização mecânica de materiais são 

geralmente regulamentados de forma a que se obtenham resultados comparáveis entre 

diferentes laboratórios. Todos estes ensaios têm como objetivo dar a conhecer as propriedades 

mecânicas de vários materiais, o que faz com que posteriormente possam ser utilizados como 

parâmetros de entrada nas metodologias de seleção de materiais para desenvolvimento de bens 

de consumo (Franulovic et al., 2017). 
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2.2.1. Ensaios Mecânicos 

Os ensaios mecânicos consistem em solicitar o material com determinado carregamento 

representativo das aplicações em causa para avaliar a sua resistência mecânica. Existem 

diversos tipos de ensaios mecânicos cujo aplicação segue métodos específicos, sendo que a 

escolha de um determinado método é feita de acordo com a característica que se pretende 

avaliar (por exemplo, tensão-extensão), do tipo de solicitação (por exemplo, compressão) e das 

condições às quais determinado material será submetido (por exemplo, velocidade de 

deformação). Na presente investigação foram utilizados o ensaio de compressão uniaxial e o 

ensaio de dureza para avaliar e caracterizar o comportamento mecânico dos diversos materiais 

utilizados, em condições de deformação plástica severa. 

O ensaio de compressão uniaxial consiste em impor uma determinada carga num provete 

cilíndrico, registando-se a evolução da força com o deslocamento imposto (figura 2.3). De 

maneira a medir os parâmetros de força e deslocamento são utilizados sensores de 

deslocamento e de força. 

 

Figura 2.3. Representação esquemática: Ensaio de compressão uniaxial (Silva, 2013). 

A conversão dos valores de força (F) em tensão verdadeira (𝜎) é realizada através: 

𝜎 =
𝐹

𝐴𝑖

 

 

(2) 

Onde 𝐹 é a força exercida no provete e 𝐴𝑖  é a área instantânea do provete. Através da condição 

de incompressibilidade, a área instantânea do provete é calculada a partir da seguinte expressão: 

𝐴𝑖 =
𝑉

ℎ𝑖

=
𝐴0ℎ0

ℎ𝑖

=
𝜋 (

∅0

2
)

2

ℎ0

ℎ0 − 𝑑
 

 

(3) 

Onde  𝑉  é o volume do provete, ℎ𝑖 é a altura do provete num determinado instante, ℎ0 é a altura 

inicial do provete, ∅0  é o diâmetro inicial do provete e 𝑑 é o deslocamento. O deslocamento é 

calculado através da seguinte expressão: 
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𝑑 = ℎ0 − ℎ𝑖   

 

(4) 

A extensão, 𝜀 é calculada através da seguinte expressão: 

𝜀 = − ∫
𝑑ℎ

ℎ

ℎ𝑖

ℎ0

= ln
ℎ0

ℎ𝑖

 

 

(5) 

Um dos principais problemas nos ensaios de compressão é o aparecimento de uma curvatura 

na superfície lateral do provete. Este fenómeno, denominado de efeito de barril, ocorre devido 

ao constrangimento do deslizamento lateral do material que faz com que a deformação plástica 

não seja homogénea. Esta curvatura tem principal origem no atrito presente nas superfícies de 

contacto entre o provete e os pratos compressores. Assim, à medida que o provete é comprimido, 

a área de contacto entre o provete e os pratos de compressão aumenta de forma quadrática em 

função do raio. Isto faz com que haja um aumento acentuado da força necessária para comprimir 

os provetes a partir de uma determinada extensão. A expansão da área de contacto não é 

acompanhada pelo filme lubrificante promovendo o aumento do coeficiente de atrito. Ou seja, a 

dimensão do provete utilizado nos ensaios é um fator importante na contribuição do atrito sobre 

os valores de força medidos, uma vez que, quando a relação altura/diâmetro do componente é 

inferior a 1, o atrito existente entre o provete e os pratos de compressão apresenta uma influência 

maior (Alves et al., 2011). 

Lubrificação 

A lubrificação, em termos funcionais, tem como objetivo a redução do atrito entre duas superfícies 

através da redução do nível de interação existente entre as asperezas (Myers,1999).Um 

lubrificante pode apresentar-se nos diferentes estados (solido, líquido e gasoso) entre as 

superfícies em movimento relativo. Existem mecanismos utilizados para reduzir o atrito entre 

duas superfícies em movimento relativo tais como: (i) o regime Hidrodinâmico; (ii) o regime 

elasto-hidrodinâmico; (iii) a camada limite; e (iv) o de lubrificação química (Myers 1999). 

No regime hidrodinâmico, uma camada espessa de lubrificante evita o contato direto entre as 

duas superfícies em movimento relativo. No regime elasto-hidrodinâmico, uma camada fina de 

lubrificante sujeita a altas pressões localizadas faz com que o lubrificante demonstre a sua 

viscosidade, evitando o contacto direto entre as asperezas. Na camada limite, a ação do 

lubrificante é o resultado da existência de uma pelicula aderente a um ou ambos os sólidos e faz 

com que haja uma redução das forças de adesão que atuam nos pontos de contacto. Por último, 

na lubrificação química, o lubrificante enfraquece ou destrói as ligações soldadas nas asperezas 

por meio de ataque químico. Em todos estes casos o atrito depende das propriedades do fluído 

lubrificante e das superfícies de contacto. 

Tendo em conta as afirmações anteriores pode concluir-se que a lubrificação é essencial neste 

tipo de ensaio para evitar o efeito barril, de forma a que ocorra uma deformação quasi-

homogénica ao longo de todo o provete. 
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Ensaio de Dureza 

A dureza de um material é um conceito que pode assumir diferentes significados consoante a 

área tecnológica em que este está inserido (Rodrigues et al., 2005). No entanto, todas as 

definições existentes de dureza têm algo em comum que passa pelo facto da dureza se 

relacionar direta ou indiretamente com a capacidade de um material se deformar plasticamente. 

Numa perspetiva mais mecânica, a dureza do material é uma característica de medida que 

corresponde à capacidade que um material tem em resistir à deformação plástica localizada, 

quando a sua superfície está sujeita a uma força de compressão. 

Este tipo de ensaios é muito utilizado na indústria, por consistirem em métodos não destrutivos 

e bastante rápidos para a determinação de propriedades mecânicas dos materiais. Uma das 

aplicações mais conhecidas deste tipo de ensaios passa pela indústria metalomecânica, na parte 

de controlo de qualidade dos materiais (Branco, 1985). 

Os ensaios de dureza, dependendo da forma como são realizados, dividem-se em três tipos 

distintos: a dureza por risco, a dureza por ressalto e a dureza por indentação (penetração). 

O ensaio de dureza por riscos é dos testes mais antigos de dureza e tem por base uma escala 

que é constituída por dez minerais ordenados segundo a capacidade que um material mais duro 

tem em riscar um material mais macio. Este teste foi criado pelo mineralogista alemão Friedrich 

Mohs em 1812 e, por isso mesmo, esta escala é conhecida por escala de Mohs. Este tipo de 

ensaios facilita a identificação de minerais, mas não possui muito rigor relativamente aos 

materiais de engenharia como os cerâmicos ou os aços. A escala de Mohs é constituída pelos 

seguintes materiais, ordenados do menos duro para o mais duro: talco, gesso, calcite, fluorite, 

apatite, feldspato, quartzo, topázio, corindo e diamante. A grande desvantagem da escala de 

Mohs, além da falta de rigor, prende-se com o facto de ser uma escala linear. Por exemplo, 

quando se passa do corindo para o diamante o aumento de dureza é cerca de 300 % e qualquer 

material situado entre estes dois materiais tem o mesmo valor da dureza, podendo estes 

apresentar durezas completamente diferentes (Rodrigues et al., 2005). 

O ensaio de dureza por ressalto mais comum é o ensaio desenvolvido por Shore em 1907. Este 

tipo de ensaio consiste num indentador de dimensões e massa normalizadas que é deixado cair 

de uma altura fixa sobre a peça. O valor de dureza varia consoante o ressalto desse mesmo 

indentador, ou seja, quanto maior for o ressalto maior é a dureza do material (Rodrigues et al., 

2005). Este tipo de ensaios é muito importante para a medir a dureza de vários tipos de 

polímeros, no entanto, não permitem identificar outas propriedades como o desgaste. 
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Finalmente, os ensaios de dureza por indentação são aqueles que assumem uma maior 

importância na perspetiva da engenharia, uma vez que são os mais utilizados na indústria. Neste 

tipo de ensaios é aplicada uma força por um indentador de diferentes formas que penetra a 

superfície do material a testar. A dureza do material neste tipo de teste é dada pela relação entre 

a força de penetração e a área ou profundidade (Rodrigues et al., 2005). 

Para este tipo de ensaios existem várias metodologias, tais como os ensaios de Brinell, Vickers 

e Rockweell, sendo estes os mais utilizados a nível industrial. 

Uma vez que no presente trabalho foi utilizado um durómetro que media durezas Vickers, de 

seguida é dada uma explicação mais detalhada sobre como funcionam este tipo de ensaios. 

Ensaio de Dureza Vickers 

Neste tipo de ensaio, um indentador de diamante, com a geometria de pirâmide quadrangular 

cujas faces opostas fazem um ângulo de 136º, é pressionado contra a superfície da peça a 

ensaiar, tal como representado na figura 2.4. 

 

Figura 2.4. Representação esquemática: Ensaio de Vickers (Rodrigues et al., 2005). 

O valor de dureza é dado pelo quociente entre a carga aplicada pela área de contacto da 

indentação. O número de dureza Vickers é dado pela seguinte expressão: 

𝐻𝑉 = 1.854
𝑃

𝑑2
 

(6) 

Onde 𝑃 (N) é a força de indentação e 𝑑 (mm) é o diâmetro médio das diagonais deixada pela 

indentação. 

Esta escala de dureza é contínua e comparável entre si, o que nos permite abranger, por 

exemplo, a elevada gama de durezas dos aços. Além disso, o facto da indentação deixada ser 

extremamente pequena torna este tipo de ensaio vantajoso para operações de controlo de 

qualidade. Apresenta ainda outra vantagem relativamente à semelhança existente entre 

indentações provocadas por cargas diferentes, o que faz com que, teoricamente, o número da 

dureza Vickers seja independente da carga aplicada (Santos, 2015). 
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O ensaio de Vickers requer alguns cuidados relativamente à sua medição de maneira a garantir 

que os resultados tenham alguma exatidão, tais como: (i) a superfície do material deve ser bem 

polida; (ii) a montagem do equipamento de medição deve estar fixo numa bancada rígida de 

maneira a evitar vibrações; (iii) a medição das diagonais de indentação por parte do operador 

dever ser feito com a máxima precisão possível. 

2.2.2. Equipamentos de Ensaio 

Na caracterização mecânica dos materiais para aplicações de deformação plástica é muito 

importante ter conhecimento sobre as máquina-ferramenta utilizadas nos processos para, só 

depois, se selecionar a máquina de ensaio mais adequada às condições de operação (Field et 

al. 2004). A escolha do equipamento é algo central, uma vez que, quando um material é ensaiado 

para diferentes condições de deformação, a tensão de escoamento apresenta uma evolução 

distinta. Para condições de carregamento quasi-estático, a caracterização mecânica é 

geralmente feita com recurso a máquinas de ensaios hidráulicas. Para velocidades de 

deformação médias são geralmente utilizados equipamentos mecânicos e martelos de queda. 

Para velocidades de deformação elevada, geralmente são utilizados equipamentos tipo barra de 

Hopkinson (Lindholm 1964), ou dispositivos de impacto de Taylor (Taylor, 2006). Na presente 

investigação foi implementada uma máquina de ensaios biela-manivela para permitir velocidades 

de deformação na gama 0.1 e 3 s-1. 

Prensa Biela Manivela 

A prensa biela-manivela é uma prensa mecânica cuja representação esquemática pode ser vista 

na figura 2.5. Este tipo de sistema transforma um movimento circular em movimento linear. 

Contem um elemento giratório, a manivela, que está ligado a uma barra rígida, a biela, que 

transforma o movimento rotativo da manivela num movimento linear. A sua frequente utilização 

na indústria deve-se ao facto deste sistema apresentar versatilidade e simplicidade. Neste tipo 

de equipamento a velocidade do mecanismo diminui à medida que este se vai aproximando do 

ponto morto inferior (pmi), por isso, a evolução da velocidade de deformação em função da 

extensão verdadeira é diferente quando comparada a ensaios feitos noutro tipo de equipamento. 

 

Figura 2.5. Representação esquemática do sistema biela-manivela.  
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3. Desenvolvimento do Aparato Experimental 

O presente capítulo apresenta o desenvolvimento experimental da investigação que consistiu no 

projeto e fabrico de um equipamento para ensaios de compressão uniaxial e de toda a 

instrumentação necessária para a monitorização dos ensaios experimentais. 

3.1. Máquina de Ensaios 

Para a realização dos ensaios de compressão foi utilizada uma prensa biela-manivela cujo 

representação simplificada pode ser vista na figura 3.1. A escolha desta prensa para este tipo de 

ensaios deveu-se ao facto da assinatura cinemática deste equipamento permitir uma velocidade 

de deformação praticamente constante ao longo do ensaio, dado que, à medida que o 

mecanismo biela-manivela se aproxima do ponto morto inferior, a sua velocidade vai diminuído, 

sendo esta redução acompanhada por uma diminuição da altura do provete. Além disso, o painel 

de controlo desta prensa contém um variador de frequência que permite variar a velocidade de 

rotação do mecanismo, o que permitiu a realização de ensaios a diferentes velocidades de 

deformação. Outro dos motivos que levou à seleção desta prensa para este tipo de ensaios foi o 

facto da mesma apresentar uma carga máxima de 40 KN suficiente para ensaiar diferentes 

materiais recorrendo a provetes de pequenas dimensões. 

 

Figura 3.1. Prensa biela–manivela para realização de ensaios mecânicos. 
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3.2. Ferramenta para Compressão Uniaxial 

Para a realização dos ensaios foi desenvolvida uma ferramenta de compressão com a finalidade 

de comprimir provetes de reduzidas dimensões. A produção da ferramenta de compressão foi 

feita de maneira a que esta não apresentasse quaisquer folgas ou vibrações que pudessem 

comprometer os resultados desta investigação. A figura 3.2 mostra o modelo CAD da ferramenta 

e dos componentes projetados pelo autor. 

A ferramenta é constituída por componentes mecânicos que asseguram o paralelismo entre os 

pratos de compressão e sensores que permitem monitorizar os parâmetros físicos (força e 

deslocamento) do ensaio de compressão. A partir da figura 3.2 é possível observar que a 

estrutura da ferramenta contém uma base solida em aço (11) sobre a qual estão montadas 

diagonalmente duas colunas de guiamento (10). Sobre estas duas colunas foram aplicados 4 

casquilhos de bronze (2) que garantem a orientação e um movimento suave da placa móvel (1). 

A célula de carga (9) foi montada sobre a base da ferramenta com auxílio de uma peça em aço 

(8). Os pratos de aço (6) foram feitos de modo a poderem albergar os sensores de deslocamento 

(5), sem que estes toquem um no outro e de modo a que, mesmo assim, estejam numa posição 

ideal para receberem o máximo sinal possível. No que diz respeito ao sensor comercial (12) foi 

necessário o fabrico de um atuador (3) para fazer a ligação entre a placa superior e o sensor de 

deslocamento comercial. 

Relativamente aos pratos de compressão, estes são os componentes mais importantes da 

ferramenta, uma vez que os mesmos têm de suportar todo o esforço envolvido na compressão 

dos provetes. Por isso, a partir do estudo desenvolvido por Afonso Gregório (2017), optou-se por 

fabricar pratos de compressão (4) em metal duro (carboneto de tungsténio) recorrendo a 

processos de eletroerosão por fio e retificação plana. Assim, foram fabricados dois pratos de 

compressão em carboneto de tungsténio e posteriormente montados por interferência mecânica 

através do aquecimento e contração dos pratos de aço. Após a sua montagem, seguiu-se a 

operação de polimento com uma pasta de diamante com granulometria inferior a 0.5 µm até 

atingir a condição espelhada. Este polimento serviu para diminuir a rugosidade e 

consequentemente o atrito. 
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Figura 3.2. Ferramenta de Compressão: 1 - Placa Superior; 2 - Casquilho de Guias; 3 - Atuador de sensor 

de deslocamento; 4 - Prato de compressão (Carboneto de Tungsténio); 5 - Sensor de deslocamento 

(bobines); 6 - Pratos de aço; 7 - Placa Inferior; 8 - Peça de auxílio à célula de carga; 9 - Célula de Carga; 

10 - Guia; 11 - Base da ferramenta; 12 - Sensor de deslocamento comercial. 

3.3. Instrumentação e Aquisição de Dados 

A instrumentação da ferramenta é feita com recurso a uma célula de carga que mede a força de 

compressão e de dois sensores de deslocamento que medem a distância entre os pratos de 

compressão. Através da monitorização simultânea destas duas variáveis temos informação 

necessária para calcular a evolução da Tensão vs Extensão e da Força vs Deslocamento. 

Relativamente à aquisição de dados, foi utilizada uma placa de aquisição de dados que recebe 

sinais analógicos de tensão e converte para um sinal digital à saída que pode ser registado em 

ficheiro ASCII. 

3.3.1. Célula de Carga 

A força de compressão é monitorizada através de uma célula de carga comercial DAYSENSOR, 

modelo DYHW-16 de 5 toneladas (figura 3.3 (a)). Esta célula de carga é do tipo extensométrica, 

ou seja, esta contém quatro extensómetros resistivos acoplados a um circuito de ponte de 

Wheatstone. Quando a célula de carga está sujeita a uma determinada carga, a resistência dos 

extensómetros muda, o que permite o cálculo da força exercida. O posicionamento da célula de 

carga é bastante importante para se obter sinais com exatidão e repetibilidade, por isso, a célula 

de carga foi alinhada com o eixo da ferramenta com auxílio de um furo na base da ferramenta. 
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(a) (b) 

Figura 3.3. Monitorização de carga: (a) Célula de carga extensométrica de 5000 Kg para medição de 

força; (b) Amplificador de sinal. 

Uma vez que o valor de tensão enviada pela célula de carga é muito baixo, esta foi conectada a 

um sistema de amplificação e condicionamento de sinal (figura 3.3 (b)). O amplificador utilizado 

foi um amplificador do fabricante CALT, modelo JY-S60. A sensibilidade da célula de carga é de 

2 mV por V de excitação, sendo que o amplificador utiliza como valor máximo de excitação 10 V. 

Por isso, quando a célula de carga estiver sujeita à carga máxima terá uma resposta de 20 mV. 

Uma vez que o sinal máximo de saída do amplificador é de 10 V, quando a célula de carga estiver 

sujeita à carga máxima de 49 000 N o sinal amplificado terá um valor de 10 V. 

A curva de calibração da célula de carga foi feita inicialmente utilizando pesos calibrados até 600 

N, fazendo uma relação entre o valor dos pesos calibrados com o valor de voltagem que sai do 

amplificador. Dado que 600 N é uma gama de valores de força muito baixa quando comparada 

com os valores que são apresentados nos ensaios de compressão, houve a necessidade de 

fazer um outro tipo de calibração para valores de força mais elevados. Para isso, foi utilizado um 

mecanismo de “alavanca”. Este mecanismo permitiu, utilizando os mesmos pesos calibrados, 

chegar a valores a rondar os 15 KN. O procedimento adotado neste tipo de calibração encontra-

se mais detalhado no Anexo IV. 

Finalmente, para a validação da curva calibração, verificou-se que a curva com os valores 

retirados de ambas calibrações tendia para o valor teórico onde a carga é máxima (10 V; 49 

000N) como é possível observar na figura 3.4. 



 

16 
 

 

Figura 3.4. Curva de calibração da célula de carga. 

3.3.2. Sensores de Deslocamento  

Para se obter a distância entre os pratos compressores foram utilizados dois sensores de 

deslocamento: um sensor de deslocamento comercial (figura 3.5 (a)) e outro sensor desenvolvido 

para captar deslocamentos com maior sensibilidade e menor tempo de resposta (figura 3.5 (b)). 

A utilização de dois sensores teve como finalidade perceber qual dos dois sensores era o mais 

preciso e adequado para este tipo de ensaios. Por outro lado, a utilização de um sensor comercial 

vem validar a gama de valores obtidos por parte do sensor desenvolvido pelo autor. 

 
 

(a)  (b) 

 

Figura 3.5. Monitorização do deslocamento: (a) Sensor de deslocamento comercial; (b) Bobines. 
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Sensores Desenvolvidos 

Os sensores desenvolvidos baseiam-se no princípio de indução eletromagnética entre bobines, 

ou seja, a corrente imposta numa espira gera um campo eletromagnético que por sua vez, irá 

induzir uma corrente elétrica na espira oposta. Esta corrente varia com a distância a que as duas 

espiras se encontram uma da outra. Com base neste conceito, mantendo o sinal de voltagem da 

bobine emissora constante, através da voltagem lida na bobine recetora é possível saber a 

distância a que as duas bobines se encontram. A bobine emissora foi montada no prato móvel 

da ferramenta, na parte superior da ferramenta, e a bobine recetora foi montada no prato fixo, na 

parte inferior da ferramenta. A vantagem deste tipo de sensores relativamente ao sensor de 

deslocamento comercial é o rigor da medida, uma vez que a montagem deste tipo de sensores 

evita contribuições indesejáveis provenientes da deformação elástica do conjunto máquina e 

ferramenta de ensaios durante todo o ensaio. 

O fabrico dos sensores foi feito a partir de um processo de maquinagem química, utilizando uma 

placa de circuito impresso (PCB), que contém uma camada de cobre de 40µm. Inicialmente foi 

impresso, numa folha de papel fotográfico, o inverso da bobine que se pretendia ter na placa de 

cobre. De seguida, colocou-se a folha de papel fotográfico com a parte da tinta encostada à placa 

e, com o auxílio de um ferro de engomar, foi feita a pressão necessária para que a tinta aderisse 

à placa de cobre. A remoção do papel foi feita com água e com uma escova de dentes, e a 

remoção do cobre foi feita numa solução de percloreto de ferro (FeCl3) líquida. Por último, a tinta 

foi retirada com acetona. De seguida, foi feito um teste de continuidade ao circuito e foram 

soldados dois fios elétricos, um no interior e outro no exterior da bobine, para se fazer a 

passagem do sinal. Após se verificar que não existiam curto-circuitos na bobine, foi aplicado um 

revestimento dielétrico para proteger as ligações elétricas e aumentar a rigidez da mesma. O 

procedimento que se efetuou para o fabrico dos sensores encontra-se mais detalhado no Anexo 

III. 

Após o fabrico dos sensores, foi montado o aparato experimental para a aquisição de dados da 

distância entre os sensores desenvolvidos (figura 3.6). O sinal de corrente elétrica que passa 

nas bobines dos sensores de distância tem de ser um sinal sinusoidal de alta frequência com 

tensões de pico-a-pico superior a 10 V, por isso, foi necessário recorrer a um gerador de funções. 
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Figura 3.6. Representação esquemática da monitorização da distância entre os pratos de compressão 

para os diferentes sensores. 

Para a emissão do sinal ligou-se uma das bobines ao gerador de funções TG315 do fabricante 

AIM&TTi. Para a receção do sinal, inicialmente, ligou-se a outra bobine ao osciloscópio TDS220 

do fabricante Tektronix, para que se pudesse visualizar o sinal obtido. Uma vez que o sinal 

enviado pelo gerador de funções é um sinal AC e a placa de aquisição de dados só recebe sinais 

DC, este sinal necessitou de ser retificado para um sinal DC, por isso, a partir do sinal obtido no 

osciloscópio foi dimensionado um retificador de onda completa para fazer esta conversão. Na 

figura 3.7 é possível visualizar o retificador que é constituído por uma ponte retificadora de 4 

díodos semicondutores em silício. Devido à natureza alternada da onda sinusoidal, o processo 

de retificação por si só produz uma corrente DC que, embora unidirecional, contém pulsos de 

corrente. Por isso, para se suavizar o valor da corrente obtida, foi necessária a colocação de um 

condensador à saída da ponte de díodos. No entanto, foi tido em consideração o valor da 

capacitância do condensador uma vez que, apesar dos valores elevados de capacitância 

tenderem a suavizar o sinal de saída, estes tornam a resposta do sistema mais lenta. Apesar do 

ensaio compressão ser feito em condições quasi-estáticas, o tempo de resposta não deve conter 

atrasos significativos, pois poderia não estar a obter o valor da distância em tempo real. Para tal, 

foi necessário encontrar um compromisso entre suavizar o sinal de saída e obter uma resposta 

num intervalo de tempo pequeno, tendo sido utilizado um condensador com 4.7nF de 

capacitância. 

 

Figura 3.7. Circuito elétrico da ponte retificadora utilizada nos sensores de deslocamento. 
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Relativamente a estes sensores, optou-se por fazer um estudo analisando a influência do número 

de espiras na emissão e receção do sinal elétrico, com o objetivo de perceber qual seria a melhor 

bobine para este tipo de ensaio. Os parâmetros que se mantiveram constantes neste estudo 

foram a geometria das circunferências exteriores (50 mm) e interiores (18 mm). O valor escolhido 

para a circunferência interior foi o mesmo do diâmetro do carboneto de tungsténio para que, 

quando se procedesse à montagem da bobine, a mesma entrasse justa nos pratos compressores 

para evitar deslocações ao longo do ensaio. Na figura 3.8 é possível visualizar as diferentes 

bobines fabricadas pelo autor. 

 

Figura 3.8. Desenhos CAD dos sensores desenvolvidos. Na imagem são apresentados da esquerda para 

a direita os diferentes sensores de 11, 9 e 4 espiras. 

Os sensores foram testados de acordo com aparato experimental mostrado anteriormente, sendo 

que o sensor escolhido para os ensaios de compressão foi o sensor de 11 espiras, uma vez que 

este apresentava um sinal 300% superior ao das outras bobines. 

Para calibrar este tipo de sensores foi necessário fazer uma otimização do sinal de excitação e 

fazer uma verificação relativamente à existência de interferências eletromagnéticas provocadas 

por outros equipamentos do aparato experimental ou do laboratório. Para isso foi necessário 

definir a assinatura elétrica do sinal AC relativamente ao tipo de onda, frequência e tensão pico-

a-pico, uma vez que estes parâmetros em conjunto influenciam a relação sinal/ruído. Inicialmente 

utilizou-se um sinal sinusoidal, já que este representa o sinal elétrico puro, no entanto, verificou-

se que com um sinal quadrado o valor de voltagem lido na placa de aquisição de dados era 

superior e tinha menos ruido. Uma vez que quanto maior for a voltagem de entrada maior será a 

relação/ruido, foi utilizada uma tensão pico a pico de 20 V, por ser a voltagem máxima que o 

gerador de sinais conseguia emitir e que a mesma não punha em risco a placa de aquisição visto 

que a tensão aos terminais da bobine recetora não era superior a 10 V. No que diz respeito à 

frequência, verificou-se que, a partir de uma determinada frequência, o sinal saturava, pelo que, 

após várias iterações, foi encontrado o melhor valor de frequência para os ensaios. 
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Sensor Comercial 

No que diz respeito ao sensor comercial, o sensor que foi utilizado é do fabricante AOGEXON, 

modelo KTR- 10MM que permite medir deslocamentos até 10 mm. Este sensor foi fixo na parte 

inferior da ferramenta de compressão de maneira a que este conseguisse fazer a medição do 

deslocamento ao longo de todo o ensaio de compressão. 

Curvas de calibração 

Para se saber a distância foi necessário saber a relação entre esta e os valores de tensão obtidos 

na placa de aquisição de dados. Para determinar as curvas de calibração dos sensores de 

deslocamento foram realizados diversos ensaios incrementais em provetes de Alumínio AA1050, 

medindo para cada incremento a altura final do provete (com auxílio de um paquímetro digital). 

Ou seja, foi feita uma relação entre a altura final do provete de cada incremento e o valor de 

voltagem máxima observada nesse incremento, quando a prensa se encontra no ponto morto 

inferior. A partir do valor de voltagem foi possível calcular a curva de calibração para cada um 

dos sensores (figura 3.9). A gama de calibração teve em consideração a altura inicial (7 mm) e 

final (1 mm) do provete para eliminar procedimentos de extrapolação das curvas de calibração 

que possam comprometer a qualidade dos dados experimentais. A figura 3.9 (a) e (b) 

apresentam os resultados experimentais de calibração do sensor comercial e dos sensores 

desenvolvidos, respetivamente, que relacionam os valores de voltagem dos sensores de 

deslocamento e a medida física entre os pratos compressores. 

 

(a) (b) 

Figura 3.9. Curva de Calibração: (a) Sensor comercial; (b) Sensores desenvolvidos (bobines). 
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Após os primeiros ensaios verificou-se que os sensores desenvolvidos para uma gama de 

valores entre os 6 e 4 mm tinham um comportamento característico que dificultava a sua 

utilização. No entanto, no resto do ensaio estes sensores demonstraram ser mais precisos, 

contendo menos ruídos vindos do exterior do que o sensor comercial. Por isso, para os ensaios 

em que os provetes têm uma altura superior a 4 mm, a medição do deslocamento, deve ser 

realizada a partir do sensor comercial. Nos ensaios em que os provetes têm uma altura igual ou 

inferior a 4 mm a medição do deslocamento, deve ser realizada a partir dos sensores 

desenvolvidos. A verificação destas mesmas curvas foi realizada periodicamente e/ou quando 

eram realizadas alterações na ferramenta de compressão. 

3.3.3. Aquisição e Processamento de Sinais  

Um sistema de aquisição de dados é constituído por um conversor (ADC) que converte sinais de 

grandezas físicas em sinais elétricos (tensões ou correntes). Foi utilizada uma placa de aquisição 

de dados (DAQ) da National Instruments ® denominada NI-USB 6008, com 8 entradas, 12-bit e 

capacidade para ler até 10 000 pontos por segundo. Uma vez que estes sinais se caracterizam 

por uma diferença de potencial entre os seus terminais, os mesmos foram conectados em modo 

diferencial, sem referência à rede elétrica (RSE) para evitar o ruído proveniente da mesma. 

A placa de aquisição de dados por si só não tem a capacidade para processar os sinais, apenas 

recebe os sinais elétricos e entrega um sinal digital à saída. Por isso, foi desenvolvido pelo autor 

um programa em Labview que permite o controlo da placa e o registo dos dados. Neste programa 

foi criada uma interface gráfica que permitiu ao utilizador a visualização das variáveis do 

processo em tempo real. Esse programa é apresentado com mais detalhe no Anexo II. Além 

disso, este programa regista simultaneamente o tempo, o deslocamento e a força num ficheiro 

ASCII. Relativamente à configuração da placa, utilizou-se uma taxa de aquisição de 3000 Hz de 

modo a facilitar o tratamento de dados experimentais e utilizou-se uma gama de valores entre o 

valor inicial de voltagem e um valor um pouco acima do valor máximo esperado. 
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4. Materiais e Métodos 

Neste capítulo são apresentados os materiais ensaiados, assim como fenómenos indesejados 

que ocorrem durante o ensaio de compressão e afetaram as medidas experimentais. Além disso, 

é feita uma breve apresentação do plano de trabalho onde são mencionados os tipos de ensaios 

realizados e as medidas obtidas. 

4.1. Materiais Ensaiados 

Os materiais utilizados na presente investigação dividem-se em dois grupos: (i) os metais puros 

e comercialmente puros e (ii) as ligas metálicas. Os metais puros utilizados foram: Alumínio, 

Zinco, Cobre e Estanho. Além disso, foram utilizadas duas ligas de alumínio comercialmente 

puro: AA1059 e AA1085. A composição química destes materiais é apresentada nas tabelas 

seguintes: 

Tabela 4.1. Composição química do Alumínio apresentada em partes por milhão [ppm]. 

Elementos Al Ce Cu Ge Fe La Mg Hg Pd P Pt Si 

[ppm] 99.999% 0.74 0.702 
0.1 

(<1) 
0.48 0.489 1.21 

0.3 

(<) 

0.1 

(<) 
0.71 

0.1 

(<) 
1.2 

 

Tabela 4.2. Composição química do Zinco apresentada em partes por milhão [ppm]. 

Elementos Ag Cd Co Cu Cr Fe Mn Ni Pb Sb Si Sn Zn 

[ppm] 0.9 2.2 0.03 1.7 0.08 17 1.3 0.14 24 0.05 0.12 0.04 99.99% 

 

Tabela 4.3. Composição química do Cobre apresentada em partes por milhão [ppm]. 

Elementos Al Cu Fe Li Na Ti 

[ppm] 0.011 99.999 % 0.008 0.001 (<) 0.001 (<) 0.002 

. 

Tabela 4.4. Composição química do Estanho apresentada em partes por milhão [ppm]. 

Elementos Ag Au Cd Co Fe In Hg Pb Sb Se Sn Ta 

[ppm] 0.18 
0.1 

(<1) 
0.1 0.1 0.5 1 

0.1 

(<) 
4.4 1.5 

0.2 

(<) 
99.999 

0.5 

(<) 

 

Tabela 4.5. Composição química da liga AA1050 quantificada em peso percentual [%wt]. 

Elementos Al Cu Fe Mg Mn Si Ti Zn 

 [%wt] 99.50 0.05 0.40 0.05 0.05 0.25 0.03 0.05 

 

Tabela 4.6. Composição química da liga AA1085 quantificada em peso percentual [%wt]. 

Elementos Al Ga Fe Ni Si Ti V Zn 

 [%wt] 99.85 0.005 0.0787 0.011 0.05 0.005 0.013 0.003 
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A liga metálica utilizada foi a liga de alumínio AlSi9Cu3, sendo a sua composição química 

apresentada na tabela seguinte: 

Tabela 4.7. Composição química da liga AlSi9Cu3 quantificada em peso percentual [%wt]. 

Elementos Al Cu Cr Fe Mg Mn Ni Pb Si Sn Ti Zn 

[%wt] 

80.1 

- 

86 

2-4 0.15 

0.6 

- 

1.1 

0.15 

- 

0.55 

0.55 0.55 0.35 

0.8 

- 

11 

0.25 0.2 1.2 

 

Dos materiais selecionados é importante referir que a liga de alumínio AA1050 foi selecionada 

com o objetivo de validar a ferramenta/máquina de ensaios desenvolvida, uma vez que este 

material apresenta características físicas, químicas, elétricas e térmicas bem conhecidas na 

literatura, tendo sido já ensaiado com diferentes equipamentos no LabM3. Isto permitiu 

estabelecer uma comparação entre os resultados da presente dissertação e os resultados 

obtidos em dissertações anteriores. Os restantes metais puros e comercialmente puros foram 

selecionados pelo carácter científico para a modelação do comportamento mecânico dos 

materiais. A liga de alumínio AlSi9Cu3 foi selecionada por ser representativa na indústria de 

fundição de componentes para o setor automóvel ou aeroespacial, como por exemplo, blocos de 

motores. A tabela 4.8 apresenta as principais propriedades físicas dos materiais mencionados 

anteriormente. 

Tabela 4.8. Propriedades físicas dos materiais ensaiados. 

Material 
Estrutura 

Cristalina 

Densidade 

[g/cm3] 
HV 

Young 

[GPa] 

Temperatura 

de Fusão [ºC] 

 Cedência 

(0.2%) 

[MPa] 

Alumínio FCC 2.6989 15 70 660 10 

Cobre FCC 8.93 50 110 1083 33.3 

Estanho TETRA 7.265 5 44.3-50 232 11 

Zinco HCP 7.1 30 96-108 420 60 

AA1050-O FCC 2.7 22 69 660 25 

AA1085-O FCC 2.7 20 68 660 17 

AlSi9Cu3 FCC 2.76 81 75 600 140 

 

Como é possível observar na figura 4.1., os provetes utilizados nos ensaios de compressão têm 

uma forma cilíndrica. É importante referir que houve um especial cuidado nas dimensões dos 

provetes utilizados, tendo sido utilizados provetes com uma relação de altura/diâmetro igual ou 

superior a 1, de maneira a diminuir a influência do atrito existente entre as faces do provete e 

dos pratos de compressão. Na tabela 4.9. são apresentadas as dimensões utilizadas para cada 

um dos materiais com diâmetros e alturas entre os 5 e os 6.88 mm dependendo do material. 
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A forma cilíndrica dos provetes foi garantida de diferentes formas consoante o tipo de material 

utilizado. Os metais puros (Al, Sn, Zn e Cu) foram fornecidos num formato de varão cilindro, 

necessitando estes apenas de um torneamento fino e de uma retificação dos topos planos dos 

provetes. As ligas metálicas comercialmente puras (AA1050 e AA1085) foram fornecidas num 

formato de chapa, por isso, numa fase inicial estas foram cortadas em pequenas tiras numa 

guilhotina. De seguida, estas passaram por um processo de extrusão onde foram comprimidas 

em barras com seção cilíndrica de 8 mm de diâmetro. Por fim, estas necessitaram de um 

torneamento fino e de uma retificação dos topos planos dos provetes. A liga de alumínio 

(AlSi9Cu3), foi fornecida num formato de varão cilíndrico e posteriormente recortada através do 

processo de electroerosão por fio. Além disso, de maneira a garantir o rigor geométrico foram 

ainda realizadas operações de torneamento fino e uma retificação cilíndrica.  

Tabela 4.9. Dimensões dos provetes experimentais. 

Material AA1050 Cobre AA1085 Zinco Alumínio Estanho AlSi9Cu3 

Diâmetro 

[mm] 
6 5.10 6. 6.88 6 6.12 6 

Altura 

[mm] 
6.36 5.10 6.36 6.88 6.37 6.12 6.35 

 

 

Figura 4.1. Provetes Ensaiados. Na imagem são apresentados da esquerda para a direita os provetes de 

(i) AA1050, (ii) Cobre puro, (iii) AA1085, (iv) Zinco puro, (v) Alumínio puro, (vi) Estanho puto e (vii) 

AlSi9Cu3. 

Após o fabrico dos provetes, foi realizado um tratamento térmico (recozimento) durante 1:30/2:00 

horas com a finalidade de eliminar o histórico de deformações e condições que o mesmo sofreu 

nas operações de fabrico mencionadas. Relativamente à temperatura utilizada no recozimento 

dos provetes, é aquela que permite a recristalização total do metal, sendo aproximadamente 

entre os 40 e 70 % da temperatura de fusão do material. Após o tempo mencionado 

anteriormente, o provete arrefeceu lentamente no forno até se encontrar à temperatura ambiente. 

É importante referir que os provetes de estanho não necessitaram de tratamento térmico por este 

material recristalizar à temperatura ambiente (Boguslavsky et al. 2003). 

Na liga AlSi9Cu3 também não foi aplicado qualquer tipo de tratamento térmico uma vez que o 

objetivo para esta liga passava por caracterizar as propriedades mecânicas na condição 

fornecida. O forno utilizado para o recozimento e as suas principais características são 

apresentados na figura 4.2. 
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Figura 4.2. Principais características do forno utilizado para recozimento de provetes. 

4.2. Fenómenos Simultâneos Indesejados 

Existem fenómenos que ocorrem simultaneamente com o ensaio de compressão uniaxial que 

influenciam a qualidade dos resultados obtidos pelos ensaios mecânicos. Deste modo, no 

presente subcapítulo são apresentados os principais mecanismos físicos indesejados e os 

procedimentos experimentais utilizados para minimizar a sua influência. 

4.2.1. Atrito nas Interfaces de Contacto 

Na presente investigação existe uma contribuição do atrito nos ensaios de compressão uniaxial. 

Essa contribuição ocorre em dois locais diferentes: (i) na interface provete-prato compressor e 

(ii) na interface casquilho-coluna da ferramenta. 

O efeito de barril que foi explicado anteriormente no capítulo 2 é uma consequência do atrito 

existente entre o provete e o prato compressor. Por isso, de modo a minimizar os efeitos do atrito, 

utilizou-se um lubrificante de alta viscosidade (massa grafitada). Além da utilização de 

lubrificante, e de maneira a quantificar a influência do atrito nos ensaios de compressão, foram 

feitos ensaios incrementais. Neste tipo de ensaios, em cada incremento mediu-se a altura do 

provete e foi renovada a condição tribológica na interface de contacto através da adição de novo 

lubrificante. 

O atrito existente entre os casquilhos e as colunas da ferramenta de compressão foi observado 

quando foi realizado o procedimento para se obter a curva de calibração da célula de carga. 

Após o registo dos valores de voltagem na fase carga, onde os pesos calibrados foram 

adicionados um a um, observou-se que estes valores não correspondiam aos valores verificados 

na fase de descarga, onde os pesos também foram retirados um a um. 
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Após várias iterações, percebeu-se que a utilização de massa consistente fazia com que a 

ferramenta não recuperasse totalmente, apresentando valores de força superiores aos valores 

reais. O óleo funciona bem em objetos que apresentem um movimento relativamente baixo, pois 

em objetos com velocidades mais elevadas a tensão superficial pode aumentar o atrito. Por isso, 

foi utilizado um lubrificante com menos viscosidade (WD-40). Após a sua utilização verificou-se 

que a ferramenta recuperava totalmente e que os valores apresentados em carga e em descarga 

eram exatamente iguais. Esta correção foi muito importante para a qualidade das medidas 

experimentais, uma vez que com lubrificante mais viscoso os valores da força tenderiam a ser 

superiores aos valores reais. 

4.2.2. Deflexão do Conjunto Máquina e Ferramenta de Ensaios 

Como foi referido no capítulo 3, a vantagem dos sensores desenvolvidos pelo autor relativamente 

ao sensor comercial utilizado é o facto destes sensores evitarem contribuições indesejáveis 

provenientes da deformação elástica do conjunto máquina e ferramenta de ensaios. As medidas 

realizadas com o sensor comercial são afetadas pela falta de rigidez do sistema máquina-

ferramenta. Deste modo foi necessário aferir e corrigir a diferença entre a medida e o valor real. 

Durante a presente investigação foram utilizados dois métodos para remover a contribuição da 

deformação elástica do conjunto máquina e ferramenta de ensaios. O primeiro método consistiu 

em fazer uma curva de calibração para cada material ensaiado, ou seja, fazer ensaios 

incrementais e posteriormente uma curva de calibração utilizando o mesmo procedimento 

utilizado na liga de alumínio AA1050 mencionado no capítulo 3. 

O segundo método consistiu em pôr a máquina a trabalhar em vazio fazendo uma compressão 

de um prato contra o outro. Este ensaio de compressão foi feito até uma gama de valores próxima 

da carga maxima da célula de carga (49 KN). Após este ensaio, foi determinada a equação 

logarítmica que relaciona a força exercida com o valor de deslocamento aparente durante a 

deformação elástica do conjunto máquina e ferramenta de ensaios (ver figura 4.3. (b)). Além 

disso, foi necessário obter a curva do sensor comercial (ver figura 4.3. (a)). Esta curva foi obtida 

tirando o valor de voltagem nas duas extremidades do sensor, uma vez que é conhecido o 

deslocamento máximo de 10 mm por parte deste sensor comercial. Por isso, utilizando este 

método, inicialmente é calculado o deslocamento a partir da curva do sensor e, posteriormente, 

é subtraído o valor do deslocamento proveniente da deformação elástica do conjunto máquina e 

ferramenta de ensaios que é obtido através da força exercida. 
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                        (a)                                                                         (b)    

Figura 4.3. Sensor Comercial: (a) Curva de calibração do sensor; (b) Curva correspondente à deflexão do 

conjunto máquina e ferramenta de ensaios. 

4.2.3. Tempo de Latência na Monitorização 

Após a instalação de todos os componentes que permitem fazer a aquisição de dados, foi 

necessário fazer uma verificação do tempo de resposta do sistema de aquisição de dados para 

velocidades de deformação diferentes. A necessidade deste tipo de verificação levou à criação 

de um procedimento que consiste em colocar um corpo rígido entre os pratos e comprimir o 

mesmo várias vezes alterando a velocidade do mecanismo biela-manivela. Ao realizar este 

procedimento, verificou-se que, quando se aumentava a velocidade do mecanismo biela-

manivela, a resposta por parte da aquisição de dados apresentava um valor de força inferior 

aquele que era apresentado a velocidades menores. Uma vez que estamos a trabalhar no regime 

elástico verificou-se que estes resultados eram contrários aqueles que são apresentados pela 

literatura. Dado que neste procedimento o material não entra no regime viscoplástico, este não 

é influenciado pela taxa de deformação, por isso, o valor de força deveria ser igual para diferentes 

velocidades. Posto isso, procedeu-se à troca do amplificador que é apresentado no Anexo VI, 

uma vez que este era lento quando a máquina trabalhava a velocidades mais elevadas. Após a 

instalação do novo amplificador, mencionado no capítulo 3, a resposta por parte da aquisição de 

dados permaneceu independente da velocidade utilizada nos ensaios. É importante referir que, 

após a troca de amplificador, foi feita uma nova calibração da célula de carga. 

4.3. Plano de Ensaios 

O plano de ensaios da presente investigação consistiu na realização de ensaios de compressão 

uniaxial e na realização de ensaios de dureza. Os ensaios de compressão uniaxial foram 

realizados com recurso da ferramenta de compressão desenvolvida. Estes ensaios foram 

realizados com velocidades de deformação de 0.1 s-1 e 3 s-1, o que permitiu avaliar a influência 

da velocidade de deformação nos diferentes materiais ensaiados. 
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Além disso, os ensaios em que a velocidade de deformação é menor (0.1 s-1) foram realizados 

em duas condições distintas, de modo incremental e monotónico, permitindo comparar as curvas 

de escoamento com e sem a contribuição do atrito. 

Os ensaios de dureza foram realizados utilizando um durómetro (figura 4.4), cujo manual de 

utilização se encontra no Anexo V. Os ensaios de dureza foram realizados nos provetes antes e 

após estes serem comprimidos, de modo a registar-se a dureza do material, tanto nos ensaios 

quasi-estáticos como nos de velocidade de deformação superior. Nos ensaios incrementais a 

dureza foi medida em cada um dos incrementos, de forma a avaliar o comportamento da dureza 

ao longo do ensaio de compressão. Relativamente à medição no durómetro, foi realizado uma 

operação de polimento antes de cada conjunto de medições de dureza de maneira a melhorar o 

acabamento superficial do provete. 

 

 

Figura 4.4.Durómetro para medir durezas de Vickers. 
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5. Resultados e Discussão  

Neste capítulo são apresentados os resultados dos ensaios de compressão uniaxial e dos 

ensaios de dureza. Além disso, são apresentados os procedimentos desenvolvidos para a 

realização dos ensaios de compressão, dado que o desenvolvimento da bancada de 

ensaios/ferramenta é por si só um dos principais resultados da presente investigação. 

O capítulo começa por apresentar a instalação do equipamento de compressão na bancada de 

ensaios. Em seguida, é feita a validação da ferramenta de compressão desenvolvida pelo autor 

para a realização de ensaios de compressão uniaxial. Posteriormente, são apresentados e 

discutidos os resultados da evolução da força em função do deslocamento e da evolução da 

tensão em função da extensão, onde é demonstrada a influência do atrito e da velocidade de 

deformação. Por último, é apresentada e discutida a evolução da dureza com a tensão de 

escoamento para os diferentes materiais. 

5.1. Instalação e Validação da Máquina de Ensaios 

No presente subcapítulo serão apresentados os principais desafios e soluções de conceção da 

bancada de ensaios desenvolvida pelo autor no LabM3. Como referido no capítulo 3, os ensaios 

de compressão foram realizados com recurso a uma prensa com o mecanismo biela-manivela. 

Esta prensa contém dois motores: um motor elétrico trifásico que está acoplado diretamente no 

mecanismo da prensa e um segundo motor que foi acoplado (com auxílio de uma cavilha) a um 

eixo de transferência que inclui um redutor de velocidade que permite que a prensa trabalhe 

numa gama de velocidades reduzidas. 

A bancada de ensaios foi desenvolvida de maneira a que a sua utilização fosse o mais simples 

e intuitiva possível e que esta não apresentasse qualquer tipo de folgas ou vibrações que 

pudessem comprometer a qualidade dos ensaios de compressão. Na figura 5.1 é possível 

observar a existência de uma bancada em que a sua estrutura foi construída através de perfis 

tubulares e a sua base consiste numa placa de aço que foi fresada. Esta placa de aço foi fixa à 

estrutura da bancada utilizando novamente perfil tubular e 4 varões roscados. Posteriormente, a 

prensa foi fixa a esta bancada aproveitando a existência de quatro furos nas extremidades da 

estrutura da prensa. Além disso, foi instalado um computador para efeitos de aquisição de dados, 

tendo sido montado na parte inferior da bancada para não ocupar espaço. Seguindo a mesma 

logica, foi instalado um ecrã na parte superior da prensa que permite visualizar os valores 

instantâneos de força e deslocamento, bem como o ensaio realizado na ferramenta de 

compressão, através de uma câmara de filmar que foi instalada atrás da mesma. O gerador de 

sinais foi colocado ao lado da prensa de maneira a que o utilizador possa fazer uma verificação 

periódica da frequência e da voltagem pico-a-pico utilizado para alimentar o sensor de 

deslocamento indutivo. Do lado direito da prensa temos o quadro elétrico que contém os circuitos 

elétricos que alimentam os dois motores da prensa. 
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Além disso, contém um botão de acionamento para cada motor, um botão de emergência e um 

botão que ativa e desativa o movimento do mecanismo da prensa. Posteriormente, neste quadro 

elétrico foram instalados, através de calhas, o amplificador de sinal, o retificador de sinal e placa 

de aquisição de dados, ficando assim com uma instalação mais compacta. De maneira a facilitar 

a utilização da máquina de ensaios, foi criado um procedimento simples e intuitivo que se 

encontra no Anexo I. 

Durante o desenvolvimento da bancada de ensaios, surgiu a necessidade de se projetar e 

maquinar diversas peças como o suporte do monitor e uma peça implementada no motor para 

reduzir o ruido do mecanismo. Os desenhos técnicos destas peças mencionadas anteriormente 

e outras desenvolvidas pelo autor são apresentadas no Anexo VII. 

 

                                 (a)                                                                       (b)  

Figura 5.1. Aparato experimental implementado: (a) Prensa biela-manivela com ferramenta de 

compressão; (b) Bancada de ensaios desenvolvida. 

Para a validação do aparato experimental procurou-se replicar os resultados por Alcino Reis 

(2016) e Olivier Marques (2016) para a liga AA1050 (ver figura 5.2). Foram utilizados provetes 

das mesmas dimensões e com a mesma condição metalúrgica. Verificou-se que as curvas de 

escoamento tinham evoluções semelhantes, permitindo validar tanto a ferramenta como os 

procedimentos desenvolvidos na presente investigação. 
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Figura 5.2. Curva de escoamento da liga AA1050 obtida na presente investigação, por Reis (2016) e por 

Marques (2016) em condições de deformação quasi-estáticas (monotónicas). 

5.2. Evolução da Força com o Deslocamento  

As figuras 5.3 e 5.4 apresentam a evolução da força em função do deslocamento para os 

diferentes materiais ensaiados onde é possível verificar o comportamento típico Força vs 

Deslocamento do ensaio de compressão uniaxial. Inicialmente, verifica-se um aumento de força 

que corresponde à zona de deformação elástica do material. A partir do momento em que é 

ultrapassada a tensão de cedência do material, entramos na zona de deformação plástica do 

material onde ocorre um aumento mais linear, tendendo posteriormente para valores 

exponenciais, devido ao aumento da secção do provete. A força necessária para comprimir os 

provetes varia consoante as propriedades físicas dos materiais e as dimensões do provete, por 

isso, este tipo de gráfico não é o mais adequado para se fazer uma comparação da resistência 

mecânica dos diferentes materiais. No entanto, como é possível observar na figura 5.3, as duas 

ligas de alumínio (AA1050 e AA1085) apresentarem curvas muito semelhantes. Tal deve-se ao 

facto de, por um lado, as suas propriedades físicas serem idênticas e, por outro, os provetes 

utilizados terem exatamente as mesmas dimensões. 
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Figura 5.3. Evolução da força com o deslocamento para o Alumínio puro e duas ligas de alumínio 

comercialmente puras, com velocidades de deformação de 0.1 s-1 (monotónicas). 

 

Figura 5.4. Evolução da força com o deslocamento para o Estanho puro, a liga de alumínio, o Zinco puro 

e o Cobre puro, com velocidades de deformação de 0.1 s-1 (monotónicas). 
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5.3. Tensão de Escoamento dos Materiais 

5.3.1. Evolução da Tensão com a Extensão 

Neste subcapítulo são apresentados os gráficos da evolução da tensão em função da extensão 

(curvas de escoamento) de todos os materiais ensaiados, sendo que, ao contrário dos gráficos 

apresentados anteriormente, estes não dependem das dimensões dos provetes. A figura 5.5 

mostra a evolução da tensão de escoamento para o Alumínio puro e a liga AA1050. Uma vez 

que a curva relativa à liga AA1085 se sobrepõe quase na totalidade à curva da liga AA1050 

(assim como na curva Força vs Deslocamento) esta não é apresentada. As diferenças 

apresentadas relativamente à resistência mecânica entre o Alumínio puro e a liga AA1050 são 

justificadas pela influência dos elementos presentes na liga metálica. Nesse sentido, os 

elementos presentes na liga metálica fazem com esta apresente uma tensão de escoamento 

superior ao Alumínio puro. 

 

Figura 5.5. Curva de escoamento para o Alumínio puro e a liga de alumínio comercialmente pura, com 

velocidades de deformação de 0.1 s-1 (monotónicas e incrementais). 

A figura 5.6 apresenta as curvas de escoamento dos materiais ensaiados com maior resistência 

mecânica. No caso do Cobre puro, este apresenta uma elevada resistência mecânica quando 

comparado com outros materiais puros ensaiados na presente investigação. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

T
e
n

s
ã
o

 [
M

P
a
]

Extensão

AA1050 (monotonic, 0.1 s-1)

AA1050 (incremental, 0.1 s-1)

Al 99.999% (monotonic, 0.1 s-1)

Al 99.999% (incremental, 0.1 s-1)



 

34 
 

 

Figura 5.6. Curva de escoamento para o Cobre puro e a liga de alumínio, com velocidades de deformação 

de 0.1 s-1 (monotónicas e incrementais). 

Na figura 5.7 é possível observar que o Zinco e o Estanho apresentam uma saturação da tensão 

de escoamento. Esta saturação deve-se ao facto de a temperatura de recristalização destes 

materiais ser igual, ou muito próxima, da temperatura ambiente. No caso do Estanho, este já se 

encontra em recristalização à temperatura ambiente, apresentando uma resistência mecânica 

praticamente constante ao longo do ensaio. No caso do Zinco, a partir de uma determinada 

extensão, observa-se uma redução da resistência mecânica, devido à redução da temperatura 

de recristalização para valores próximos da temperatura ambiente. 

 

Figura 5.7 Curva de escoamento para o Zinco puro e o Estanho puro, com velocidades de deformação de 

0.1 s-1 (monotónicas e incrementais). 
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Influência do atrito 

Durante o ensaio de compressão, o atrito entre o provete e os pratos tem tendência a impedir o 

aumento de área nas extremidades do provete, consumindo energia adicional e resultando numa 

força aplicada superior. Este aumento de força provocado pelo atrito é validado através da 

comparação dos ensaios monotónicos e incrementais. Nos ensaios incrementais, a cada 

incremento de compressão procedeu-se à limpeza das partículas metálicas e lubrificou-se o 

conjunto pratos compressores e o provete.  

A partir das figuras 5.5, 5.6 e 5.7 é possível observar que, para todos os materiais ensaiados, 

quando os ensaios de compressão são realizados incrementalmente a partir de extensões de 

0.3, os valores de tensão apresentam um desvio significativo quando comparados com a curva 

de ensaios monotónicos. Ou seja, a curva incremental apresenta sempre uma tensão de 

escoamento mais baixa, uma vez que é eliminado a contribuição do atrito da mesma. 

5.3.2. Influência da Velocidade de Deformação  

A velocidade de deformação tem valores diferentes para os diferentes processos de fabrico, por 

isso, é conveniente perceber a influência desta no comportamento mecânico dos diferentes 

materiais. A presente investigação vem comprovar que existem diferenças significativas quando 

o parâmetro da velocidade de deformação é alterado. Este efeito é mais ou menos significativo 

consoante o material que é deformado nos processos de fabrico. 

A figura 5.8 apresenta as velocidades de deformação utilizadas na presente investigação. Estas 

velocidades apresentam a velocidade máxima e mínima que a prensa biela-manivela consegue 

realizar com valores de 3 s-1 e 0.1 s-1, respetivamente. Apesar de a diferença entre estas 

velocidades não ser muito elevada, através das figuras seguintes é possível observar diferenças 

no comportamento da tensão de escoamento em todos os materiais. 
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Figura 5.8. Evolução da velocidade de deformação em função da extensão na velocidade máxima (3 s-1) e 

na velocidade mínima (0.1 s-1) alcançadas pela prensa. 

As figuras 5.9 e 5.10 apresentam a influência da velocidade de deformação nas curvas de 

escoamento do Alumínio, do Cobre e das ligas de alumínio AA1050 e AlSi9Cu3. Nestas figuras 

é possível observar que a tensão de escoamento aumenta com a velocidade de deformação. 

Além disso, é possível verificar que, para os materiais puros (Cobre e Alumínio), a tensão de 

escoamento aumenta cerca de 5% quando aumentamos a velocidade de deformação. Nas ligas 

de alumínio esse aumento da tensão de escoamento é cerca de 3%. Esta diferença deve-se ao 

facto das ligas apresentarem elementos de liga que as torna menos sensíveis à velocidade de 

deformação.

 

Figura 5.9. Curva de escoamento para o Alumínio puro e a liga de alumínio comercialmente pura, com 

velocidade de deformação de 0.1 e 3 s-1 (monotónicas). 
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Figura 5.10. Curva de escoamento para o Cobre puro e a liga de alumínio, com velocidade de deformação 

de 0.1 e 3 s-1 (monotónicas). 

As figuras 5.11 e 5.12 apresentam a influência da velocidade de deformação nas curvas de 

escoamento do Zinco e do Estanho. De todos os materiais estudados, estes são aqueles que 

apresentam uma maior sensibilidade à velocidade de deformação, verificando-se um aumento 

de 18% no caso do Zinco, e 40% no caso do Estanho. A maior sensibilidade apresentada por 

estes materiais está relacionada com as baixas temperaturas de recristalização que estes 

apresentam. No caso do Zinco, a curva de tensão de escoamento apresenta um amaciamento 

muito mais brusco quando sujeito a velocidades de deformação superiores. No caso do Estanho, 

a curva de escoamento apresenta um crescimento muito mais acentuado quando sujeito a 

velocidades de deformação superior, sendo este o material que apresenta maior sensibilidade 

com a velocidade de deformação. 

 

Figura 5.11. Curva de escoamento para o Zinco puro, com velocidade de deformação de 0.1 e 3 s-1 

(monotónicas). 

0

100

200

300

400

500

600

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

T
e
n

s
ã
o

 [
M

P
a
]

Extensão

AlSi9Cu3 (monotonic, 0.1 s-1)

AlSi9Cu3 (monotonic, 3 s-1)

Cu 99.999% (monotonic, 3 s-1)

Cu 99.999% (monotonic, 0.1 s-1)

0

50

100

150

200

250

300

350

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

T
e
n

s
ã
o

 [
M

P
a
]

Extensão

Zn 99.999% (monotonic, 3 s-1)

Zn 99.999% (monotonic, 0.1 s-1)



 

38 
 

 

Figura 5.12. Curva de escoamento para o Estanho puro, com velocidade de deformação de 0.1 e 3 s-1 

(monotónicas). 

A partir do estudo desenvolvido sobre a influência da velocidade de deformação na curva Tensão 

vs Extensão, é possível concluir que todos os materiais apresentam um aumento da tensão de 

escoamento quando sujeito a velocidades de deformação maiores. Esse aumento é observado 

em maior percentagem nos materiais puros do que nas ligas, devido a estas últimas 

apresentarem elementos de liga que as tornam menos sensíveis à velocidade de deformação. 

Entre os materiais puros destacam-se os materiais como o Zinco e o Estanho que apresentam 

maior sensibilidade à velocidade de deformação devido às suas baixas temperaturas de 

recristalização. 

5.4. Evolução da Dureza com a Tensão de Escoamento 

Existem diversas propriedades do material que se alteram quando estes estão sujeitos a 

deformações nos processos de fabrico, como por exemplo a dureza. A presente investigação 

vem mostrar as diferenças na dureza do material à medida que este é deformado. Para isso, à 

medida que foram realizados os ensaios de compressão de forma incremental e monotónica, foi 

medida a dureza média no provete para os vários níveis de extensão (incremento de extensão).  

As figuras 5.13 e 5.14 apresentam a evolução da dureza com a tensão de escoamento do 

Alumínio, do Cobre e das ligas de Alumínio, AA1050, AA1085 e AlSi9Cu3. A partir destas figuras 

é possível observar que a tensão de escoamento mostra uma relação linear com a dureza dos 

materiais. Além disso é possível observar que tal como os elementos de liga fazem com que as 

ligas apresentem uma tensão de escoamento superior, estes fazem também com que estas 

apresentem também uma dureza superior à dos materiais puros.  
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Figura 5.13. Evolução da tensão com a dureza do material para o Alumínio puro e as ligas de alumínio 

comercialmente puras com velocidades de deformação de 0.1 s-1 (incrementais). 

 

Figura 5.14. Evolução da tensão com a dureza do material para o Cobre puro e a liga de alumínio com 

velocidades de deformação de 0.1 s-1 (incrementais). 

Nos materiais como o Estanho e o Zinco, a tensão de escoamento não mostra uma relação linear 

com a dureza destes materiais uma vez que, apesar de inicialmente tender a uma relação linear, 

à medida que a deformação aumenta, a dureza começa a apresentar valores muito próximos da 

sua dureza inicial. A diferença nestes dois materiais acontece, como já foi mencionado 

anteriormente, devido à temperatura de recristalização destes materiais ser muito próxima da 

temperatura ambiente. A partir da observação da figura 5.15, verifica-se que nos primeiros três 

incrementos para cada material a curva segue uma trajetória linear, sendo que, a partir de 

extensões de 0.4, as durezas dos materiais começam a aproximar-se na sua dureza inicial. 
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Figura 5.15. Evolução da tensão com a dureza do material para o Zinco puro e o Estanho puro com 

velocidades de deformação de 0.1 s-1 (incrementais). 

Recordando que na maioria dos materiais ensaiados a tensão de escoamento mostra uma 

relação linear com a dureza desses mesmo materiais, de seguida é apresentada a equação linear 

que relaciona a tensão de escoamento com a dureza: 

𝜎(𝐻𝑉) = 𝑘1𝐻𝑉 + 𝑘2 
 

(7) 

Na tabela 5.1 são apresentados os valores de 𝑘1e 𝑘2 das equações dos gráficos apresentados 

anteriormente para os ensaios incrementais. 

Tabela 5.1. Parâmetros calibrados da equação 7 para velocidade de deformação de 0.1 s-1. 

Material 𝒌𝟏 𝒌𝟐 

AA1050 9.1256 -198.74 

AA1085 6.6683 -105.56 

Al 99.999% 8.5153 -140.97 

Cu 99.999% 5.7002 -280.27 

AlSi3Cu9 13.936 -1128.3 

 

De forma a perceber se a velocidade de deformação tinha alguma influência na dureza dos 

materiais, na tabela 5.2 são apresentados os valores de 𝑘1e 𝑘2 das equações calculadas a partir 

dos valores iniciais e finais de dureza para os diferentes materiais quando sujeitos a velocidades 

de deformação 3 s-1 (ensaios monotónicos). Uma vez que o Estanho e o Zinco, como esperado, 

apresentaram valores de dureza finais muito próximos dos seus valores iniciais, estas equações 

foram calculadas apenas para os restantes materiais como foi feito anteriormente. 
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Tabela 5.2. Parâmetros calibrados da equação 7 para velocidade de deformação de 3 s-1. 

Material 𝒌𝟏 𝒌𝟐 

AA1050 9.2042 -206.71 

AA1085 6.6198 -105.37 

Al 99.999% 8.3608 -141.95 

Cu 99.999% 5.3924 -276.2 

AlSi3Cu9 12.784 -1035.5 

 

A partir da observação e comparação das equações da tabela 5.1 e 5.2, verifica-se que, para a 

mesma extensão, o material apresenta uma dureza superior quando está sujeito a velocidades 

de deformação superiores. Ou seja, como foi apresentado graficamente na presente 

investigação, para a mesma extensão quanto maior for a velocidade de deformação maior será 

a tensão apresentada. Este aumento da tensão, uma vez que esta mostra uma relação linear 

com a dureza do material, leva a um aumento da dureza do material. O estudo apresentado 

anteriormente vem apenas confirmar essa mesma afirmação. 

5.5. Calibração da Lei Material 

A partir dos dados experimentais da curva de tensão de escoamento, é possível calibrar leis 

material. Existem diversas leis material que são utilizadas para modelar a tensão de escoamento. 

As leis mais comuns, como a lei de LudwikHolloman, Voce e Johnson-Cook simplificada, não 

são capazes de modelar a tensão de escoamento de materiais que apresentam amaciamento, 

como é o exemplo do Zinco. Por isso na presente investigação, para simular o comportamento 

visco-plástico dos materiais estudados, optou-se por utilizar a lei de Silva uma vez que esta é 

adequada para materiais que apresentam um comportamento diferente do normal. A equação 

proposta por (Silva et al., 2016) apresenta-se na seguinte equação: 

𝜎 = [𝐴 + 𝑒𝐵𝜀𝜀𝐶][𝐷 + 𝐸𝑙𝑛(𝐹 + 𝜀̇)] 

 

(8) 

Para o cálculo das contantes A, B, C, D, E, F, que dependem do material, recorreu-se ao 

programa DataFit. Este programa permitiu otimizar estas constantes para cada um dos materiais, 

que são apresentados na tabela 5.3. 

Tabela 5.3. Parâmetros calibrados da lei material Silva para os materiais ensaiados. 

Material A B C D E F 

AA1050 0.1920 -1.6295 1.3397 81.0382 54.5554 800.3945 

AA1085 0.0349 -2.9356 0.9961 54.7364 114.3142 962.1556 

Alumínio 0.1682 -1.2344 1.2765 951.0539 296.9054 44.4281 

Cobre 3.9656 -0.5885 0.6277 119.4598 124.5171 76.9906 

Estanho 0.0276 -0.7567 0.4705 713.0521 72.9247 55.3018 

Zinco 0.1736 -0.6891 0.3866 144.3939 124.7259 54.91 

AlSiCu 0.1686 -0.1181 0.1473 67.0421 40.5313 4041.31 
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6. Conclusões e Perspetivas de Trabalhos Futuros  

Neste capítulo são apresentadas as principais conclusões da presente investigação, bem como 

as perspetivas de trabalhos futuros que possam ser desenvolvidas e implementadas em 

investigações semelhantes às da presente investigação. 

A presente investigação procurou contribuir duplamente para o conhecimento existente sobre a 

caracterização mecânica de metais puros e ligas metálicas e para o desenvolvimento de um 

equipamento de ensaios que permitisse realizar ensaios de compressão uniaxial com a maior 

exatidão possível. Este objetivo foi realizado com sucesso uma vez que, a partir de ensaios de 

compressão uniaxial e ensaios de dureza, foi conseguido um conjunto de relações experimentais 

entre parâmetros físicos do material como a força, o deslocamento, a tensão, a extensão, a 

dureza e a velocidade de deformação. 

A partir dos resultados apresentados na presente investigação, conclui-se que os diferentes 

materiais ensaiados apresentam evoluções diferentes de tensão com a extensão. Nestes 

resultados foi detetada uma contribuição negativa por parte do atrito entre os pratos 

compressores e o material. Esta contribuição é quantificada através da realização de ensaios 

incrementais, onde é realizada uma limpeza e lubrificação de ambas as superfícies. 

Relativamente à dureza, a partir dos resultados apresentados verificou-se que para a maioria 

dos materiais ensaiados esta apresentava uma relação linear com a tensão de escoamento. Os 

materiais que apresentam um comportamento diferente, apresentam uma temperatura de 

recristalização muito próxima da temperatura ambiente. 

Além disso, foi realizado um estudo na influência da velocidade de deformação nas restantes 

grandezas caracterizadoras do material. Através dos resultados apresentados, conclui-se que 

quando se aumenta a velocidade de deformação a tensão de escoamento de todos os materiais 

aumenta. Verifica-se que os metais puros apresentam uma maior sensibilidade à velocidade de 

deformação do que as ligas metálicas, devido ao facto das ligas apresentarem elementos de liga 

que faz com que a alteração da sua resistência mecânica seja inferior à dos metais puros. 

Adicionalmente, verifica-se que, com o aumento da velocidade de deformação para mesma 

extensão, os materiais apresentam uma dureza superior. 

Como perspetivas de trabalho futuro, considera-se importante a realização deste mesmo estudo 

para outros tipos de materiais, de modo a caracterizar o maior número de materiais utilizados 

nos processos de fabrico. Relativamente à parte experimental, o equipamento utilizado pode ser 

melhorado, nomeadamente pela necessidade introduzir atuador novo para o sensor comercial, 

dado que o atual faz com que as curvas apresentadas na presente investigação apresentem um 

ruido continuo ao longo do ensaio. 
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Adicionalmente, seria importante que a máquina de ensaios realizasse ensaios de compressão 

uniaxial com velocidades de deformação superiores a 3 s-1, possibilitando o estudo do 

comportamento mecânico dos materiais em processos onde a velocidade de deformação 

apresenta valores mais elevados, como por exemplo forjamento. 

  



 

44 
 

7. Referências 

Alves, L. M., C. V. Nielsen, e P. A.F. Martins. 2011. «Revisiting the Fundamentals and Capabilities 

of the Stack Compression Test». Experimental Mechanics 51 (9): 1565–72. 

Boguslavsky, Irina, P Bush, e University at Buffalo. 2003. «Recrystallization principles applied to 

whisker growth in tin». APEX Conference, March, 1–14. 

Branco, Carlos A. G. Moura. 1985. Mecânica dos materiais. Editado por Fundação Calouste 

Gulbenkian. 3o. 

Field, J. E., S. M. Walley, W. G. Proud, H. T. Goldrein, e C. R. Siviour. 2004. Review of 

experimental techniques for high rate deformation and shock studies. International Journal of 

Impact Engineering. Vol. 30. 

Franulovic, Marina, Robert Basan, Ivan Prebil, Ana Trajkovski, e Tea Maronić. 2017. «Materials 

characterization – From metals to soft tissues». Materials Discovery 7: 1–7.  

Gregório, Afonso. 2017. «Ensaios de Impacto e Elevadas Velocidades de Deformação 

Engenharia Mecânica». 

Guo, Y. B. 2003. «An integral method to determine the mechanical behavior of materials in metal 

cutting». Journal of Materials Processing Technology 142 (1): 72–81. 

Kupessa, Eurico. 2010. «Caracterização do Comportamento Mecânico da Liga de Alumínio 

AA1050». 

Lei, S., Y. C. Shin, e F. P. Incropera. 1999. «Material Constitutive Modeling Under High Strain 

Rates and Temperatures Through Orthogonal Machining Tests». Journal of Manufacturing 

Science and Engineering 121 (4): 577. 

Lindholm, U. S. 1964. «Some experiments with the split hopkinson pressure bar*». Journal of the 

Mechanics and Physics of Solids 12 (5): 317–35. 

Marques, Olivier. 2016. «Estudo dos efeitos de escala na resistência mecânica das ligas AA1050 

e AA1085». Instituto Superior Técnico. 

Myers, Drew. 1999. Surfaces, Interfaces, and Colloids, Principles and Applications. Editado por 

Wiley Global Education. 

Perzyna, P. 1966. Fundamental Problems in Viseoplasticity. Advances. Advances i. 

Reis, Alcino. 2016. «Efeito de Escala na Resistência Mecância de Materiais». Instituto Superior 

Técnico. 



 

45 
 

Rodrigues, Jorge, e Paulo Martins. 2005. Tecnologia Mecânica: Tecnologia da Deformação 

Plástica Volume I e II. Editado por Escola Editora. 

Santos, Hugo. 2015. «Dureza Vickers do alumínio AA 1050 a elevadas velocidades de 

deformação». Instituto Superior Técnico. 

Silva, C. M.A., P. A.R. Rosa, e P. A.F. Martins. 2016. «Innovative Testing Machines and 

Methodologies for the Mechanical Characterization of Materials». Experimental Techniques 40 

(2): 569–81.  

Silva, Carlos. 2013. «Caracterização Mecânica e à fratura de materiais aplicada a processos de 

deformação plástica e corte». Instituto Superior Técnico. 

Taylor, Geoffrey. 2006. «The use of flat-ended projectiles for determining dynamic yield stress I. 

Theoretical considerations». Proceedings of the Royal Society of London. Series A. Mathematical 

and Physical Sciences 194 (1038): 289–99. 

William D. Callister Jr, e David G. Rethwisc. 2014. Materials Science and Engineering: An 

Introduction. Editado por Wiley Global Education. 



 

46 
 

Anexos 
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Prensa biela-manivela - Ensaios de Compressão - PROCEDIMENTO 

1. Ligar o computador e iniciar a sessão no utilizador LABMF 7; 

2. Ligar o amplificador, o gerador de sinais e os disjuntores - Ver Figura 1, retângulo 1. 

3. Se necessário desativar o botão de emergência - Ver Figura 1, retângulo 3. 

4. Carregar no botão verde para acionar o motor secundário da prensa - Ver Figura 1, retângulo 
2. 

ATENÇÂO: Não carregar no botão preto ao lado do botão verde sem antes retirar a 
cavilha do motor uma vez que este botão aciona o motor principal da prensa. 

5. Correr o software LabView® com o programa denominado “Pedro_Prensa”. 

6. Verificar se o gerador de sinais está com a frequência de 2 MHz e uma voltagem de 20 V. 

7. Escolher a altura final do provete ajustando o curso da máquina através das duas porcas 
existentes no mecanismo biela -manivela - Ver Figura 1, retângulo 5. 

8. Lubrificar o provete e a zona de trabalho dos pratos compressores. 

9. Selecionar local onde pretende guardar os dados do ensaio - Ver Figura 1, retângulo 6. 

10. Clicar no botão para o programa começar a gravar os dados do ensaio - Ver Figura 1, 
retângulo 7. 

11. Por último, regular a velocidade pretendida no variador de frequência e ligar o sistema biela 
manivela - Ver Figura 1, retângulo 4.  

 

Figura 1. a) Quadro Elétrico; b) Mecanismo biela-manivela; c) Interface do programa de aquisição de 
dados. 

 

b) a) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

c) 
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A.II - Programa LabView 

Painel de controlo 

 

Figura 1. Painel de controlo do Labview. 

Diagrama de blocos 

 

Figura 2. Diagrama de blocos do Labview. 
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Parâmetros de aquisição de dados 

 

Figura 3. Parâmetros de aquisição de dados do Labview. 
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A.III - Fabrico de sensores de deslocamento- Procedimento 

Experimental 

Procedimento Experimental da Maquinagem Química das Espiras  

1. Reproduzir o padrão das espiras computacionalmente utilizando, por exemplo, o Mastercam 

X5; 

2. Imprimir o padrão das espiras em papel fotográfico resistente à água e de secagem rápida 

(Recomendação: Papel Fotográfico de Alto Brilho Full Colors). Nas definições de impressão 

utilizar Actual Size, Print Scale, retirar Save Ink; 

3. Limpar placa PCB com acetona e algodão, do lado da camada de cobre; 

4. Colocar sobre a placa mencionada anteriormente, no lado da camada de cobre, o padrão 

das espiras com a parte impressa virada para baixo.  

5. Pressionar a placa PCB e o papel fotográfico com o ferro de engomar, na sua temperatura 

máxima, durante cerca de 3 minutos, mantendo o ferro na mesma posição para que a tinta 

não se espalhe. Na parte final utilizando a ponta do ferro pressionar com mais suavidade até 

que se torne visível a sombra do padrão das espiras.  

6. Esperar 15 minutos até o conjunto arrefecer e, de seguida, colocar a placa com o papel em 

água durante 30 minutos. Durante estes 30 minutos é importante ir agitando a placa dentro 

do recipiente. 

7. Retirar o papel com uma escova de dentes utilizando pasta de dentes como abrasivo de 

maneira a facilitar a remoção; 

8. Deixar secar durante 15 minutos;  

9. Colocar a placa em acido (FeCl3) durante 15/20 minutos agitando a solução para aumentar 

a difusão dos iões da solução; 

10. Retirar a placa do acido e colocar a mesma sobre um papel absorvente;  

11. Por último, passar com acetona para remover a tinta e observar o cobre retido debaixo da 

mesma. 

  



 

 

52 
 

A.IV - Calibração Célula de Carga - Procedimento Experimental 

Procedimento Experimental da Calibração da Célula de Carga  

1. Montar o mecanismo de “alavanca” na bancada utilizando uma cavilha; 

2. Colocar a célula de carga que pretende calibrar sobre a célula de carga de alta sensibilidade 

(kistler) - Ver Figura 1, retângulo 1. 

3. Colocar as massas calibradas numa das extremidades de forma a equilibrar o sistema - Ver 

Figura 1, retângulo 2. 

4. De seguida encontra-se apresentado o ciclo de calibração: 

a. Colocar pesos calibrados pretendidos - Ver Figura 1, retângulo 3. 

b. Verificar se o sistema se encontra direito com auxílio a um medidor de nível  

c. Registar valor registado na célula de carga que se pretende calibrar; 

d. Registar valor observado no medidor da célula de carga de alta sensibilidade - Ver 

Figura 1, retângulo 4. 

5. Repetir o passo 4 para as calibrações de 100, 200, 300, 400, 500, 600 N, ou qualquer outro 

valor possível com a combinação das massas calibradas que tiver disponíveis. 

NOTA: O mecanismo utilizado permite multiplicar o valor da força dos pesos colocados no 

sistema. O fator multiplicativo depende da distância a que a célula de carga se encontra do ponto 

o sistema está fixo (quantos menor a distância maior será o fator multiplicativo). 

 

Figura 1. Aparato experimental para calibração da célula de carga. 
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Durómetro Digital Micro Vickers Hardruler HVS-1000 - PROCEDIMENTO 

1. Se necessário desativar emergência (rodar botão vermelho que se encontra em baixo, à direita); 

2. Ligar potência (botão que se encontra na parte traseira da máquina); 

3. Definir carga (rodar manípulo que se encontra do lado direito, em cima). Recomenda-se 9.8 N; 

4. Definir tempo de carga (botões TIME na parte frontal da máquina – ver Figura 1). Recomenda-

se 15 segundos; 

5. Verificar o zero da escala (recorrendo ao óculo do durómetro, juntar as duas linhas verticais, 

rodando os manípulos esquerdo e direito da lente, e de seguida carregar em CLR, que se 

encontra no painel frontal – ver Figura 2); 

6. De entre as duas lentes existentes, ativar a lente pretendida; 

7. Aproximar a lente até a imagem estar focada (rodar o manípulo do lado direito) sempre com o 

cuidado de não a danificar; 

8. Ajustar a luz (usando os botões LIGHT no painel frontal – ver Figura 1); 

9. Selecionar o indentador (rodar o revólver até ouvir “click”); 

10. Carregar no botão START; 

11. Esperar que LOADING, DWELL e UNLOADING acendam e apaguem, por esta ordem, e que o 

temporizador chegue a zero (a máquina emitirá um “bip”), sem nunca tocar na máquina ou na 

mesa de trabalho – ver Figura 1; 

12. Rodar o revólver para a lente, sem tocar na amostra, até ouvir “click”; 

13. Aproximar a lente, até a imagem estar focada (rodar o manípulo do lado direito, em baixo); 

14. Colocar as duas linhas verticais em ambas as pontas da diagonal da indentação e carregar no 

botão preto que se encontra junto da lente – ver Figura 3; 

15. Rodar a lente 90° e repetir o ponto 14; 

16. Para repetir uma medição que não corra como esperado, carregar em SPEC seguido de DEL 

e recomeçar no ponto 14 – ver Figura 1.  

NOTA: Ao terminar a medição, certifique-se que retirou a amostra da mesa de trabalho, que 

colocou a lente com a objetiva de menor zoom na posição de observação, que a mesa se 

encontra na posição mais afastada das objetivas, que desligou o equipamento e que colocou a 

capa de proteção do durómetro. 

Figura 1. Painel frontal 

Pa  

Figura 2. Manípulos da 
lente 

Figura 4. Ecrã do painel 
frontal 

Figura 3. Exemplo de 
identação 
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A.VI - Documentos Técnicos e Equipamentos 

 

Figura 1. Folha informativa relativamente à célula de carga 

 

Figura 2. Amplificar inicialmente utilizado. 

 

Figura 3. Informações sobre o sensor de deslocamento utilizado. 
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Figura 4. Motor principal e secundário da prensa biela-manivela. 

 

 

Figura 5. Retificador desenvolvido. 

 

Figura 6. Placa de aquisição de dados (DAQ). 
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