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Resumo 

O crescente desenvolvimento de tecnologias de deformação plástica de tubos leva a comunidade 

científica a ir mais além no que diz respeito à sua caracterização mecânica e determinação dos limites 

de enformabilidade de tubos metálicos de parede fina de forma a responder às necessidades de 

mercado. 

O presente trabalho possui dois objetivos principais, o primeiro, determinar experimentalmente a curva 

limite de fratura no modo deformação por expansão a partir da medição das deformações na fratura 

dos provetes ensaiados, desde o estado de tração uniaxial até ao estado de deformação plana no plano 

das extensões principais e no plano da triaxialidade.  

O segundo, caracterizar mecanicamente um tubo de parede fina da liga de alumínio AA6063-T6 através 

da determinação das suas propriedades mecânicas, segundo a direção longitudinal através do ensaio 

de tração uniaxial e segundo a direção transversal através do ensaio denominado “Ring Hoop Tension 

Test” e ainda determinar os valores de tenacidade à fratura em modo I para o tubo através do uso de 

provetes de duplo entalhe segundo as direções longitudinal e transversal. 

Foram ainda desenvolvidos modelos numéricos para os ensaios de tração segundo as direções 

longitudinal e transversal. Os resultados obtidos através das trajetórias de deformação no plano das 

extensões principais foram comparados aos resultados obtidos experimentalmente e mostraram uma 

boa correlação. 

 

 

Palavras-chave: Tubos de parede fina, Caracterização mecânica, Enformabilidade, Trabalho 

experimental, Trabalho numérico.  
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Abstract 

The increasing development of tube deformation processes lead the scientific community to research in 

depth the mechanical characterization and the formability limits for thin-wall metallic tubes to respond 

to the market needs. 

This work has two main objectives. The first was to determine experimentally the fracture forming limit 

curve by measuring the fracture strains for a combination of the tests performed from uniaxial tension 

till the plane strain deformation. The fracture forming limit curve was successfully determined and is 

presented on the principal strain space and the triaxiality space.  

The second objective was to characterize mechanically an aluminum AA6063-T6 thin wall tube, by 

estimating the mechanical properties along the longitudinal and transverse directions of the tube, by 

means of uniaxial tensile on the longitudinal direction and ring hoop tension test for the transverse 

direction. The fracture toughness of the tube was also characterized by means of double notched 

specimens along the longitudinal and the transverse directions. 

Numerical models for the tensile tests for longitudinal and transverse direction were developed. The 

obtained results were compared with experimental results via principal strain space and showed a good 

correlation.  

 

 

Keywords: Thin-wall tubes, Mechanical characterization, Formability, Experimentation, Numerical 

analysis. 
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1. Introdução 

Os processos de deformação plástica são utilizados na transformação de produtos metálicos sendo o 

seu desenvolvimento confundível com a história da evolução humana. Atualmente através dos 

processos tecnológicos de deformação plástica fabricam-se produtos que em alguns casos, podem 

dispensar qualquer tipo de operações subsequentes, aumentando deste modo a produtividade através 

da diminuição de custos associados à produção, (Rodrigues & Martins, 2010). Deste modo ao longo 

das últimas décadas vários investigadores têm procurado caracterizar os limites de enformabilidade da 

chapa e da massa quanto à estricção e à fratura. 

A incessante procura pela redução de peso dos seus veículos por parte das industrias automóvel e 

aeroespacial têm levado a que cada vez mais estas recorreram a estruturas tubulares, (Green, 2008). 

Deste modo a comunidade científica tem procurado alargar os conhecimentos já existentes sobre a 

enformabilidade de tubos metálicos de parede fina sujeitos a processos de deformação plástica de 

modo a responder às necessidades que o mercado impõe. 

Cada vez mais os ciclos de desenvolvimento de produto são mais curtos fazendo assim com que o uso 

empírico das abordagens tradicionais seja inapropriado para a determinação das condições de 

enformabilidade. O objetivo ideal em termos produtivos seria estabelecer o produto final sem a 

necessidade de recorrer a protótipos, para tal existe a necessidade de desenvolver modelos precisos 

para a simulação numérica de processos tecnológicos de deformação plástica, (Kuwabara, 2007). 

A deformação plástica de tubos metálicos de parede fina tem ainda um campo de aplicação no fabrico 

de aplicações industriais, como por exemplo a produção de componentes tubulares para sistemas 

pneumáticos ou hidráulicos e o fabrico de esferas metálicas ocas por ogivagem das duas extremidades 

de um tubo (Rodrigues & Martins, 2010). 

Deste modo, a presente dissertação procura caracterizar mecanicamente tubo de parede fina da liga 

de alumínio AA6063-T6 à tração segundo as direções longitudinal e transversal e também tenacidade 

à fratura em modo I. Pretende-se ainda o desenvolvimento de modelos numéricos para os ensaios de 

tração segundo as direções referidas de forma a comparar com os resultados experimentais. Por fim 

procura-se caracterizar os limites de enformabilidade do tubo à tração, aplicando os conhecimentos de 

enformabilidade existentes para a deformação plástica de chapa. 

Esta dissertação encontra-se organizada em 6 capítulos, sendo o capítulo 1 a presente introdução. 

O capítulo 2 - Estado da arte inicia-se como uma breve abordagem sobre o fabrico de tubos metálicos. 

De seguida é abordada a temática da enformabilidade de chapa, mais concretamente dos limites de 

enformabilidade à estricção e à fratura. Como a enformabilidade em chapa se encontra bem definida 

neste trabalho procura-se extrapolar o conhecimento de chapa para tubos. É ainda apresentada uma 

dedução para o coeficiente de triaxialidade em função das trajetórias de deformação. Posteriormente 

são apresentados alguns trabalhos de investigação que visam a caracterização mecânica e 
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determinação dos limites de enformabilidade de tubos de parede fina nomeadamente segundo a 

direção transversal. O capítulo termina com uma abordagem à tenacidade à fratura em modo I de 

chapa. 

O capítulo 3 - Trabalho experimental inicia-se com a apresentação dos ensaios realizados no âmbito 

desta dissertação, ensaio de tração segundo as direções longitudinal e transversal e ensaio de duplo 

entalhe à tração segundo as direções longitudinal e transversal, também se aborda a preparação dos 

provetes para os diferentes ensaios. Posteriormente são focados, os equipamentos utilizados na 

realização dos ensaios, as metodologias usadas na medição e preparação dos provetes e o projeto da 

ferramenta para os ensaios segundo a direção transversal do tubo. Por fim são apresentados o plano 

de ensaios dos vários ensaios experimentais realizados. 

O capítulo 4 - Trabalho numérico inicia-se com uma breve descrição do programa de elementos finitos 

utilizado, Iform3D. De seguida são apresentados os modelos numéricos referentes aos ensaios de 

tração segundo as direções longitudinal e transversal. São apresentadas as condições fronteiras 

utilizadas para cada modelo numérico e as análises de sensibilidade, à dimensão da malha, ao 

incremento de tempo, à espessura dos provetes e ao fator de atrito no caso do modelo numérico 

referente ao ensaio de tração segundo a direção transversal. 

O capítulo 5 - Resultados e discussão inicia-se com a caracterização mecânica do material segundo as 

direções longitudinal e transversal do tubo em estudo. Na segunda parte do capítulo é realizada uma 

comparação entre os resultados experimentais e numéricos obtidos através dos ensaios de tração 

segundo as direções longitudinal e transversal. Numa terceira parte são apresentados os resultados 

referentes à tenacidade à fratura em modo I. Por fim, procura-se determinar a curva limite de fratura 

experimental através dos resultados obtidos para os ensaios realizados e considerados válidos. 

O capítulo 6 - Conclusões e perspetivas de trabalho futuro identifica as principais conclusões do 

trabalho realizado e aponta algumas investigações que podem ser realizadas em trabalhos futuros. 
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2. Estado da Arte 

Muitos processos de fabrico tiram partido da enformabilidade dos metais para dar forma ao material 

transformando-o em produtos semi-acabados funcionais e esteticamente apelativos. Os limites de 

enformabilidade são habitualmente utlizados na conceção e projeto de processos de deformação 

plástica na chapa e na massa quanto aos seus modos de fratura (Green, 2008). Contudo quando se 

fala em limites de enformabilidade de tubos, estes ainda não estão totalmente estabelecidos uma vez 

que existem várias possibilidades para o fabrico do mesmo nomeadamente os processos de 

deformação plástica de perfilagem e de extrusão, deste modo existe a necessidade de compreender 

melhor estes processos tecnológicos de fabrico de tubos metálicos. 

A perfilagem é um processo no qual uma chapa vais sendo dobrada progressivamente no sentido 

transversal através de jogos sucessivos de rolos dispostos longitudinalmente, ver Figura 2.1 (Rodrigues 

& Martins, 2010). Uma vez que muitos dos tubos metálicos utilizados em diversas aplicações são 

produzidos por este processo é possível argumentar que os conceitos de enformabilidade para 

processos de deformação plástica de chapa se apliquem igualmente a tubos de parede fina. 

 

Figura 2.1 - Representação esquemática de um trem de perfilagem utilizado no fabrico de um perfil tubular 

(Rodrigues & Martins, 2010) 

A extrusão é um processo tecnológico de deformação plástica, onde de forma continua o material é 

forçado por intermédio de um punção, devido a elevadas pressões, a passar através de um orifício de 

uma matriz de modo a reduzir e/ou modificar a forma da sua secção transversal. O fabrico de peças 

extrudidas com secção transversal oca pode ser efetuado por duas técnicas de extrusão distintas: 

Na primeira técnica a matéria-prima encontra-se sobre a forma de um varão onde, um furo previamente 

aberto é mantido constante durante a extrusão através de um mandril fixo ao punção. O mandril deve 

ser suficientemente comprido para atravessar toda a zona de trabalho da matriz, ver Figura 2.2 (a). 

Na segunda técnica recorre-se a matrizes de extrusão especiais, onde a matéria prima é previamente 

segmentada à entrada da matriz tendo por objetivo a criação da secção oca do perfil. Posteriormente 

 

Matéria-prima
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Perfis tubulares
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a matéria-prima é ligada através de um mecanismo de soldadura por pressão nas câmaras de 

soldadura contiguas à zona de saída da matriz, ver Figura 2.2 (b). A presente técnica é muito utilizada 

na extrusão a quente não-lubrificada de ligas de alumínio (Rodrigues & Martins, 2010). 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 2.2 - Extrusão de produtos de secção transversal oca. (a) Representação esquemática do processo de 

extrusão através da utilização de um mandril fixo ao punção. (b) Representação esquemática do processo de 

extrusão através do uso de matrizes especiais (Rodrigues & Martins, 2010). 

Com a finalidade de compreender melhor a enformabilidade em tubos metálicos, este capítulo iniciar-

se-á com uma introdução à enformabilidade de chapa, mais concretamente aos limites de 

enformabilidade à estricção e à fratura. Como a enformabilidade em chapa se encontra bem definida, 

neste trabalho procura-se extrapolar o conhecimento de chapa para tubos. De seguida é feita a 

representação dos respetivos limites tanto no plano das extensões principais como no plano da 

triaxialidade onde também são apresentados os estados de tensão e trajetórias de deformação de 

chapa. 

Posteriormente são apresentados alguns trabalhos de investigação que visam a caracterização 

mecânica e determinação dos limites de enformabilidade de tubos de parede fina nomeadamente 

segundo a direção transversal. 

Por fim é abordada a temática da tenacidade à fratura em modo I de chapa. 
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2.1. Enformabilidade de chapa 

Os modos mais comuns de deformação que se verificam em processos tecnológicos de deformação 

plástica na chapa estão bem identificados, estes são a expansão e a retração, a sua classificação tem 

na sua génese o modo de atuação do encostador nas operações de deformação plástica na chapa. A 

deformação por expansão verifica-se quando o material da chapa situado entre a matriz e o encostador 

se encontra bloqueado, caso o material da chapa conseguir deslizar verifica-se o modo de deformação 

por retração, em ambas as situações considera-se um estado de tensão plana (𝜎3 = 0) (Rodrigues & 

Martins, 2010). Os modos de deformação apresentados podem ser compreendidos pela visualização 

da Figura 2.3, em que no plano das extensões principais são representadas as principais trajetórias de 

deformação elementares que se verificam na superfície das chapas sujeitas a operações de 

deformação plástica, nomeadamente a expansão de interesse para o âmbito do presente trabalho. 

 

Figura 2.3 - Representação no plano das extensões principais das principais trajetórias de deformação 

elementares que se verificam na superfície das chapas sujeitas a operações de deformação plástica (Rodrigues 

& Martins, 2010). 

Na representação da Figura 2.3, a região a tracejado existente à direita da reta 𝜀1 = 𝜀2 não é 

considerada pois por convenção 𝜀1 > 𝜀2. A restante região representada a tracejado e localizada à 

esquerda também não é considerada pois corresponde a estados e trajetórias de deformação 

inexistentes nos processos de tecnológicos de deformação plástica em chapa. 

A viabilidade dos processos tecnológicos de deformação plástica de chapa é usualmente avaliada 

através de diagramas de enformabilidade onde, é feita a representação das trajetórias de deformação 

e curvas limite no plano das extensões principais. A trajetória de deformação (𝛽) consiste na 

representação da relação matemática dada pelo quociente entre as extensões principais (𝜀1 , 𝜀2), ver 

Equação 2.1. 
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A enformabilidade caracteriza o nível máximo de deformação que se pode alcançar durante um 

processo de deformação plástica de chapa sem que ocorra a sua falha, falha essa que pode ocorrer 

por estricção localizada, fratura ou engelhamento. Como referido anteriormente a enformabilidade é 

usualmente avaliada por meio de curvas limite, existindo uma curva limite para cada situação de falha. 

Marciniak (1984) foi o primeiro investigador a incorporar os três limites de enformabilidade referidos no 

plano das extensões principais. A representação destes limites segundo Marciniak (1984) apresenta-

se na Figura 2.4. Esta representação é composta pelo limite de enformabilidade por engelhamento, 

curva situada na parte inferior do segundo quadrante associado à instabilidade por compressão, curva 

limite de enformabilidade à estricção localizada (curva limite de estampagem, CLE), representada pela 

curva em forma de “V” e o limite de enformabilidade à fratura, definido por duas curvas que se cruzam 

na parte superior do segundo quadrante.  

 

Figura 2.4 - Esquema dos limites enformabilidade (Marciniak, 1984). 

A visão Marciniak (1984) considera que a fratura resulta de tensões de corte no plano da chapa e fora 

do plano desta, ou seja, segundo a direção da espessura. No entanto, não há conhecimento de que 

estas considerações tenham sido acompanhadas por evidências experimentais e fenomenológicas 

(Martins et al. 2014). 

No diagrama de enformabilidade podem ser encontradas, a curva limite de estampagem (CLE) que 

define a deformação admissível até ao aparecimento de instabilidade plástica (fenómeno de estricção), 

a curva limite de fratura (CLF) que define a deformação plástica a partir do qual surge fratura sobre o 

efeito de tensões de tração e a curva limite de fratura ao corte (CLFC) que define a deformação plástica 

para a qual surge fratura sobre o efeito de tensões de corte.  

 𝛽 =
𝜀2
𝜀1

=
𝑑𝜀2
𝑑𝜀1

 (2.1) 
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2.1.1. Limites de enformabilidade à estricção 

A primeira investigação sobre a determinação dos limites de enformabilidade surgiu por Keeler (1965), 

esta consistiu em analisar a ocorrência de instabilidade plástica (estricção) e rotura em provetes 

deformados no domínio da expansão por ação de um cunho rígido, surgiu então pela primeira vez o 

termo CLE. Goodwin (1968) determinou a curva limite de estampagem no domínio da retração, com a 

finalidade de prever a ocorrência de rotura na parede cilíndrica ou na zona do canto do cunho, na sua 

publicação apresentou pela primeira vez a CLE completa, contendo os domínios da retração e da 

expansão. 

Embury e Duncan (1981), através do seu trabalho mostraram claramente que sob determinadas 

condições, os limites de enformabilidade por estricção e por fratura se podem intersectar, de tal forma 

que a fratura pode ocorrer sem ocorrência de estricção prévia em processos convencionais de 

deformação plástica de chapa metálica, nomeadamente no processo de estampagem quadrada devido 

a um estado de expansão biaxial. 

O interesse em controlar a estricção localizada é compreensível pois tem como consequência um 

defeito superficial nos componentes como tal, a CLE é uma ferramenta utilizada a nível industrial para 

avaliar a enformabilidade de chapa. Ao longo da história diferentes técnicas foram utilizadas para a 

determinação das extensões no inicio da estricção, metodologias como a de Bragard et al. (1972) onde 

é avaliada a distribuição da maior extensão (𝜀1) ao longo de secções perpendiculares à fenda no 

provete fraturado através da medição de grelhas de círculos previamente gravadas, ou mais 

recentemente metodologias que fazem uso de  sistemas de correlação de imagens digitais DIC (Digital 

Image Correlation) para a determinação das deformações.  

Outro método clássico consiste em analisar as trajetórias de deformação no plano das extensões 

principais. Onde por observação é detetável uma mudança brusca na trajetória de deformação na zona 

onde se localiza a estricção, essa mudança esta associada ao desenvolvimento de um estado de 

deformação plana local, independentemente do estado de deformação global aplicado à chapa. 

Contrariamente ao método de Bragard et al. (1972) as deformações têm de ser continuamente medidas 

e avaliadas durante o processo de deformação da chapa. Os princípios e técnicas das várias 

metodologias utilizadas até então levaram à criação da norma ISO 12004-2 (2008), com o objetivo de 

unificar e definir especificamente os procedimentos de avaliação de forma a reduzir a dispersão obtida 

para a CLE proveniente de diferentes laboratórios. 

Um dos procedimentos atualmente usado para a determinação dos limites de enformabilidade tem por 

base uma metodologia dependente da posição, onde a distribuição das extensões principais é 

analisada para secções perpendiculares à fenda imediatamente antes de se iniciar a fratura, o 

procedimento é chamado dependente da posição pois a estricção é estimada através de um único 

instante do processo. O uso de técnicas óticas de analise de imagem tem aumentado e tem sido 

extensivamente utilizados na medição automática das extensões ao longo da superfície durante os 
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ensaios. A medição de forma continua das extensões permite formular metodologias dependentes do 

tempo para a determinação da CLE como alternativa às metodologias dependentes da posição. 

Martínez-Donaire et al. (2014) apresentaram uma metodologia dependente do tempo para a 

determinação do início da estricção através da evolução da maior extensão principal (𝜀1) e respetiva 

velocidade de deformação (𝜀1̇). Após o aparecimento da estricção as deformações concentram-se na 

zona onde esta surge, com uma dimensão da ordem de grandeza da espessura da chapa. A 

metodologia consiste em analisar vários pontos de forma a determinar os pontos que delimitam a zona 

em que ocorre a concentração das deformações. Nesse ponto a evolução da maior extensão principal 

(𝜀1) é analisada, sendo o step correspondente ao início da estricção aquele em que se verificar a 

inflexão, o que corresponde ao máximo valor para a velocidade de deformação (𝜀1̇). A representação 

esquemática do método é apresentada na Figura 2.5, onde o ponto A representa a fronteira entre a 

zona em ocorre deformação acentuada da que não ocorre e o ponto B aquele onde irá ocorrer a fratura. 

 

Figura 2.5 - Representação esquemática da metodologia dependente do tempo proposta, adaptado de Martínez-

Donaire et al. (2014). 

Martínez-Donaire et al. (2014), mostraram que a CLE obtida através de metodologias dependentes do 

tempo apresenta uma melhoria nos resultados obtidos quando comparados à norma ISO 12004-2 

(2008), no entanto e apesar da abundância de técnicas existentes para a sua determinação nenhuma 

metodologia é universalmente aceite. 

2.1.2. Limites de enformabilidade à fratura  

Os limites de enformabilidade à fratura encontram-se associados ao modo de abertura da fenda, esta 

pode ser aberta através de tensões de tração (modo I), ou por tensões de corte que se podem dar no 

plano da chapa (modo II) ou fora do plano da chapa (modo III). Os três modos de abertura de fenda 

podem ser visualizados na Figura 2.6. 
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Figura 2.6 - Modos da mecânica da fratura: Modo I, modo II, modo III (Martins et al. 2014). 

Atkins (1996) mostrou que a CLF pode ser obtida através da associação entre a redução de espessura 

crítica numa peça e ao critério de fratura dúctil de McClintock (1968), na sua publicação propôs a 

representação gráfica deste limite de enformabilidade através de uma linha reta de declive “-1”. 

Muscat-Fenech et al (1996) estabeleceram uma ligação entre a CLF e a tenacidade à fratura em modo 

I da mecânica da fratura, através dessa mesma relação foi possível concluir que a CLF é uma 

propriedade do material ao contrario da CLE que não depende puramente do material mas sim da 

trajetória de deformação (Martins et al. 2014). Madeira et al (2015) confirmaram a teoria estabelecida 

por Muscat-Fenech et al (1996) ao verificarem que o par de extensões obtidos através do ensaio de 

duplo entalhe à tração se situava sobre a CLF, estabelecida anteriormente de forma independente 

através de ensaios de enformabilidade em chapa. 

Uma nova visão sobre os limites de enformabilidade à fratura em chapa metálica foi proposta por Isik 

et al. (2014a), através da apresentação da curva limite de fratura ao corte CLFC, o que permitiu 

completar o trabalho de Atkins (1996) sobre a CLF. Ensaios de corte e torção no plano da chapa 

permitiram a definição da localização da CLFC no plano das extensões principais. O trabalho analítico 

propõe que a CLFC seja definida através de uma linha perpendicular à CLF, ou seja, uma reta de 

declive “+1”, ver Figura 2.7. 

 

Figura 2.7 - Limites de enformabilidade para o alumínio AA1050-H111 (Isik et al. 2014b). 
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Martins et al. (2014) referem que a abertura de fenda em modo III, se desenvolve devido à distorção 

que ocorre fora do plano da chapa (𝜀1, 𝜀3) e não devido à distorção máxima no plano(𝜀1, 𝜀2) que decorre 

da separação de fenda no modo II, ou seja, a abertura de fenda em modo III é iniciada quando se atinge 

o valor critico para a tensão de corte fora do plano da chapa. Martins et al. (2014) mostraram que a 

tensão de corte, na direção da espessura (modo III) não é um modo de fratura que ocorra na 

deformação plástica de chapa metálica, como proposto por Marciniak (1984). 

Cristino et al. (2017) propuseram uma metodologia para a determinação da CLF no plano das 

extensões principais, esta faz uso da grelha de círculos utilizada normalmente para a determinação da 

CLE. Contudo em vez de fazer uso total dos eixos maior e menor das elipses medidas resultantes da 

deformação plástica introduzida na grelha de círculos na zona da estricção, o método proposto combina 

então a medição da espessura na fratura com a menor dimensão verificada para o eixo menor da elipse 

para obtenção das extensões na fratura. 

2.1.3. Triaxialidade 

A representação dos limites de enformabilidade bem como das trajetórias de deformação descritas pela 

chapas sujeitas a operações de deformação plástica efetua-se através do plano das extensões 

principais, no entanto Keeler (1968) e Goodwin (1968) verificaram que o valor da extensão uniaxial na 

fratura era insuficiente para fixar o limite de enformabilidade, uma vez que este depende do valor da 

extensão na direção da espessura (𝜀3). A representação dos limites de enformabilidade podem também 

ser efetuada através do plano da triaxialidade, onde no eixo das abcissas é representado o coeficiente 

de triaxialidade (𝜂) que corresponde ao quociente entre a tensão média (𝜎𝑚) e a tensão efetiva (𝜎) 

(Equação 2.2) e no eixo das ordenadas representado o valor da extensão efetiva (𝜀)̅. 

 𝜂 =
𝜎𝑚
𝜎

 (2.2) 

A tensão média (𝜎𝑚) corresponde à média entre as tensões segundo as direções principais (𝜎1,𝜎2, 𝜎3) 

e é dada pela Equação 2.3. 

 𝜎𝑚 =
𝜎1 + 𝜎2 + 𝜎3

3
 (2.3)  

Para a determinação do coeficiente de triaxialidade e da extensão efetiva vai ser considerado o critério 

de plasticidade de Von Mises, através da Equação 2.4. 

 (𝜎1 − 𝜎2)
2 + (𝜎2 − 𝜎3)

2 + (𝜎1 − 𝜎3)
2 = 2𝜎𝑒

2 (2.4) 

Em que 𝜎𝑒 é a tensão limite de elasticidade. A partir do critério de plasticidade considerado é possível 

a determinação da tensão efetiva (𝜎) e do incremento de extensão plástica (𝑑𝜀 ̅𝑝) através das Equações 

2.5 e.2.6 respetivamente. 
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 𝜎 =
√2

2
[(𝜎1 − 𝜎2)

2 + (𝜎2 − 𝜎3)
2 + (𝜎1 − 𝜎3)

2]
1
2 (2.5) 

 𝑑𝜀̅𝑝 =
√2

3
[(𝑑𝜀1 − 𝑑𝜀2)

2 + (𝑑𝜀2 − 𝑑𝜀3)
2 + (𝑑𝜀1 − 𝑑𝜀3)

2]
1
2 (2.6) 

Em  𝑑𝜀1, 𝑑𝜀2, 𝑑𝜀3 representam os incrementos de extensão segundo as direções principais. A relação 

entre os incrementos de extensão e as extensões é a mesma, podendo a Equação 2.6 ser rescrita pela 

Equação 2.7. 

 𝜀 ̅ =
√2

3
[(𝜀1 − 𝜀2)

2 + (𝜀2 − 𝜀3)
2 + (𝜀1 − 𝜀3)

2]
1
2 (2.7) 

Em que a extensão principal segundo a espessura (𝜀3) pode ser determinada através da condição de 

incompressibilidade pela Equação 2.8. 

 𝜀1 + 𝜀2 + 𝜀3 = 0 (2.8)  

Como apresentado anteriormente a trajetória de deformação (𝛽) é representada pela relação 

matemática entre as extensões principais apresentada na Equação 2.1. Tal como as trajetórias de 

deformação também o carregamento (𝛼) é representado no plano das tensões principais pela relação 

matemática da Equação 2.9. 

 𝛼 =
𝜎2
𝜎1

 (2.9) 

Considerando um estado de tensão plana (𝜎3 = 0) característico dos processos de deformação plástica 

de chapa, a tensão efetiva (𝜎) pode ser rescrita através da relação entre as Equações 2.5 e 2.9, pela 

Equação 2.10. 

 𝜎 = 𝜎1[1 − 2𝛼 + 𝛼2]
1
2 (2.10) 

A tensão média (𝜎𝑚) através da condição introduzida de tensão plana (𝜎3 = 0) e com recurso a relação 

matemática do carregamento (𝛼) pode ser rescrita pela Equação 2.11. 

 𝜎𝑚 =
𝜎1 + 𝜎2

3
= 𝜎1 (

1 + 𝛼

3
) (2.11) 

Partindo das Equações 2.10 e 2.11, obtém-se o coeficiente de triaxialidade em função do carregamento 

(𝛼) pela Equação 2.12. 

 𝜂 =
𝜎𝑚
𝜎

=
(1 + 𝛼)

3√1 − 2𝛼 + 𝛼2
 (2.12) 
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A obtenção dos incrementos de extensão segundo as direções principais é feita através das equações 

constitutivas de Levy-Mises, tendo em consideração a condição de tensão plana (𝜎3 = 0) introduzida 

anteriormente, os incrementos de extensão segundo as direções principais são escritos pelas 

Equações 2.13 e 2.14. 

 𝑑𝜀1 =
𝑑𝜀̅𝑝

𝜎
[𝜎1 −

1

2
𝜎2] (2.13) 

 𝑑𝜀2 =
𝑑𝜀̅𝑝

𝜎
[𝜎2 −

1

2
𝜎1] (2.14)  

A partir dos incrementos de extensão segundo as direções principais apresentados pelas equações 

constitutivas de Levy-Mises 2.13 e 2.14 é possível determinar a trajetória de deformação (𝛽) em função 

do carregamento (𝛼) pela Equação 2.15. 

 𝛽 =
𝑑𝜀2
𝑑𝜀1

=
[𝜎2 −

1
2
𝜎1]

[𝜎1 −
1
2
𝜎2]

=
2𝛼 − 1

2 − 𝛼
 (2.15)  

Por manipulação algébrica da Equação 2.15, o carregamento (𝛼) pode ser obtido em função da 

trajetória de deformação (𝛽) pela Equação 2.16. 

 𝛼 =
2𝛽 + 1

2 + 𝛽
 (2.16)  

Através da substituição da Equação 2.16 na Equação 2.11 o coeficiente de triaxialidade pode ser obtido 

em função da trajetória de deformação (𝛽) pela Equação 2.17. 

 𝜂 =
𝜎𝑚
𝜎

=
√3

3

𝛽 + 1

√1 + 𝛽 + 𝛽2
 (2.17)  

A Tabela 2.1 apresenta para os modos de deformação elementares as constantes relativas, trajetória 

de deformação, tensão média, coeficiente de triaxialidade e ainda o estado de tensão. 

  



13 

 

Tabela 2.1 - Características dos modos de deformação elementares. 

Modo de deformação 
Trajetória de 

deformação (𝛽) 
Estado de 

tensão 
Tensão média 

(𝜎𝑚) 

Coeficiente de 
triaxialidade 

(𝜂) 

Tração uniaxial −
1

2
 

𝜎1 > 0 

𝜎2 = 𝜎3 = 0 

𝜎1
3

 
1

3
 

Deformação plana 0 

𝜎1 > 0 

𝜎2 =
𝜎1
2

 

𝜎3 = 0 

𝜎1
2

 
1

√3
 

Corte puro −1 

𝜎1 > 0 

𝜎2 =  −𝜎1 

𝜎3 = 0 

0 0 

Expansão equi-biaxial 1 
𝜎1 = 𝜎2 > 0 

𝜎3 = 0 

2𝜎1
3

 
2

3
 

Compressão uniaxial −2 
𝜎2 < 0 

𝜎1 = 𝜎3 = 0 

𝜎3
3

 −
1

3
 

* 𝜎3 é a tensão segundo a espessura e em condições de tensão plana 𝜎3 = 0. 

Os diferentes estados de deformação elementares bem como as curvas limite de fratura podem ser 

observados tanto no plano das extensões principais, Figura 2.8 (a), como no plano da triaxialidade, 

Figura 2.8 (b). 

(a) (b) 

Figura 2.8 - Representação da deformações elementares e curvas limite de fratura no: (a) Plano das extensões 

principais; (b) Plano da triaxialidade, adaptado de Martins et al. (2014)  
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2.1.4. Anisotropia 

O fenómeno de anisotropia deve-se essencialmente à estrutura metalográfica, ao teor em elementos 

de liga e à natureza dos tratamentos térmicos e mecânicos a que o material foi previamente submetido 

(Rodrigues & Martins, 2010). 

Os produtos laminados apresentam basicamente dois tipos de anisotropia: anisotropia planar e 

anisotropia normal. A anisotropia planar é a consequência de as propriedades mecânicas no plano da 

chapa variarem consoante a direção a que são medidas, enquanto que a anisotropia normal tem origem 

quando as propriedades segundo a espessura são distintas das que se obtêm no plano da chapa 

(Rodrigues & Martins, 2010). 

O estado de anisotropia de uma chapa de um determinado material pode ser caracterizado através de 

ensaios de tração uniaxial, em que os provetes são retirados segundo várias direções do plano da 

chapa. Assim, para descrever o estado de anisotropia, realizam-se ensaios segundo três direções 

diferentes: direção de laminagem, perpendicular à direção de laminagem e direção a 45º com a de 

laminagem (Figura 2.9). 

 

Figura 2.9 - Provetes retirados da chapa segundo as direções, de laminagem, perpendicular à direção de 

laminagem e direção a 45º com a de laminagem. 

O coeficiente de anisotropia 𝑟 encontra-se assim definido pelo quociente entre 𝜀𝑤, que define a 

extensão na largura, e 𝜀𝑡 que corresponde ao valo da extensão na espessura do provete, como 

apresenta a Equação 2.18. 

 𝑟 =
ln (

𝑤
𝑤𝑜

)

ln (
𝑡
𝑡𝑜
)
=  

𝜀𝑤
𝜀𝑡

 (2.18)  

Em que 𝑡𝑜 e 𝑤𝑜representam a espessura e a largura e iniciais respetivamente e 𝑡 e 𝑤 a espessura e a 

largura num determinado instante entre a cedência e rotura, como é possível observar na Figura 2.10. 
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Figura 2.10 - Provete retirado da chapa segundo a direção de laminagem, para ensaio de tração uniaxial 

(Rodrigues & Martins, 2010). 

Deste modo um material é considerado isotrópico quando apresenta um valor de 𝑟 = 1. Assim, um 

material que apresente um comportamento isotrópico apresenta propriedades mecânicas iguais 

segundo todas as direções. Um material que apresente um valor elevado de coeficiente de anisotropia, 

é um material de grande resistência segundo a sua espessura. Assim num processo de deformação 

plástica em que se pretende que a espessura final da chapa permaneça igual à inicial, valores elevados 

para o coeficiente de anisotropia apresentam-se favoráveis. 

Como referido na Secção 2, na sua grande maioria os tubos metálicos são fabricados a partir de chapas 

laminadas, sendo posteriormente deformados pelo processo de perfilagem sendo por fim soldadas as 

suas extremidades. Deste modo os conceitos de anisotropia de chapa metálica podem ser igualmente 

aplicados a tubos metálicos. Sendo que a direção de laminagem da chapa corresponde à direção 

longitudinal do tubo e a direção perpendicular da chapa à direção transversal. Não sendo possível a 

realização do ensaio de tração a 45 º da direção longitudinal do tubo apenas será apenas considerada 

a anisotropia normal. 

2.2. Enformabilidade de tubos 

Este subcapítulo aborda a temática da enformabilidade em tubos de pare fina, nomeadamente os 

ensaios realizados para a caracterização segundo a direção transversal através da apresentação de 

alguns trabalhos de investigação. 

Uma forma simples de avaliar quantitativamente a enformabilidade do tubo é através de um ensaio de 

tração, onde os provetes ensaiados são retirados da parede do tubo. Deste modo, as curvas tensão-

extensão descrevem o comportamento do material, é possível a obtenção das propriedades mecânicas 

do material (tensão de cedência, tensão de rotura, alongamento, coeficiente de encruamento e 

coeficiente de anisotropia) e a partir do ensaio é possível obter pontos para descrever a enformabilidade 
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do tubo segundo a direção longitudinal. É pratica comum retirar provetes segundo a direção longitudinal 

de certas posições segundo a direção transversal do tubo, isto é, segundo a sua circunferência 

nomeadamente a 90º, 180º e 270º da posição em que encontra soldadura. Trabalhos de investigação 

mais meticulosos requerem que os provetes sejam retirados de 45º em 45º a partir da posição da 

soldadura como ilustrado na Figura 2.11 (Green, 2008).  

 

Figura 2.11 - Ilustração de como os provetes de tração longitudinal são retirados do tubo (Green, 2008) 

Como consequência do processo de fabrico do tubo, este apresenta segundo a direção transversal 

uma não uniformidade em relação à espessura da parede, às suas propriedades mecânicas e 

consequente enformabilidade. Zimerman (2003) verificou que para um tubo produzido por perfilagem 

este apresentava vários graus de anisotropia, como é possível perceber pela Figura 2.12, onde são 

representadas as curvas tensão-extensão verdadeiras para várias posições segundo a direção 

transversal de um tubo de alumínio AKQD (aluminium-killed-draw-quality) com 2 mm de espessura e 

76 mm de diâmetro exterior. 

 

Figura 2.12 - Curvas tensão-extensão verdadeiras para provetes longitudinais para várias posições segundo a 

direção transversal, (adaptado de Zimerman (2003). 
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Zimerman (2003) mostrou que a distribuição das propriedades mecânicas segundo a direção 

transversal do tubo apresentava padrões distintos e consistentes. Na Figura 2.13 encontram-se 

representados os valores da tensão de cedência e coeficiente de encruamento 𝑛 em função da posição 

da qual os provetes longitudinais foram retirados tanto para o tubo, bem como para a chapa da qual 

estes foram fabricados. Na Figura 2.13 é possível observar a forma de ‘W’ para a distribuição da tensão 

de cedência segundo a direção transversal onde o maior aumento da tenção cedência para além da 

zona da soldadura ocorreu para a posição angular de 180 º e que o coeficiente de encruamento 𝑛 

sofrerá uma redução menos significativa para as posições angulares 90º e 270º. As observações 

realizadas pelo autor foram confirmadas para vários materiais metálicos e várias espessuras no mesmo 

estudo realizado pela Auto/Steel Partership (Zimerman, 2003) 

(a) 
 

(b) 

Figura 2.13 - (a) Distribuição longitudinal da tensão de cedência em função da posição angular. (b) Distribuição 

longitudinal do coeficiente de encruamento (𝑛) em função da posição angular, adaptado de Zimerman, (2003). 

Uma vez que em alguns processos de deformação plástica de tubos como o hydroforming, onde a 

expansão ocorre maioritariamente segundo a direção circunferencial, isto é, segundo a direção 

transversal do tubo verifica-se a necessidade de avaliar tanto as propriedades mecânicas do material 

bem como a enformabilidade segundo essa mesma direção. 

O ensaio clássico para a obtenção das propriedades mecânicas do material na direção transversal 

consiste na deformação plástica através de fluidos sobre pressão com carregamento axial, este 

encontrasse ilustrado na Figura 2.14 (a), no entanto e embora este ensaio seja amplamente utilizado 

no âmbito da plasticidade a sua aplicação requer equipamentos relativamente complexos (Korkolis & 

Kyriakides, 2008). 

Na Figura 2.14 são ainda apresentadas várias técnicas simples para avaliação das propriedades 

mecânicas e enformabilidade do material segundo a direção transversal sendo estes uma alternativa 

ao ensaio clássico. 
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A técnica ilustrada através da Figura 2.14 (b) consiste em extrair do tubo um anel. Anel esse que 

posteriormente é achatado e tracionado como de um ensaio de tração uniaxial em chapa se tratasse. 

Apesar de se tratar de um procedimento simples o processo de achatamento introduz uma pré extensão 

não controlada. Este método é utilizado em comparações quantitativas entre lotes de tubos ou para 

uma avaliação dos cordões de soldadura por resistência elétrica que se encontram na direção 

longitudinal (Dick & Korkolis, 2014).  

(a) (b) 

(c) 
(d) 

Figura 2.14 - Métodos para a avaliação das propriedades mecânicas e enformabilidade de um tubo na direção 

transversal: (a) Deformação plástica através de fluidos sobre pressão com carregamento axial. (b) 

Achatamento seguido de ensaio de tração. (c) Ensaio de expansão. (d) Ensaio de tração segundo a 

direção transversal (adaptado de Dick e Korkolis (2014)) 

Outra técnica para a avaliação das propriedades mecânicas e da enformabilidade de tubo é o ensaio 

de expansão ilustrado na Figura 2.14 (c). Na técnica apresentada um punção cónico é forçado a 

penetrar axialmente no tubo, obrigando-o a expandir-se. Numa primeira aproximação é possível 

considerar que a extremidade o tubo se encontra sobre um estado de tração uniaxial segundo a direção 

transversal, no entanto a presença de atrito devido ao contacto entre as superfícies do tubo e do punção 

pode levar a que o fenómeno de estricção surja múltiplas vezes ao longo da circunferência descrita na 

extremidade do tubo. Este facto faz com que os resultados obtidos através do ensaio de expansão 

possam não ser equivalentes às técnicas que avaliam o estado de tração uniaxial (Dick & Korkolis, 

2014). 
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Daxner et al. (2005) num estudo sustentado por trabalho experimental e simulações numéricas 

constatou que o grau de expansão atingido pelo tubo era limitado por dois mecanismos. O primeiro 

mecanismo consistia na perda de estabilidade na parte direita do tubo (engelhamento). O segundo 

mecanismo conduzia ao aparecimento de uma estricção difusa causada pela perda de estabilidade 

local por parte do material no fim da zona cónica. No estudo os autores constataram que para tubos 

longos a perda de estabilidade (engelhamento) ocorria na parte direita do tubo enquanto para tubos 

pequenos a instabilidade surgia pelo fenómeno de estricção e posterior fratura. Verificou-se ainda que 

a extensão segundo a direção transversal na estricção era bastante superior à obtida através do ensaio 

de tração uniaxial. 

Centeno et al. (2016) compararam resultados experimentais e numéricos para as extensões na fratura 

e respetiva trajetória de deformação do ensaio de expansão com punções cónicos com 15º, 30º e 45º 

de inclinação para a liga de alumínio AA6063-T6. A investigação serviu também para perceber em que 

condições o fenómeno de estricção surgia antes de ocorrer a fratura para tubos de parede fina. Na 

Figura 2.15 são comparados os resultados experimentais e numéricos, onde também é feita uma 

previsão da trajetória de deformação para o ensaio de expansão com o punção cónico de 30º. Os 

resultados experimentais foram obtidos através da análise de grelhas de círculos. 

 

Figura 2.15 - Previsão da trajetória de deformação para o punção cónico de 30º de inclinação, adaptado de 

Centeno et al (2016). 

O ensaio de tração segundo a direção transversal ilustrado na Figura 2.14 (d) apresenta-se como uma 

alternativa simples ao ensaio clássico para a avaliação, das propriedades mecânicas e da 

enformabilidade segundo a direção transversal. O ensaio também denominado Ring Hoop Tension Test 

(RHTT) consiste em tracionar um anel previamente extraído do tubo numa máquina de ensaios 

universal com o auxílio de dois semicilindros em que um deles se desloca de forma a reproduzir um 

estado de tração uniaxial segundo a direção transversal (Dick & Korkolis, 2014). 



20 

 

Arsene e Bai (1996) propuseram uma nova abordagem ao ensaio de anel proposto pela primeira vez 

na norma ISO 8496 (1986) através da introdução de vários mandris de forma a tracionar o anel sem 

que ocorresse flexão do mesmo. Na investigação foram realizadas análises de elementos finitos onde 

se pretendia avaliar a distribuição de tensões e extensões no anel e averiguar o efeito do atrito entre 

os mandris e o anel. Baseados nos resultados numéricos foi proposto um aparato de forma a introduzir 

o estado de tração uniaxial segundo a direção transversal de forma a determinar o comportamento 

segundo essa direção. 

Wang et al. (2002) adaptaram o aparato proposto por Arsene e Bai (1996) para a determinação da 

curva de tensão-extensão segundo a direção transversal de produtos tubulares. O aparato estabelecido 

permitiu avaliar as propriedades do tubo segundo a direção transversal sem alteração das propriedades 

mecânicas, o que acontece no ensaio em que o provete é achatado. A extensão na direção transversal 

foi medida durante a realização do ensaio através do uso de extensómetros, foram ainda utilizadas 

grelhas de círculos para avaliar a distribuição das extensões no fim dos ensaios. 

Dick e Korkolis (2014) investigaram os efeitos, da pressão de contacto, tensão radial e atrito entre os 

provetes e mandris através de análises de elementos finitos. No seu trabalho mostraram que a pressão 

de contacto e a pressão radial induzida causava desvios quanto ao esperado para estado de tração 

uniaxial, o que vai de encontro ao que acontece no ensaio clássico por deformação plástica através de 

fluidos sobre pressão com carregamento axial, que frequentemente é utilizado para caracterizar as 

propriedades do material segundo a direção transversal. Mostraram ainda que à medida que o factor 

de atrito aumenta (0.1-0.15) o estado de tração uniaxial se deteriorava. Foi ainda averiguado o efeito 

da excentrecidade nos resultados. No mesmo estudo foram avaliadas as propriedades mecânicas 

segundo a direção tranversal do tubo AA-6061-T4 obtido por extrusão, na qual o campo das extensões 

e a sua evolução foram obtidas através de um sistema DIC (Digital Image Correlation). 
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2.3. Tenacidade à Fratura em modo I 

A tenacidade à fratura é uma propriedade que indica a probabilidade de uma fenda especifica originar 

uma falha e é definida como a capacidade de um dado material absorver energia quando deformado 

no domínio plástico até que ocorra fratura. 

Griffith (1921) estabeleceu as primeiras considerações sobre tenacidade à fratura, o seu trabalho 

consistiu no estudo da propagação de fendas em materiais frágeis e deu origem à primeira abordagem 

sobre a mecânica da fratura elástica (LEFM, Linear Elastic Fracure Mechanics). Contudo o método 

desenvolvido não permitia a obtenção de valores corretos de tenacidade à fratura para materiais 

dúcteis.  

De forma a obter valores corretos vários métodos no âmbito da fratura não-linear foram desenvolvidos 

dos quais se destacam o integral-J e a teoria do trabalho essencial de fratura (EWF, Essential Work of 

Fracture), (Yamakawa et al. 2004). Quando comparados os dois métodos, o EWF permite a obtenção 

de resultados fidedignos sendo menos demorado, devido à sua simplicidade o método tem sido 

aplicado com sucesso em estudos de resistência à propagação da fenda tanto em materiais dúcteis 

como frágeis (Yamakawa et al. 2004). 

Broberg (1975) propôs que a região não elástica da fenda poderia ser dividida em duas regiões, uma 

região situada na extremidade do processo onde a fenda ocorre, e uma região exterior onde a 

deformação plástica ocorre para acomodar as grandes deformações na região da fenda.  

O método EWF proposto por Cotterell e Reddel (1977) consiste em tracionar um conjunto de provetes 

de duplo entalhe, com uma determinada espessura, largura e comprimento do ligamento até que ocorra 

fratura completa dos provetes. O método proposto considera que o trabalho total (𝑊𝑓) envolvido na 

fratura dos provetes é dissipado em duas regiões distintas como proposto por Broberg (1975), uma 

região de processo onde a fenda ocorre e na qual se dá o trabalho essencial de fratura (𝑊𝑒) e uma 

região onde se dá a deformação plástica e que envolve a região do processo onde, se dá o trabalho 

não essencial de fratura (𝑊𝑝), uma possível representação das regiões descritas pode ser visualizada 

na Figura 2.16. 
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Figura 2.16 - Representação das regiões de dissipação de energia num provete de duplo entalhe à tração. 

O trabalho essencial de fratura 𝑊𝑒 apresenta-se, como o trabalho necessário para a geração de novas 

superfícies e encontra-se concentrado junto à região do entalhe no plano de fratura, o valor do trabalho 

essencial é proporcional ao comprimento do ligamento do provete L, assumindo que o trabalho 

fundamental específico permanece constante. O trabalho não essencial de fratura 𝑊𝑝, representa a 

energia dissipada plasticamente em torno do local onde ocorre a fratura, este não influencia a geração 

de novas superfícies de fratura do provete sendo por isso considerado não essencial, a região onde se 

dá a deformação plástica apresenta uma forma circular de diâmetro L, correspondente ao comprimento 

do ligamento do provete (Cotterell & Reddel, 1977). 

Assim o trabalho total 𝑊𝑓 é dado pela soma entre o trabalho essencial de fratura 𝑊𝑒 e o trabalho não 

essencial de fratura 𝑊𝑝, através da Equação 2.19. 

 𝑊𝑓 = 𝑊𝑒 +𝑊𝑝 = (𝑤𝑒𝐿𝑡) + (𝑤𝑝𝛾𝐿
2𝑡) (2.19)  

Em que 𝑤𝑒 representa o trabalho essencial de fratura específico (por unidade de superfície), 𝑤𝑝 o 

trabalho não essencial de fratura específico (por unidade de volume), L o comprimento do ligamento, 𝑡 

a espessura do provete utilizado na realização do ensaio e 𝛾 um fator de forma relacionado com a 

geometria da região que acomoda a deformação plástica do provete ensaiado.  

Segundo Cotterell e Reddel (1977) a Equação 2.19 é válida quando existe cedência completa antes do 

inicio da propagação da fenda e o ligamento se encontra num estado de tensão e deformação plana. 

Portanto existe um limite superior e inferior teóricos para o comprimento do ligamento L em que a 

Equação 2.19 é válida. O limite inferior rege-se pela espessura da chapa e da ordem de grandeza de 

cerca de cinco vezes a espessura da mesma, o limite superior é determinado pelo tamanho da região 
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onde se dá a deformação plástica sendo que o comprimento do ligamento L não deve ser superior a 

essa mesma região plástica.  

Silva et al. (2015) defendem a necessidade da presença de um ligamento cujo comprimento, L, inferior 

ao valor limite 𝛾2𝑅, em que 𝛾 ≈ 8 e onde 2R corresponde à largura do entalhe por forma a assegurar 

que a região plástica desenvolvidada se localiza entre os entalhes do ligamento. 

Dividindo a Equação 2.19 pela superfície (𝐿𝑡) obtém-se o trabalho total de fratura específico (𝑤𝑓) dado 

pela Equação 2.20. 

 𝑤𝑓 =
𝑊𝑓

𝐿𝑡
= 𝑤𝑒 + 𝑤𝑝𝛾𝐿 (2.20)  

A partir dos ensaios experimentais obtêm-se as evoluções da força com o deslocamento para os vários 

comprimentos do ligamento L, onde a área abaixo da curva corresponde ao trabalho total 𝑊𝑓, ver Figura 

2.17 (a). Através da Equação 2.20 apresentada e conhecendo o trabalho total de fratura associado a 

um conjunto de ensaios é feita a sua representação por intermédia de pontos (Figura 2.17 (b)), onde 

recorrendo a uma regressão linear é determinado o valor da tenacidade à fratura 𝑅𝑇 que corresponde 

ao valor de 𝑊𝑒, ordenada na origem da regressão linear e em que o declive da reta é dado pelo valor 

de 𝑤𝑝𝛾. Teoricamente o trabalho essencial de fratura 𝑊𝑒 é independente da geometria sendo, portanto, 

uma característica do material, correspondendo teoricamente a um comprimento do ligamento nulo 

(Yamakawa et al., 2004) 

(a)  
 

(b) 

Figura 2.17 - (a) Representação esquemática da evolução da força com o deslocamento para diferentes 

comprimentos do ligamento. (b) Determinação da tenacidade à fratura (𝑅𝑇), através da energia por unidade de 

área, adaptado de Madeira et al. (2015). 
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3. Trabalho Experimental 

O trabalho experimental tem como objetivo a caracterização do material, a determinação da 

enformabilidade à tração e da tenacidade à fratura quer segundo as direções longitudinal e transversal 

de um tubo de uma liga de alumínio AA6063-T6 obtido por extrusão com matriz especial. O tubo 

apresenta um raio exterior de 𝑟0 = 20 mm e uma espessura nominal 𝑡𝑜 = 2 mm. Da liga de alumínio 

AA6063-T6 destacam-se na sua composição química os seus teores de alumínio não superiores a 

97.5 % e os seus teores de magnésio e silício que podem variar entre 0.45 - 0.9 e 0.2 – 0.6 

respetivamente. 

Para a caracterização do material e a determinação da enformabilidade à tração do tubo foram 

realizados ensaios de tração segundo as direções longitudinal e transversal. Para estes ensaios foram 

extraídos provetes de várias posições angulares de forma a analisar a influência da espessura segundo 

a direção transversal do tubo na caracterização do material. Os provetes foram extraídos com uma 

variação da posição angular de 45º entre si, para tal foi necessário definir os 0 º e sentido de rotação, 

mantendo estes consistentes em todos os provetes como ilustrado na Figura 2.11 presente na 

secção 2.2.  

Na Figura 3.1 é apresentada a variação de espessura segundo a direção transversal do tubo para as 

várias posições angulares em estudo, onde se pode verificar uma variação de espessura entre 1.85 mm 

e 2.05 mm sendo a espessura média (𝑡𝑚 = 1.90 𝑚𝑚). 

 

Figura 3.1 - Variação de espessura para as várias posições angulares dos ensaios. 

Com o objetivo de determinar a tenacidade à fratura do tubo foram realizados ensaios de duplo entalhe 

à tração segundo as direções longitudinal e transversal. 

Nos subcapítulos seguintes são apresentados, os ensaios de tração e de tenacidade à fratura 

realizados onde se aborda a preparação dos provetes, os equipamentos e metodologias utilizados, o 

desenvolvimento da ferramenta para a realização dos ensaios na direção transversal e o plano de 

ensaios. 
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3.1. Ensaios de tração 

Os ensaios de tração têm como objetivo obter as propriedades mecânicas do material, como por 

exemplo a tensão de cedência, tensão de rotura, percentagem de redução de área, coeficiente de 

encruamento e a lei do material segundo as direções longitudinal e transversal, e caracterizar o limite 

de enformabilidade à tração. 

Nos subcapítulos seguintes é apresentada a preparação dos provetes para os ensaios segundo as 

direções longitudinal e transversal. 

3.1.1. Ensaio de tração segundo a direção longitudinal 

Para os ensaios de tração segundo a direção longitudinal adotou-se a norma ASTM E8/E8M-09 (2009), 

para ensaios de tração de produtos tubulares de grande diâmetro de forma a que a caracterização 

mecânica do material seja a correta. Segundo a norma os provetes de tração segundo a direção 

longitudinal devem respeitar a geometria apresentada na Figura 3.2. 

 

Figura 3.2 - Geometria dos provetes de tração segundo a direção longitudinal pela norma ASTM E8/E8M-09 

(2009) 

Para obtenção dos provetes com as dimensões pretendidas foi necessário efetuar a modelação da 

geometria dos provetes, esta foi realizada no software CAD SolidWorks. Após a modelação foi 

necessário proceder ao corte dos tubos de forma a que a sua maquinagem por eletro-erosão por fio 

fosse possível, sendo possível extrair quatro provetes desfasados de 90º face à sua posição angular. 

De referir que através de um bom alinhamento das posições angulares opostas é possível extrair dois 

provetes por corte, sendo possível por exemplo extrair provetes referentes às posições angulares de 

0º e 180º. Os tubos foram cortados com um comprimento de cerca de 250 mm com recurso a um 

serrote mecânico que se encontra no Laboratório de Tecnologia Mecânica do IST. Depois de efetuado 

o corte dos tubos foram marcados com as respetivas posições angulares de que se destinavam retirar 

os provetes de acordo com o definido na secção 3. 
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Após o corte dos tubos foi realizada a sua maquinagem, esta ficou a cargo do Núcleo de Oficinas do 

IST e o trabalho realizado pelos mesmos consistiu em importar a geometria modelada para um software 

CAM a fim de definir as trajetórias e parâmetros associados ao processo de maquinagem, para tal o 

software utilizado foi o Master CAM X5. Após a modelação foi efetuado o pós-processamento do 

software CAM para uma eletroersora por fio Charmilles, Modelos Robofil 190 onde foi realizada a 

maquinagem. Na Figura 3.3 pode ser visualizado o aparato para o processo de maquinagem por eletro-

erosão por fio, bem como uma ilustração do tubo após extraídos os quatro provetes. 

(a) (b) 

Figura 3.3 - (a) Aparato para o corte dos provetes de tração por eletro-erosão por fio. (b) Ilustração do tubo após 

extraídos os quatro provetes de tração segundo a direção longitudinal. 

3.1.2. Ensaio de tração segundo a direção transversal 

O ensaio de tração segundo a direção transversal para tubos metálicos não está normalizado, porém 

adotou-se a norma ASTM E8/E8M-09 (2009) existente para provetes de tração retangulares 

adaptando-a à superfície exterior do tubo tendo como objetivo a obtenção das propriedades mecânicas 

do material e do limite de enformabilidade segundo a direção transversal. Através da adaptação da 

norma referida os provetes de anel devem respeitar a geometria apresentada na Figura 3.4 com um 

comprimento de secção reduzida mínimo 𝑙 = 32 mm. Foram ainda preparados provetes de dimensões 

diferentes à proposta onde se variou o comprimento da secção reduzida ( 𝑙 ) para fins de comparação 

e validação do ensaio, tal como feito por (Dick & Korkolis, 2014) 
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Figura 3.4 - Geometria dos provetes de tração segundo a direção transversal adaptados da norma ASTM 

E8/E8M-09 (2009) para provetes de tração retangulares. 

Para a obtenção dos provetes foi necessário numa primeira fase modelar a geometria dos mesmos, 

esta foi realizada com recurso ao software CAD SolidWorks. Após a sua modelação foi necessário 

realizar o corte dos tubos, estes foram cortados com cerca de 150 mm de comprimento, de forma a que 

de cada tubo cortado fosse possível obter 3 provetes referentes à mesma posição angular. O corte foi 

realizado com recurso a um serrote mecânico que se encontra no Laboratório de Tecnologia Mecânica 

do IST. Após o corte foi necessário marcar os tubos cortados com as respetivas posições angulares da 

qual que se pretendia extrair os provetes. A marcação das posições angulares foi consistente com as 

marcações efetuadas para o ensaio de tração segundo a direção longitudinal e é descrita na secação 3. 

De forma a obter a obter os provetes com a geometria pretendida foi necessário a sua maquinagem, 

esta ficou a cargo do Núcleo de Oficinas do IST e foi realizada com recurso a um torno convencional 

Schaublin 125, e a uma fresadora convencional Schaublin 53. O aparato para a maquinagem dos 

provetes pode ser visualizado na Figura 3.5. 

 

Figura 3.5 - Aparato da maquinagem dos provetes de tração segundo a direção transversal. 
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3.2.  Tenacidade à fratura em modo I 

De forma a caracterizar os tubos quanto à tenacidade à fratura em modo I, foram realizados ensaios 

de duplo entalhe à tração também denominados por provetes DNTT (Double Notched Tensile Test) 

segundo as direções longitudinal e transversal do tubo, estes ensaios possuem ainda o objetivo de 

caracterizar os limites de enformabilidade do tubo. 

Nos subcapítulos seguintes é apresentado a preparação dos provetes para os ensaios segundo as 

direções longitudinal e transversal. 

3.2.1. Ensaio de duplo entalhe à tração segundo a direção longitudinal 

Na ausência de normas para os ensaios em questão, recorreu-se a um de conjunto de provetes padrão 

com resultados devidamente validados baseados no trabalho de (Silva et al. 2015) fazendo um conjunto 

de aproximações. As aproximações foram realizadas tendo como ponto de partida a relação de larguras 

dos provetes estando os ensaios em tubo limitados ao seu diâmetro. A geometria dos provetes 

utilizados nos ensaios e as suas respetivas dimensões são apresentados na Figura 3.6 e na Tabela 3.5 

em que (R) é o raio do entalhe e (L) o comprimento do ligamento. 

 

Figura 3.6 - Geometria dos provetes de duplo entalhe segundo a direção longitudinal 

A obtenção dos provetes para a realização do ensaio é em todo semelhante à apresentada na secção 

3.1.1, com a diferença,  de que o corte dos tubos foi efetuado para um comprimento de 200 mm e ainda 

para o facto da geometria apresentada na Figura 3.6 apenas permitir a extração de dois provetes por 

tubo cortado. De realçar que os provetes obtidos representam as posições angulares, 0º e 180º, uma 

vez que a posição angular de 180º apresentava uma maior espessura. A maquinagem por eletro-erosão 

por fio foi realizada pelo Núcleo de Oficinas do IST. 

3.2.2. Ensaio de duplo entalhe à tração segundo a direção transversal 

Tal como para o ensaio de duplo entalhe à tração segundo a direção longitudinal a norma para o ensaio 

de tração segundo a direção longitudinal é inexistente. Como tal procedeu-se a um conjunto de 

aproximações em que foi tida em conta a relação de larguras dos provetes face à geometria proposta 

para o ensaio de duplo entalhe à tração segundo a direção longitudinal (secção 3.2.1), tendo ainda em 

conta as dimensões da ferramenta utilizada nos ensaios segundo a direção transversal. Foi ainda 



29 

 

proposta uma geometria diferente. As geometrias e dimensões dos provetes utilizados nos ensaios são 

apresentadas na Figura 3.7 e na Tabela 3.6, onde (R) representa o raio do entalhe e (L) o comprimento 

do ligamento. 

 

Figura 3.7 - Geometria dos provetes de duplo entalhe segundo a direção transversal 

A obtenção dos provetes para a realização do ensaio é em todo semelhante à apresentada na 3.1.2. 

De salientar que todos os provetes extraídos foram para uma posição angular de 180 º uma vez que é 

para esta que se verificava uma maior espessura. 

3.3. Projeto da ferramenta 

Para a realização dos ensaios segundo a direção transversal projetou-se uma ferramenta de forma a 

introduzir esforços de tração segundo a direção transversal do tubo. Esta foi projetada de modo a que 

fosse flexível e permitisse o ensaio de provetes de diferentes dimensões, admitindo provetes com uma 

largura máxima inferior a 20 mm e através da alteração de um dos componentes (semicilindros) esta 

admitir provetes com um diâmetro interior mínimo de 25 mm e um diâmetro exterior máximo de 70 mm. 

O material selecionado para o seu fabrico foi um aço inoxidável AISI 304 devido à sua resistência 

mecânica ser bastante superior à da liga de alumínio AA6063-T6 em estudo e de forma a que os seus 

componentes não entrassem em deformação plástica. 

No projeto da ferramenta foram tidos em conta trabalhos já realizados sobre ensaios de tração em 

tubos segundo a direção transversal e onde fosse possível a visualização da ferramenta usada nos 

mesmos como é o caso é o caso do trabalho realizado por (Barsoum & Ali, 2015) onde foi estudada 

uma liga de alumínio AA6063-T5 e pela norma ASTM D2290-00 (2000) para ensaios em termo 

plásticos. As ferramentas utilizada nos respetivos trabalhos podem ser visualizadas na representação 

esquemática da Figura 3.8. 
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(a) (b) 

Figura 3.8 - Representação esquemática do ensaio de tração segundo a direção transversal: (a) (Barsoum & Ali, 

2015); (b) ASTM D2290-00 (2000) 

Para a conceção da ferramenta foi necessário primeiramente modelar os vários componentes 

constituintes da ferramenta num software CAD, para tal foi usado o SolidWorks, Figura 3.9 (a). Foi 

depois necessária a realização dos respetivos desenhos 2D dos componentes para que estes fossem 

então fabricados, pela empresa Corcunho - Cunhos Cortantes e Moldes, Lda.  

(a) (b) 

Figura 3.9 - (a) Ferramenta modelada em software CAD, como numeração dos componentes: (1) Suportes para 

as amarras; (2) Semicilindros; (3) Cavilhas; (4) Folha de teflon; (5) Provete de tração segundo a direção 

transversal (b) Ferramenta de ensaios de tração segundo a direção transversal. 
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A ferramenta fabricada pode ser visualizada na Figura 3.9 (b). A ferramenta é constituída por dois 

suportes para as amarras (1), dois semicilindros (2) e ainda duas cavilhas (3). Na Figura 3.10 pode ser 

visualizada a montagem da ferramenta que consiste numa primeira etapa por colocar os semicilindros 

dentro do provete (5), de seguida entre os semicilindros e o provete é colocada uma folha de teflon (4) 

de forma a cobrir o comprimento de secção reduzida do provete para reduzir o atrito entre a ferramenta 

e o provete. Na terceira etapa os componentes assemblados anteriormente são alinhados com os 

suportes para as amarras que foram previamente encastrados na máquina de ensaios através dos 

orifícios existentes tanto nos semicilindros como nos suportes para as amarras. Por fim são inseridas 

as cavilhas de forma a fixar o sistema e a ferramenta é tracionada. 

Após o fim do ensaio, processo de desmontagem da ferramenta é o inverso ao descrito para a 

montagem, ou seja, são retiradas as cavilhas, de seguida retiram-se os componentes assemblados, 

separando-os. 

1ª Etapa 2ª Etapa 

 
 

3ª Etapa 4ª Etapa 5ª Etapa 

   

Figura 3.10 - Funcionamento da ferramenta e processo de montagem. 
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3.4. Equipamentos e metodologias 

Os ensaios experimentais do presente trabalho foram realizados numa máquina de ensaios universal 

Instron, Modelo 5900R que se encontra no Laboratório de Ensaios Mecânicos do IST, esta pode ser 

observada na Figura 3.11, bem como as suas principais características e o aparato para a realização 

dos ensaios segundo as direções longitudinal e transversal. A presente máquina é composta por 

dispositivos de fixação, amarras, que permitem fixar os dispositivos necessários à realização dos 

ensaios. Os dispositivos para a realização dos ensaios e que permitem o não escorregamento dos 

provetes para os ensaios segundo a direção longitudinal e da ferramenta apresentada na secção 3.3 

para os ensaios transversais, garantem a axialidade na aplicação da carga ao longo dos ensaios. A 

máquina é controlada pelo software informático Bluehill, onde é possível a definição de todos os 

parâmetros operativos assim como obter as forças e os deslocamentos do carro móvel. 

 
(a) 

Principais características técnicas 

Capacidade máxima (kN) 200 

Velocidade máxima de ensaio 
(mm/min) 

500 

Velocidade mínima de ensaio 
(mm/min) 

0.001 

(b) 

(c) (d) 

Figura 3.11 - (a) Máquina de ensaios universal Instron, Modelo 5900R. (b) Principais características técnicas da 

máquina de ensaios. (c) Aparato para a realização dos ensaios segundo a direção longitudinal. (d) Aparato para 

a realização dos ensaios segundo a direção transversal 
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Na realização dos ensaios experimentais foi utilizada uma tecnologia para a medição das deformações, 

esta tecnologia é uma alternativa à análise de grelha de círculos e têm como designação sistema DIC 

(Digital Image Correlation) e consiste num sistema ótico tridimensional que permite a captação de 

imagens a alta frequência através de duas câmaras, correlacionando posteriormente as imagens 

captadas. Cada par de imagens captada corresponde a um step e a partir da comparação entre steps 

é possível determinar tridimensionalmente a posição instantânea dos vários pontos pretos provenientes 

da pintura dos provetes. Como consequência é possível a obtenção de geometrias tridimensionais, 

deslocamentos e no caso dos ensaios realizados as deformações nas direções principais. O sistema 

DIC utlizado foi da Dantec Dynamics, Modelo Q-400 ( Figura 3.12 )e o software que permite a correlação 

de imagens entre steps foi o Instra 4D.  

 

Figura 3.12 - Sistema DIC da Danted Dynamics, Modelo Q-400 

A preparação do sistema DIC divide-se em 3 etapas que podem ser observadas na Tabela 3.1. 

Tabela 3.1 - Preparação do sistema DIC 

1º Etapa 
Posicionamento das câmaras até capturar a zona do 

provete que se pretende estudar.  

 

2ª Etapa 

Ajustar a potência da luz e a abertura do diafragma das 

câmaras até se obter o maior número de pontos 

vermelhos possível dispostos de forma uniforme. 
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3º Etapa 

Usar calibre em forma de xadrez fornecido pela marca 

do equipamento para correlacionar as imagens 

captadas pelas câmaras.  

 

Deforma a que uso do sistema DIC utilizado na medição das deformações do material fosse possível 

foi necessária a pintura prévia dos provetes. Para tal numa primeira fase foi necessária a limpeza dos 

provetes com álcool etílico de forma a retirar a sujidade e gordura existente do seu manuseamento, 

permitindo assim uma boa aderência da tinta ao provete. Após o provete limpo foi aplicada uma camada 

primária de tinta sobre a forma de spray branca, Spray RC Branco – 710 da RC Car. Numa última fase 

e depois da tinta branca secar foi aplicada uma tinta preta sobre a forma de spray preto, Spray RC 

Preto – 610 da RC Car, de forma a obter vários pontos uniformes de dimensões muito pequenas, ver 

Figura 3.13. O contraste obtido entre a camada primária de branco e os pontos pretos é o que permite 

o uso do sistema DIC.  

(a) (b) 

Figura 3.13 - (a) Realização da pitura de um provete de tração transversal. (b) Detalhe da pintura realizada num 

provete de duplo entalhe à tração segundo a direção longitudinal 

A metodologia para a determinação do valor de anisotropia normal (𝑟 ) consiste na determinação das 

extensões segundo a largura e segundo a espessura, ver Equação 2.18. O sistema DIC permite obter 

diretamente as extensões segundo o comprimento e a largura dos provetes, e a extensão segundo a 

espessura é obtida através da condição de incompressibilidade apresentada na Equação 2.8. 

Os valores de extensão considerados são os correspondentes à deformação plástica uniforme, ou seja, 

entre a cedência e a rotura.  
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Para obter o valor de anisotropia normal (𝑟), representa-se graficamente a evolução das extensões 

segundo a largura e segundo espessura, ver Figura 3.14, e através de uma regressão linear se 

determina o seu valor, que no exemplo da Figura 3.14 de 0.597. 

 

Figura 3.14 - Metodologia para o cálculo do valor de anisotropia normal (𝑟).  

Os provetes foram medidos antes e após a realização dos ensaios tendo como finalidade a obtenção 

das deformações na fratura. As medições efetuadas antes da realização dos ensaios de tração 

consistiram, na medição da espessura e da largura ao longo do comprimento de referência e foram 

realizadas com recurso a um micrómetro digital e a um paquímetro digital respetivamente. As medições 

efetuadas antes da realização dos ensaios de duplo entalhem à tração consistiram, na medição da 

espessura e da largura com recurso a micrómetro digital e a um microscópio respetivamente. As 

medições efetuadas após a realização dos ensaios quer de tração quer de duplo entalhe à tração 

consistiram, na medição da espessura e da largura após a fratura e foram realizadas com recurso a um 

microscópio. O microscópio utilizado nas medições foi o microscópio Mitutoyo, Modelo TM-505B, este 

pode ser visualizado na Figura 3.15 bem como as suas características técnicas. 

(a) 

Principais características técnicas 

Fonte de luz 
LED branco com 

filtro verde 
ajustável 

Ampliação (x) 10 

Curso máximo (mm) 50 

Precisão (mm) 0.001 

 

(b) 

Figura 3.15 - (a) Microscópio Mitutoyo, Modelo TM-505B; (b) Principais características do microscópio  
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3.5. Plano de ensaios  

Neste capítulo são apresentados os planos de ensaios para os quatro ensaios realizados no presente 

trabalho. O plano de ensaios relativo aos ensaios de tração foi estabelecido tendo em conta, a 

caracterização do material, a determinação da enformabilidade e ainda a influência da espessura. O 

plano de ensaios relativo aos ensaios de duplo entalhe à tração teve em conta a determinação, da 

tenacidade à fratura em modo I e da enformabilidade. 

Na Tabela 3.2 é apresentado o plano de ensaios dos ensaios de tração segundo a direção longitudinal, 

na qual foram realizados no mínimo três ensaios para cada posição angular, de forma a que se 

verificasse repetibilidade dos resultados e, portanto, confiança nos valores obtidos para a 

caracterização mecânica do material e determinação da enformabilidade. Em alguns casos foi 

necessária a realização de mais ensaios devido ou à fratura ocorrer fora do comprimento de referência 

ou a falha do sistema DIC, como foi o caso dos provetes referentes às posições angulares de 135 º, 

180 º, e 225 º. A necessidade de uma boa caracterização mecânica do material segundo a direção 

longitudinal é relevante uma vez que esta é utilizada nas simulações numéricas deste ensaio. A 

velocidade dos ensaios foi de 5 mm/min e a frequência de captação de imagem do sistema DIC de 

20 Hz o que equivale a vinte imagens por segundo. 

Tabela 3.2 - Plano de ensaios para os ensaios de tração segundo a direção longitudinal. 

Material 
Posição angular 

(º) 
Número de 

ensaios 

AA6063-T6 

0 3 

45 3 

90 3 

135 6 

180 4 

225 4 

270 3 

315 3 

Total de ensaios 29 

Na Tabela 3.3 é apresentado o plano de ensaios a realizar para os ensaios de tração segundo a direção 

transversal. Foram realizados três ensaios para cada ângulo respetivamente sendo que cada ângulo é 

alinhado com o centro do comprimento de referência do provete. O número de ensaios tem os mesmos 

objetivos apresentados para os ensaios de tração segundo a direção longitudinal, como tal para alguns 

ângulos foi necessária a realização de mais ensaios devido, ou à fratura ocorrer fora do comprimento 

de referência, ou à falha do sistema DIC, como foi dos provetes referentes às posições angulares de 
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135 º, 180 º, e 225 º. A necessidade de uma boa caracterização mecânica do material segundo a 

direção transversal é imperativa uma vez que esta é utilizada nas simulações numéricas deste ensaio. 

A velocidade dos ensaios foi de 5 mm/min e a frequência de captação de imagem do sistema DIC de 

10 Hz o que equivale a dez imagens por segundo. 

Tabela 3.3 - Plano de ensaios para os ensaios de tração segundo a direção transversal. 

Material 
𝒍  

(mm) 

Posição angular,  
(º) 

Número de 
ensaios 

AA6063-T6 32 

0 3 

45 3 

90 3 

135 6 

180 5 

225 4 

270 3 

315 3 

Total de ensaios 30 

Para o ensaio de tração segundo a direção transversal foram ainda realizados ensaios em que se fez 

variar o comprimento da secção reduzida ( 𝑙 ), de forma perceber a influência do mesmo no 

comportamento do material e comparar com o ensaio realizado para o comprimento de secção reduzida 

( 𝑙 = 32 𝑚𝑚 ) utilizado na caracterização do material segundo a direção transversal, o plano de ensaios 

é apresentado na Tabela 3.4. 

Tabela 3.4 - Plano de ensaios do ensaio tração segundo a direção transversal com variação do comprimento de 

secção reduzida. 

Material 
𝒍  

(mm) 
Posição angular 

(º) 
Número de 

ensaios 

AA6063-T6 

10 

0º 

3 

16 3 

24 3 

Total de ensaios 9 

Na Tabela 3.5 é apresentado o plano de ensaios a realizar para os ensaios de duplo entalhe à tração 

segundo a direção longitudinal. No ensaio fez-se variar o comprimento do ligamento L. A velocidade 

dos ensaios foi de 5 mm/min e a frequência de captação de imagem do sistema DIC de 20 Hz o que 

equivale a vinte imagens por segundo. 
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Tabela 3.5 - Plano de ensaios para os ensaios de duplo entalhe à tração segundo a direção longitudinal. 

Material 
R  

(mm) 
L 

(mm) 
Número de 

ensaios 

AA6063-T6 0.9 

5 4 

7 4 

9 4 

11 4 

14 4 

Total de ensaios 20 

Na Tabela 3.6 é apresentado o plano de ensaios a realizar para os ensaios de duplo entalhe à tração 

segundo a direção transversal. No ensaio fez-se variar o raio do entalhe e o comprimento do ligamento 

L. O raio do entalhe de 0.5 mm corresponde ao conjunto de aproximações realizado como descrito na 

secção 3.2.1, foi ainda testado um raio de entalhe superior para perceber a influencia do mesmo no 

ensaio. A velocidade dos ensaios foi de 5 mm/min e a frequência de captação de imagem do sistema 

DIC de 10 Hz o que equivale a dez imagens por segundo. 

Tabela 3.6 - Plano de ensaios para os ensaios de duplo entalhe à tração segundo a direção transversal. 

Material 
R 

(mm) 
L 

 (mm) 
C 

(mm) 
Número de 

ensaios 

AA6063-T6 

0.5 

3 7 2 

5 6 2 

7 5 2 

8 4.5 2 

3.0 

3 7 3 

5 6 3 

7 5 3 

8 4.5 3 

11 3 3 

Total de ensaios 23 
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4. Trabalho Numérico 

O trabalho numérico tem como finalidade o desenvolvimento de modelos numérico para os ensaios de 

tração segundo as direções longitudinal e transversal. Através dos modelos numéricos procura-se obter 

a evolução da curva força com o deslocamento e das trajetórias deformação de forma a comparar com 

os resultados obtidos experimentalmente, tendo como objetivo a sua validação. Atualmente o recurso 

à análise numérica é extremamente importante pois permite às indústrias reduzir tempos e custos em 

estudos experimentais. 

Os modelos de análise numérica do presente trabalho foram desenvolvidos no software informático de 

elementos finitos I-FORM 3D (Nielsen et al. 2013). Este software permite a resolução de problemas de 

deformação plástica através de teorias de plasticidade e do método de elementos finitos. 

Nos subcapítulos seguintes será apresentado o software utilizado no trabalho numérico e abordados 

os modelos numéricos desenvolvidos e as análises de sensibilidade efetuadas para cada modelo. 

4.1. Software I-FORM 3D 

O software I-FORM 3D é um programa de elementos finitos desenvolvido pela Área Científica de 

Tecnologia Mecânica do IST na pessoa do professor Paulo Martins. O programa tem por base uma 

formulação de elementos finitos de escoamento quasi-estático e apresenta um algoritmo de integração 

temporal implícito. A garantia de equilíbrio no final de cada incremento através da minimização do 

resíduo de forças é a principal vantagem na utilização deste programa (Rodrigues & Martins, 2010). Na 

Tabela 4.1 podem ser observadas as principais características e aplicações das diferentes formulações 

de elementos finitos utilizadas na simulação numérica de processos tecnológicos de deformação 

plástica. 
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Tabela 4.1 - Principais características e aplicações das diferentes formulações de elementos finitos 

utilizadas na simulação numérica de processos tecnológicos de deformação plástica, (adaptado de 

Rodrigues e Martins, 2010). 

Formulações de 
elementos finitos 

Formulação de Escoamento Formulação Sólida Formulação Dinâmica 

Equações de 
equilíbrio 

Quasi-estáticas Quasi-estáticas Dinâmicas 

Equações 
constitutivas 

Rígido-plásticas, 
Rígido-viscoelásticas 

Elasto-plásticas, 
Elastoiscoplásticas 

Elasto-plásticas. 
Elasto-viscoplásticas 

Estrutura base Matriz de Rigidez Matriz de rigidez 
Matriz de massas e de 

rigidez 

Minimização do 
resíduo de forças 

em cada 
incremento 

Sim Sim Não 

Algoritmo de 
integração 
temporal 

Implícito Implícito Explicito 

Dimensão relativa 
dos incrementos 

Média Média/Elevada Muito pequena 

Tempo de CPU 
relativo por 
incremento 

Médio Médio Muito Pequeno 

Qualidade relativa 
dos resultados 

obtidos 
Média Elevada Baixa/Média 

Aplicações típicas Deformação plástica na massa 
Deformação plástica na 

chapa e na massa 
Deformação plástica de 

chapa 

Programas I-FORM, Forge, Deform Abaqus, Autoform LS-Dyna 

 

4.2. Modelo numérico do ensaio de tração segundo a direção 

longitudinal 

O modelo numérico desenvolvido para o ensaio de tração segundo a direção longitudinal tem por 

objetivo determinar a evolução das curvas força com o deslocamento e as trajetórias de deformação 

tanto no plano das extensões principais como no plano da triaxialidade. A comparação destes 

resultados com os dos ensaios experimentais permite avaliar a validade do modelo numérico. 

O programa I-FORM 3D permite a importação da curva da lei do comportamento do material obtida nos 

ensaios experimentais de tração longitudinais. A equação que a caracteriza é apresentada como média 

na Tabela 5.1 e pode ser visualizada na Figura 5.2 da secção 5.1.1. Nas simulações o material foi 

considerado como isotrópico e incompressível. 
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Na modelação da geometria do provete usado para as simulações numéricas optou-se por modelar um 

quarto do provete uma vez que este é simétrico relativamente aos planos xy e zx, permitindo assim 

diminuir o custo computacional, ver Figura 4.1. A discretização da geometria foi realizada no software 

GiD e posteriormente importada para o programa. O provete foi discretizado através de elementos 

hexaédricos de oito nós e os dispositivos de fixação do provete através de elementos triangulares sobre 

a forma de casca, representativa das superfícies dos mesmos em contacto com o provete e foram 

considerados como que rígidos. Para a realização da discretização do provete no software GiD foram 

criados 3 elementos de volume. Cada elemento de volume apresenta dimensões diferentes para os 

hexaedros de forma a diminuir o custo computacional. Sendo o elemento de volume apresentado como 

(1) na Figura 4.1 (a) aquele apresenta maior interesse para o estudo e como tal apresentar uma menor 

dimensão para os hexaedros, o que permite uma melhor discretização da geometria na zona de 

interesse e portanto resultados mais fiáveis. A divisão da geometria do provete em elementos de 

volume bem como a discretização através de elementos hexaédricos pode ser visualizada na 

representação esquemática apresentada da Figura 4.1. 

(a) 

 
(b) 

Figura 4.1 - (a) Representação esquemática da divisão do modelo numérico do ensaio de tração longitudinal em 

elementos de volume. (b) Discretização através de elementos hexaédricos do provete de tração segundo a 

direção longitudinal. 

As análises foram executadas num computador portátil equipado com um processador intel core i7 - 

4510U 2.0 GHz e 12 Gb de RAM onde foram utilizados três processadores lógicos. 

4.2.1. Condições fronteira 

As condições fronteira foram definidas de forma a garantir a estabilidade e o não escorregamento do 

provete nos dispositivos de fixação. De forma a garantir estabilidade nas simulações numéricas foram 

definidos os planos de simetria xy e zx, pois a geometria dos provetes assim o permite. O não 

escorregamento do provete nos dispositivos de fixação é garantido quando se considera que as 

superfícies do provete em contacto com os dispositivos de fixação se encontram bloqueadas aos 

mesmos. O bloqueio das superfícies em contacto fez-se através da condição de não libertação dos nós 

o que garante condições de atrito máximo, sendo assim o provete considera-se encastrado nos 

dispositivos de fixação. Uma representação esquemática possível das condições fronteiras definidas 

para os provetes de tração longitudinal é apresentada na Figura 4.2. 
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Figura 4.2 - Representação esquemática das condições fronteira definidas para os provetes de tração segundo a 

direção longitudinal. 

4.2.2. Análise de sensibilidade à malha 

A dimensão da malha é um dos parâmetros de grande importância na precisão dos resultados obtidos 

e no tempo computacional do modelo numérico, uma vez que quanto menores dimensões definidas 

para os elementos que caracterizam a malha, maior será o tempo computacional exigido. É então 

necessária uma relação de compromisso entre a precisão dos resultados e o tempo computacional 

exigido. 

Uma forma adequada para a seleção das dimensões dos elementos da malha para o modelo numérico 

consiste em realizar uma análise de sensibilidade da malha. A análise consiste em aumentar o número 

de elementos de forma progressiva, o que significa diminuir uma ou mais dimensões dos hexaedros 

que definem o modelo numérico até obter convergência no valor da estimativa da força aplicada 

(Rodrigues & Martins, 2010). A análise de sensibilidade foi realizada para as dimensões nominais do 

provete, uma espessura 𝑡 = 2 mm, para um incremento de tempo ∆𝑡 = 0.1 s e uma velocidade de ensaio 

𝑣 = 1 mm/min. 

Na Figura 4.3 é apresentado a discretização de um elemento genérico para o provete de tração 

segundo a direção longitudinal, sendo as suas dimensões genéricas, (a) segundo o comprimento do 

provete, (b) segundo o arco descrito pela largura do provete e (c) segundo a espessura. 

 

Figura 4.3 - Discretização de um elemento genérico e dimensões genéricas para o provete de tração segundo a 

direção longitudinal. 

Como mencionado o modelo numérico foi dividido em três elementos de volume, na Tabela 4.2 podem 

ser consultadas as dimensões dos elementos hexaédricos para cada simulação efetuada. 
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Tabela 4.2 - Dimensões dos elementos hexaédricos para cada elemento de volume do provete de tração 

longitudinal usado no modelo numérico. 

Nº de 
Elementos 

c  
(mm) 

1 2 3 

a 
(mm) 

b 
(mm) 

a 
(mm) 

b 
(mm) 

a 
(mm) 

b 
(mm) 

900 0.67 1.60 1.04 1.25 1.67 - 1.04 2.94 1.67 

1200 0.50 1.60 1.04 1.25 1.67- 1.04 2.94 1.67 

2048 0.50 1.18 0.78 1.00 1.25 - 0.78 2.50 1.25 

4096 0.50 0.60 0.78 0.63 1.25 - 0.78 1.11 1.25 

9216 0.33 0.60 0.52 0.63 0.83 - 0.52 1.11 0.83 

10152 0.33 0.50 0.52 0.63 0.83 - 0.52 1.11 0.83 

Na Figura 4.4 é apresentada a análise de sensibilidade à malha através da evolução das curvas força 

com o deslocamento. 

 

Figura 4.4 - Evolução das curvas força com o deslocamento para número de elementos diferentes do modelo 

numérico do ensaio de tração segundo a direção longitudinal. 

Através da análise da Figura 4.4, conclui-se que existe convergência de resultados para um número de 

elementos superior a 2048. Optou-se então pela adoção da malha com 9216 elementos uma vez que 

a sua curva segue da melhor forma a curva com maior número de elementos com um custo 

computacional menor e, portanto, garante convergência nas análises seguintes. Na opção prevaleceu 

também as dimensões da malha segundo o comprimento e largura do elemento de volume (1) serem 

mais próximas quando comparadas com a malha com 4096 elementos. 
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4.2.3. Análise de sensibilidade ao incremento de tempo 

O parâmetro incremento de tempo (∆ 𝑡) representa a nível temporal a diferença para qual são 

calculados numericamente os resultados, este relaciona-se diretamente com a velocidade do ensaio 

(𝑣) pela Equação 4.1 e onde (𝑑) representa o valor do deslocamento e (𝑁𝑠𝑡𝑒𝑝𝑠) o número de steps. 

 𝑣 =
𝑑

𝑁𝑠𝑡𝑒𝑝𝑠∆𝑡
 (4.1) 

A análise de sensibilidade ao incremento de tempo surge com a necessidade de averiguar a 

convergência dos resultados pois o seu valor é limitado pelas fortes não-linearidades da geometria, 

principalmente o contacto com atrito. Tal como para a dimensão da malha, o incremento de tempo tem 

interferência direta na precisão dos resultados obtidos e no tempo de computação do modelo numérico, 

sendo então necessária uma solução de compromisso. A análise de sensibilidade ao incremento de 

tempo foi realizada para, a espessura nominal do provete 𝑡  = 2 mm, uma velocidade de ensaio 

𝑣 = 1 mm/min e um valor de deslocamento (𝑑) e número de steps (𝑁𝑠𝑡𝑒𝑝𝑠).  

A Figura 4.5 apresenta a análise de sensibilidade ao incremento de tempo na qual se fez variar o 

incremento de tempo entre 0.50 s e 0.05 s. 

 

Figura 4.5 - Evolução das curvas força com deslocamento para diferentes incrementos de tempo do modelo 

numérico do ensaio de tração segundo a direção longitudinal. 

Pela análise da evolução das curvas força com o deslocamento, podemos verificar que os resultados 

convergem para incrementos de tempo inferiores a ∆𝑡 = 0.10 s. O que significa que valores de 

incremento de tempo inferiores ao referido a evolução da curva força com o deslocamento se irá 

sobrepor. O tempo computacional não apresenta a tendência esperada isto é uma diminuição do 

mesmo com o aumento do incremento de tempo, tal facto se deve que para os incrementos de tempo 
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maiores foi necessário o computador realizar um maior número de iterações até convergir. Optou-se 

então pelo incremento de tempo ∆𝑡 = 0.10 s uma vez que este possui um menor tempo computacional 

quando comparado com o incremento de tempo ∆𝑡 = 0.05 s.  

4.2.4. Análise de sensibilidade à espessura 

A análise de sensibilidade à espessura do provete tem por objetivo analisar a influência da espessura 

nos resultados numéricos, uma vez que o processo tecnológico utilizado no fabrico dos tubos de 

alumínio AA6063-T6 foi o processo de extrusão com matriz especial apresentado na secção 2, este 

não garante uniformidade da espessura segundo a direção transversal do tubo como é possível 

observar na Figura 3.1. A presente análise foi realizada com uma velocidade 𝑣 = 1 mm/min e um 

incremento de tempo ∆𝑡 = 0.10 s fazendo apenas variar a espessura entre o seu valor, nominal (𝑡 = 

2.00 mm), máximo (𝑡 = 2.05 mm), mínimo (𝑡 = 1.85 mm) e médio (𝑡 = 1.90 mm) verificados nas medições 

efetuadas antes da realização dos ensaios experimentais. Apresenta-se na Figura 4.6 a análise de 

sensibilidade efetuada à espessura do provete através da evolução das curvas força com o 

deslocamento. 

 

Figura 4.6 - Evolução das curvas força com o deslocamento para diferentes espessuras do provete para o 

modelo numérico do ensaio de tração segundo a direção longitudinal. 

Pela análise da Figura 4.6 podemos verificar que a variação da espessura origina alterações no valor 

força máxima, sendo tanto maior quanto maior for a espessura. No entanto a evolução das forças é em 

tudo semelhante. Considerou-se então o valor médio 𝑡 = 1.90 mm para a espessura verificado no 

trabalho experimental.  
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4.3. Modelo numérico do ensaio de tração segundo a direção 

transversal 

O modelo numérico desenvolvido para o ensaio de tração segundo a direção transversal possui os 

mesmos objetivos descritos na secção 4.2 para o ensaio de tração segundo a direção longitudinal e os 

resultados permitem avaliar a validade do modelo numérico quando comparado com o trabalho 

experimental. 

Como mencionado anteriormente na secção 4.2 o programa I-FORM 3D permite a importação da curva 

da lei do comportamento do material. Para o modelo numérico do ensaio de tração segundo a direção 

transversal foi utilizada a lei do comportamento do material obtida nos ensaios experimentais segundo 

a mesma direção. A equação que a caracteriza é a apresentada como média na Tabela 5.3 e pode ser 

visualizada na Figura 5.4 da secção 5.1.2. Tal como para o ensaio segundo a direção longitudinal o, 

material foi considerado isotrópico e incompressível. 

Devido à simetria do provete relativamente ao plano xz, optou-se por modelar apenas metade da sua 

geometria para o modelo numérico, permitindo assim diminuir o tempo computacional das simulações 

numéricas. A discretização da geometria utilizada foi realizada no software GiD, sendo posteriormente 

importada para o I-FORM 3D. A discretização do provete fez-se com recurso a elementos hexaédricos 

de 8 nós e as ferramentas consideradas rígidas e discretizadas através de elementos triangulares sobre 

a forma de casca, considerando assim apenas as superfícies em contacto com o provete.  

A discretização do provete no software GiD foi feita através de 4 elementos de volume, onde cada 

elemento de volume admite diferentes dimensões para os hexaedros. A divisão da geometria do 

provete em elementos de volume permite obter dimensões de malha diferentes para os diferentes 

elementos de volume, sendo o elemento de volume apresentado como (1) na representação 

esquemática apresentada na Figura 4.7 de maior interesse para o estudo, pois é aquele que representa 

o comprimento de secção reduzida do provete. Na Figura 4.7 pode ainda ser observada a discretização 

do modelo numérico através de elementos hexaédricos para os diferentes elementos de volume que 

constituem o modelo numérico. 
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(a) (b) 

Figura 4.7 - (a) Representação esquemática da divisão do modelo numérico do ensaio de tração segundo a 

direção transversal em elementos de volume. (b) Discretização através de elementos hexaédricos do provete de 

tração segundo a direção transversal. 

As análises foram executadas num computador portátil equipado com um processador intel core i7 – 

4510U 2.0 GHz e 12 Gb de RAM onde foram utilizados três processadores lógicos. 

4.3.1. Condições fronteira 

As condições fronteiras para o modelo numérico do ensaio de tração segundo a direção transversal 

foram definidas de forma a assegurar a estabilidade da simulação numérica, o que passou por 

considerar o plano de simetria zx pois a geometria do provete é simétrica, o que permite diminuir o 

custo computacional da simulação numérica. Também de forma a garantir a estabilidade do modelo 

numérico as ferramentas foram colocadas em contacto com o provete no início das várias simulações 

numéricas. De forma a reproduzir o ensaio experimental, o semicilindro superior foi considerado como 

que bloqueado, sendo o semicilindro inferior responsável pelo carregamento. Uma representação 

esquemática possível das condições fronteiras definidas para o modelo numérico dos ensaios de tração 

segundo a direção transversal é apresentada na Figura 4.8. 
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Figura 4.8 - Representação esquemática das condições fronteira definidas para o ensaio de tração segundo a 

direção transversal. 

4.3.2. Análise de sensibilidade à malha 

Como referido na secção 4.2.2 para o modelo numérico do ensaio de tração segundo a direção 

longitudinal a dimensão da malha é um parâmetro de grande importância, uma vez que as suas 

dimensões têm um custo computacional tanto mais elevado quanto menor forem as dimensões 

definidas para a malha. Tal como para o ensaio mencionado é necessária uma solução de compromisso 

entre a precisão dos resultados e custo computacional associado às dimensões da malha.  

A análise de sensibilidade à malha consistiu em aumentar progressivamente o número de elementos 

através da diminuição das dimensões dos hexaedros até obter convergência para a estimativa do valor 

de força aplicada. A análise de sensibilidade foi realizada para as dimensões nominais do provete, uma 

espessura 𝑡 = 2 mm, um incremento de tempo ∆𝑡 = 0.1 s e uma velocidade 𝑣 = 1 mm/min. 

Na Figura 4.9 é apresentado a discretização de um elemento genérico para o provete de tração 

segundo a direção transversal, sendo as suas dimensões genéricas, (d) segundo o arco que descreve 

o perímetro do provete, (e) segundo a largura do provete e (f) segundo a espessura. 

 

Figura 4.9 - Discretização de um elemento genéricos e suas dimensões genéricas para o provete de tração 

segundo a direção transversal 
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Como referido o modelo numérico foi dividido em quatro elementos de volume, na Tabela 4.3 podem 

ser consultadas as dimensões dos elementos hexaédricos para cada simulação efetuada. 

Tabela 4.3 - Dimensões dos elementos hexaédricos para cada elemento de volume do provete de tração 

transversal usado no modelo numérico. 

Nº de 
Elementos 

f  
(mm) 

1 2 e 3 4 

d 
(mm) 

e 
(mm) 

d 
(mm) 

e 
(mm) 

d 
(mm) 

e 
(mm) 

4800 0.5 0.42 - 0.47 0.5 0.40 - 0.50 0.50 - 083 0.68 - 0.76 0.83 

6440 0.5 0.36 - 0.41 0.43 0.37 - 0.46 0.43 - 0.71 0.59 - 0.66 0.71 

7840 0.5 0.30 - 0.34 0.43 0.29 - 0.36 0.43 - 0.71 0.49 - 0.54 0.71 

9800 0.4 0.30 - 0.34 0.43 0.29 - 0.36 0.43 - 0.71 0.49 - 0.54 0.71 

11200 0.4 0.30 - 0.34 0.38 0.29 - 0.36 0.38 - 0.63 0.49 - 0.54 0.63 

12600 0.4 0.22 - 0.25 0.43 0.27 - 0.34 0.43 - 0.71 0.38 - 0.42 0.71 

14400 0.4 0.22 - 0.25 0.38 0.27 - 0.34 0.38 - 0.63 0.38 - 0.42 0.63 

17280 0.33 0.22 - 0.25 0.38 0.27 - 0.34 0.38 - 0.63 0.38 - 0.42 0.63 

A Figura 4.10 apresenta a análise de sensibilidade efetuada à malha através da evolução das curvas 

força com o deslocamento. 

 

Figura 4.10 - Evolução das curvas força com o deslocamento para número de elementos diferentes do modelo 

numérico do ensaio de tração segundo a direção transversal. 

Pela análise da Figura 4.10 podemos observar que a convergência de resultados se dá para um número 

de elementos superior a 12600. Tendo por base o tempo de computação e o facto da sua evolução da 

força com o deslocamento ser a que melhor aproxima da análise com maior número de elementos foi 

escolhido o modelo numérico com 14400 elementos. Na sua escolha pesou também o facto para o 

comprimento de secção reduzida identificado como elemento de volume (1) na Figura 4.7 apresentar 

dimensões muito próximas segundo a largura e espessura (ver Tabela 4.3). 
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4.3.3. Análise de sensibilidade ao incremento de tempo 

Após definida a malha a usar para o modelo numérico do ensaio, foi necessário averiguar a 

convergência dos resultados quanto ao incremento de tempo pelos motivos apresentados na secção 

4.2.3 para o modelo numérico do ensaio de tração segundo a direção longitudinal. Na Figura 4.11 é 

apresentada a análise de sensibilidade na qual se fez variar o incremento de tempo entre 0.50 s e 

0.05 s. A análise foi efetuada para a espessura nominal do provete 𝑡  = 2 mm, uma velocidade do ensaio 

𝑣 = 1mm/min, um deslocamento (𝑑) e número de steps (𝑁𝑠𝑡𝑒𝑝𝑠) fixos. 

 

Figura 4.11 - Evolução das curvas força com deslocamento para diferentes incrementos de tempo do modelo 

numérico do ensaio de tração segundo a direção transversal. 

Através da análise da evolução das curvas força com o deslocamento presentes na Figura 4.12, é 

possível afirmar que existe convergência dos resultados para incrementos de tempo inferiores a ∆𝑡 = 

0.10 s, uma vez que a curva representativa deste incremento de tempo segue bem a curva para o 

incremento de tempo ∆𝑡 = 0.05 s. Como tal o incremento de tempo escolhido foi ∆𝑡 = 0.10 s, uma vez 

que fornece uma estimativa relativamente precisa para a evolução da força com um menor tempo 

computacional. 
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4.3.4. Análise de sensibilidade à espessura 

Como referido na secção 4.2.4 a análise de sensibilidade à espessura visa analisar a influência da 

espessura na evolução do valor estimado para a força, pois experimentalmente o tubo não apresenta 

uma espessura uniforme segundo a direção transversal pelos motivos mencionados na respetiva 

secção. A análise foi realizada com velocidade 𝑣 = 1mm/min e um incremento de tempo ∆𝑡 = 0.10 s 

fazendo apenas variar a espessura entre o seu valor, nominal, máximo, mínimo e médio verificados 

nas medições efetuadas antes da realização dos ensaios experimentais. Na Figura 4.12 é apresentada 

a respetiva análise de sensibilidade à espessura do provete. 

 

Figura 4.12 - Evolução das curvas força com o deslocamento para diferentes espessuras do provete para o 

modelo numérico do ensaio de tração segundo a direção transversal. 

Por análise da Figura 4.12 e tal como verificado na secção 4.2.4 para o ensaio de tração segundo a 

direção longitudinal, a variação de espessura influencia os valores para a força máxima, sendo este 

tanto maior quanto maior espessura. Foi então considerado o valor representativo da média da 

espessura do tubo 𝑡 = 1.90 mm verificado experimentalmente. 
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4.3.5. Análise de sensibilidade ao atrito  

No ensaio de tração segundo a direção transversal são geradas forças de atrito entre o provete e os 

semicilindros responsáveis pela introdução dos esforços. Deste modo procedeu-se à análise de 

sensibilidade ao atrito com a finalidade de compreender a sua influência no ensaio. A análise foi 

realizada para uma velocidade 𝑣 = 1 mm/min, um incremento de tempo ∆𝑡 = 0.10 s e para a espessura 

média do tubo 𝑡 = 1.90 mm. Na análise de sensibilidade apresentada na Figura 4.13 fez-se variar o fator 

de atrito 𝑚 entre o valor 0 e o valor 0.1 representativo da folha de teflon inserida no ensaio experimental. 

(a) (b) 

Figura 4.13 - (a) Evolução das curvas força com o deslocamento para diferentes fatores de atrito para o modelo 

númerico do ensaio de tração segundo a direção transversal. (b) Trajétorias de deformação para os diferentes 

fatores de atrito para o modelo númerico do ensaio de tração segundo a direção transversal.  

Por análise da Figura 4.13 (a) verifica-se uma evolução semelhante das curvas apresentadas, é ainda 

possível constatar que a presença de atrito provoca um ligeiro aumento para o valor de força máxima. 

Através da Figura 4.13 (b) é possível verificar que a presença de atrito tende a afastar as trajetórias de 

deformação da trajetória de deformação característica de uma tração uniaxial. Considerou-se o fator 

de atrito 𝑚 = 0.1 pois é aquele que reproduz as condições experimentais do ensaio. 
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5. Resultados e Discussão 

Este capítulo inicia-se com a caracterização mecânica do material segundo as direções longitudinal e 

transversal do tubo. Para os provetes de tração segundo a direção transversal é ainda avaliado o 

comprimento de secção reduzida. Numa segunda parte é realizada uma comparação numérico-

experimental dos resultados obtidos para os ensaios de tração segundo as direções longitudinal e 

transversal. São ainda apresentados os resultados referentes aos ensaios de duplo entalhe à tração 

segundo as direções longitudinal e transversal onde é calculado o valor para a tenacidade à fratura em 

modo I. Por fim procura-se através das deformações na fratura dos ensaios realizados determinar a 

curva limite de fratura do material. 

5.1. Propriedades mecânicas do material 

Neste capítulo apresentam-se as propriedades mecânicas obtidas através da realização do ensaio de 

tração segundo as direções longitudinal e transversal para o tubo de alumínio AA6063-T6. O tubo 

estudado apresenta uma variação de espessura de acordo com o apresentado na Figura 3.1 presente 

na secção 3. 

5.1.1. Propriedades mecânicas segundo a direção longitudinal 

A partir da análise de resultados dos ensaios de tração segundo a direção longitudinal foram obtidas 

as curvas tensão-extensão verdadeiras para as várias posições angulares em estudo com o objetivo 

de caracterizar mecanicamente o tubo segundo a direção longitudinal. Na Figura 5.1 encontram-se 

representadas as evoluções das curvas tensão-extensão verdadeira experimentais para as posições 

angulares em estudo. 

 

Figura 5.1 - Curvas tensão-extensão verdadeiras experimentais para as várias posições angulares do ensaio de 

tração segundo a direção longitudinal. 
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Por análise da Figura 5.1 verifica-se que o material segundo a direção longitudinal apresenta um 

comportamento idêntico. Com objetivo de obter uma lei de comportamento do material média segundo 

a direção longitudinal, as curvas experimentais tensão-extensão referentes a cada posição angular 

foram aproximadas pelas equações de Ludwik-Hollomon com e sem pré-extensão apresentadas nas 

Equações 5.1 e 5.2 respetivamente. 

 𝜎 = 𝐾𝜀𝑛        com    0 ≤ 𝑛 ≤ 1 (5.1) 

 𝜎 = 𝐾(𝜀0 + 𝜀)𝑛        com    0 ≤ 𝑛 ≤ 1 (5.2) 

Em que (𝐾) é uma constante que depende do material e das condições de ensaio, (𝑛) o coeficiente de 

encruamento do material e (𝜀𝑜) pode ser encarado como uma pré-extensão a que o material foi 

submetido antes de efetuado o ensaio de caracterização mecânica. 

Na Tabela 5.1 são apresentadas as espessuras e as leis de do comportamento do material referente a 

cada posição angular do ensaio de tração segundo a direção longitudinal. É também apresentada uma 

lei do comportamento do material média, utilizada no modelo numérico do ensaio tendo como objetivo 

obter uma validação numérico-experimental do ensaio. 

Tabela 5.1 - Lei do comportamento do material do ensaio de tração segundo a direção longitudinal. 

Posição angular 
(º) 

Espessura 
(mm) 

Lei do comportamento do 
material (MPa) 

0 1.83 𝜎 = 303.8(0.004 + 𝜀)0.135 

45 1.84 𝜎 = 304.0𝜀0.126 

90 1.91 𝜎 = 307.0(0.004 + 𝜀)0.142 

135 1.96 𝜎 = 308.5(0.003 + 𝜀)0.123 

180 2.01 𝜎 = 283.5(0.001 + 𝜀)0.120 

225 1.96 𝜎 = 293.0(0.001 + 𝜀)0.110 

270 1.93 𝜎 = 291.0𝜀0.112 

315 1.85 𝜎 = 304.5(0.001 + 𝜀)0.129 

Média 1.90 𝝈 = 𝟐𝟗𝟗. 𝟒(𝟎. 𝟎𝟎𝟐 + 𝜺)𝟎.𝟏𝟐𝟓 

Através da análise da Tabela 5.1 não é possível encontrar uma relação entre a espessura do material 

e a sua lei de comportamento do material. 

Na Figura 5.2 encontram-se representadas as curvas que descrevem a lei do comportamento do 

material para as várias posições angulares em estudo bem como a lei do comportamento do material 

média usada no modelo numérico referente ao ensaio de tração segundo a direção longitudinal. Como 

é possível verificar as curvas descritivas da lei de comportamento do material para as várias posições 

angulares possuem o mesmo tipo de evolução como verificado experimentalmente. 
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Figura 5.2 - Curvas da lei do comportamento do material para as diferentes posições angulares e respetiva 

média segundo a direção longitudinal. 

As propriedades mecânicas do material, percentagem de redução de área na fratura (𝐴), tensão de 

cedência (𝜎𝑒), tensão de rotura (𝜎𝑅) e coeficiente de anisotropia normal (𝑟) segundo a direção 

longitudinal são apresentadas na Tabela 5.2 para as diferentes posições angulares. Na Tabela 5.2 é 

ainda apresenta uma média para as propriedades obtidas para as diferentes posições angulares com 

o objetivo de obter uma caracterização média do material segundo a direção longitudinal. 

Tabela 5.2 - Propriedades mecânicas segundo a direção longitudinal. 

Posição 
Angular 

(º) 

Espessura 
(mm) 

∆𝒕 
(%) 

𝑨 

(%) 
𝝈𝒆 

(MPa) 
𝜎𝑅 

(MPa) 
𝑟 

0 1.83 -4.31 42.5 163.6 202.8 0.65 

45 1.83 -3.64 44.1 164.4 204.2 0.59 

90 1.91 -0.13 44.9 162.2 204.1 0.51 

135 1.96 2.63 44.9 174.7 211.1 0.59 

180 2.01 5.02 47.5 155.6 194.9 0.58 

225 1.96 2.71 42.3 165.8 206.6 0.52 

270 1.93 0.74 43.4 164.6 203.8 0.59 

315 1.85 -3.03 43.3 164.0 205.1 0.60 

Média 1.90 0.00 44.1 164.4 204.1 0.58 

5.1.2. Propriedades mecânicas segundo a direção transversal 

Tal como para o ensaio de tração segundo a direção longitudinal foram, obtidas as curvas tensão-

extensão verdadeiras experimentais para o ensaio de tração segundo a direção transversal. Com o 

objetivo de caracterizar o tubo segundo a direção transversal é apresentada na Figura 5.3 a evolução 

das curvas tensão-extensão verdadeiras experimentais referentes às diferentes posições angulares. 
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Figura 5.3 - Curvas tensão-extensão verdadeiras experimentais para as várias posições angulares do ensaio de 

tração segundo a direção transversal. 

Como se pode observar pela Figura 5.3 o material segundo a direção transversal apresenta um 

comportamento idêntico para as várias posições angulares. As curvas obtidas experimentalmente para 

o ensaio de tração segundo a direção transversal foram aproximadas segundo a equação de Ludwik-

Hollomon com pré-extensão apresentada na Equação 5.2 para cada posição angular. 

Na Tabela 5.3 são apresentadas as espessuras e as leis do comportamento do material obtidas para 

cada posição angular do ensaio de tração segundo a direção transversal. É também apresentada uma 

lei do comportamento do material média, utilizada no modelo numérico com o objetivo de obter uma 

validação numérico-experimental do ensaio. 

Tabela 5.3 - Lei do comportamento do material do ensaio de tração segundo a direção transversal. 

Posição angular 
(º) 

Espessura 
(mm) 

Lei do comportamento do 
material (MPa) 

0 1.82 𝜎 = 396.7(0.012 + 𝜀)0.215 

45 1.84 𝜎 = 417.5(0.011 + 𝜀)0.224 

90 1.90 𝜎 = 420.5(0.004 + 𝜀)0.221 

135 1.96 𝜎 = 404.4(0.009 + 𝜀)0.210 

180 1.99 𝜎 = 418.7(0.005 + 𝜀)0.220 

225 1.96 𝜎 = 403.3(0.009 + 𝜀)0.213 

270 1.91 𝜎 = 404.03(0.007 + 𝜀)0.218 

315 1.85 𝜎 = 402.3(0.004 + 𝜀)0.210 

Média 1.90 𝝈 = 𝟒𝟎𝟖. 𝟓(𝟎. 𝟎𝟎𝟖 + 𝜺)𝟎.𝟐𝟏𝟔 
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A Figura 5.4 apresenta as curvas obtidas através da lei do comportamento do material para as várias 

posições angulares em estudo e ainda a curva para uma lei do comportamento média segundo a 

direção transversal utilizada no modelo numérico. Por observação da Figura 5.4 verifica-se que as 

curvas descritivas da lei do material para as diferentes posições angulares são em tudo idênticas. 

 

Figura 5.4 - Curvas da lei do comportamento do material para as diferentes posições angulares e respetiva 

média segundo a direção transversal. 

As propriedades mecânicas obtidas segundo a direção transversal associadas às diferentes posições 

angulares e variações de espessura são apresentadas na Tabela 5.4, onde é também apresentada 

uma média para as propriedades em questão que visa obter uma caracterização média do material 

segundo a direção transversal. 

Tabela 5.4 - Propriedades mecânicas segundo a direção transversal. 

Posição 
Angular 

(º) 

Espessura 
(mm) 

∆𝒕 
(%) 

A 
(%) 

𝝈𝒆 
(MPa) 

𝜎𝑅 
(MPa) 

𝒓 

0 1.82 -4.31 55.7 155.6 231.38 1.30 

45 1.84 -3.64 60.8 175.9 243.22 1.12 

90 1.90 -0.13 58.4 155.6 240.30 1.48 

135 1.96 2.63 61.6 164.8 237.88 1.23 

180 1.99 5.02 55.2 161.3 244.67 0.91 

225 1.96 2.71 58.2 167.8 237.44 1.12 

270 1.91 0.74 59.6 162.5 235.25 1.19 

315 1.85 -3.03 59.4 164.7 235.80 1.13 

Média 1.90 0.00 58.6 163.5 238.2 1.19 
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De forma a validar o comprimento de secção reduzida ( 𝑙 = 32 𝑚𝑚) utilizado na caracterização do 

material segundo a direção transversal através da adaptação da norma ASTM E8/E8M-09 (2009) para 

provetes de tração retangulares sobre a superfície exterior do tubo cuja geometria apresentada na 

Figura 3.4. foram conduzidos ensaios com comprimentos de secção reduzida inferiores 

nomeadamente,  𝑙 = 10 𝑚𝑚,  𝑙 = 16 𝑚𝑚 e  𝑙 = 24 𝑚𝑚 como definido no plano de ensaios apresentado 

na Tabela 3.4. A necessidade de avaliar o comprimento de secção reduzida ( 𝑙 = 32 𝑚𝑚) definido na 

adaptação da norma ASTM E8/E8M-09 (2009) para provetes de tração retangulares sobre a superfície 

exterior do tubo está relacionada com o facto de com o decorrer do ensaio o comprimento de secção 

reduzida definido na norma deixar de estar todo em contacto com os semicilindros que o tracionam 

segundo a direção transversal do tubo, o que introduz flexão na zona livre da fronteira entre os 

semicilindros. Na Figura 5.5 é apresentada a evolução das curvas força com o deslocamento para os 

vários comprimentos de secção reduzida, de destacar que todos os provetes referentes a esta análise 

foram retirados da posição angular referente aos 0º. 

 

Figura 5.5 - Evolução da curva da força com deslocamento para os comprimentos de secção reduzida analisados 

no ensaio de tração segundo a direção transversal. 

Pela Figura 5.5 podemos observar que independentemente do comprimento de secção reduzida a 

evolução das curvas da força com o deslocamento é em todo semelhante tal como o valor para a força 

máxima. No entanto seria de esperar que com o aumento do comprimento de secção reduzida se 

verificasse um aumento no deslocamento para a ocorrência de fratura, sendo este proporcional ao 

aumento do comprimento de secção reduzida, uma justificação possível para tal é de a deformação 

plástica não ser uniforme em todo o comprimento de secção reduzida. 

Com a finalidade de compreender a influência do comprimento de secção reduzida na enformabilidade 

do material segundo direção transversal é apresentado na Figura 5.6, as trajetórias de deformação até 

ao aparecimento do fenómeno de estricção e deformações na fratura dos diferentes comprimentos de 

secção reduzida analisados no plano das extensões principais e no plano da triaxialidade. 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5

Fo
rç

a 
(k

N
)

Deslocamento (mm)

T - l = 10 mm

T - l = 16 mm

T -  l = 24 mm

T -  l = 32 mm



59 

 

  

(a) 

 

(b) 

Figura 5.6 - Representação das trajetórias de deformação para o ensaio de tração segundo a direção longitudinal 

no plano: (a) Das extensões principais. (b) Da triaxialidade. 

Através da análise da Figura 5.6 podemos constatar que as trajetórias de deformação para os vários 

comprimentos de secção reduzida se encontram sobre a trajetória equivalente a um estado deformação 

característico de uma tração uniaxial (𝛽 = −1/2) e que são praticamente coincidentes. As deformações 

obtidas na fratura para os vários comprimentos de secção reduzidas são também elas semelhantes, 

como tal é possível validar o comprimento de secção reduzida ( 𝑙 = 32 𝑚𝑚) definido pela adaptação 

da referida norma. 
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5.1.3. Comparação das propriedades do material segundo as direções 

longitudinal e transversal 

A Figura 5.7 apresenta uma comparação entre as curvas tensão-extensão verdadeiras entre as 

direções longitudinal e transversal. Na figura encontram-se representadas as curvas referentes à lei do 

comportamento do material média (LM) dadas pela equação de Ludwik-Hollomon com pré-extensão 

para as direções longitudinal (L) e transversal (T) apresentadas nas Tabela 5.1 e Tabela 5.3 para as 

respetivas direções. 

 

Figura 5.7 - Curvas tensão-extensão verdadeiras obtidas dos ensaios de tração segundo as direções longitudinal 

e transversal. 

Comparando os valores apresentados na Tabela 5.1 e na Tabela 5.3 para os ensaios, de tração 

segundo a direção longitudinal e segundo a direção transversal. Constata-se que para o ensaio de 

tração segundo a direção transversal os valores para a constante que depende do material e das 

condições do ensaio (𝐾) é cerca de 100 MPa superior ao valor obtido no ensaio de tração segundo a 

direção longitudinal. Verifica-se ainda que os valores para o coeficiente de encruamento do material 

(𝑛) segundo a direção transversal são superiores quando comparados aos valores obtidos segundo a 

direção longitudinal, o que revela uma maior capacidade de suportar deformações por parte do material 

segundo a direção transversal. Por fim não foi possível estabelecer qualquer relação sobre a influência 

da variação de espessura no comportamento do material. 

Uma comparação acerca das propriedades mecânicas do material segundos a direções longitudinal e 

transversal é apresentada na Figura 5.8. 
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Figura 5.8 - Comparação das propriedades mecânicas segundo as direções longitudinal e transversal. 

Através da análise da Figura 5.8 podemos constatar que a tensão de cedência (𝜎𝑒) apresenta valores 

semelhantes segundo ambas as direções. No entanto os valores segundo a direção transversal para a 

percentagem de redução de área (𝐴)  e tensão de rotura (𝜎𝑅) são superiores aos apresentados para 

direção longitudinal, o que revela uma maior capacidade para suportar as deformações segundo a 

direção transversal, espelhada também nos valores obtidos para o coeficiente de encruamento (𝑛) 

apresentados nas Tabela 5.1 e Tabela 5.3. O coeficiente de anisotropia normal (𝑟) é também ele 

superior segundo a direção transversal e como tal o material segundo essa direção apresenta uma 

maior resistência segundo a sua espessura, o que de resto se reflete nas propriedades mecânicas do 

material. É ainda possível constatar que quando estamos presente um provete de tração longitudinal a 

espessura do mesmo é aproximadamente constante, enquanto que para um provete de tração 

transversal a espessura varia ao longo do seu comprimento/perímetro, dai as propriedades flutuarem 

de maneira mais notória para o ensaio de tração segundo a direção transversal. 
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5.2. Validação numérico-experimental 

Neste subcapítulo procura-se através da evolução das curvas da força com o deslocamento, plano das 

extensões principais e plano da triaxialidade comparar os resultados obtidos experimentalmente para 

os ensaios de tração segundo as direções longitudinal e transversal com os resultados obtidos pelos 

respetivos modelos numéricos. 

5.2.1. Validação numérica-experimental do ensaio de tração segundo a 

direção longitudinal 

No modelo numérico utilizado para o ensaio de tração segundo a direção longitudinal a espessura 

considerada foi a correspondente à média verificada para os demais provetes, sendo o seu valor 

(𝑡𝑚=1.90 mm). O modelo numérico considerou ainda o material como isotrópico e incompressível. A 

curva referente à lei do comportamento do material segundo a direção longitudinal considerada no 

modelo numérico foi a apresentada na Figura 5.4 identificada como “Lei do material”, sendo a sua 

equação apresentada como média na Tabela 5.1. A Figura 5.9 apresenta a evolução das curvas força 

com o deslocamento correspondentes às várias posições angulares do ensaio de tração longitudinal 

experimental e para o modelo numérico. 

 

Figura 5.9 - Evolução das curvas força deslocamento do ensaio tração segundo a direção longitudinal e modelo 

numérico. 

Numa primeira análise aos resultados obtidos na Figura 5.9, é possível constatar que a evolução da 

curva força com o deslocamento obtida para o modelo numérico possui uma evolução semelhante às 

curvas apresentadas para os ensaios experimentais de tração segundo a direção longitudinal. De 

salientar que os valores obtidos para força máxima numérica e experimentalmente são também eles 

idênticos. 

0

1

2

3

4

5

6

0 2 4 6 8 10 12 14

Fo
rç

a 
(k

N
)

Deslocamento (mm)

L-0º

L-45º

L-90º

L-135º

L-180º

L-225º

L-270º

L-315º

L-FEM



63 

 

Para os ensaios de tração realizados as trajetórias de deformação foram determinadas até ao 

aparecimento do fenómeno de estricção devido à perda de propriedades por parte da tinta quando as 

deformações se acentuam. O que faz com que sistema DIC (Digital Image Correlation) pela qual são 

medidas as deformações forneça dados pouco precisos. O inicio do fenómeno de estricção foi 

identificado com sucesso através do método descrito na secção 2.1 proposto por Martínez-Donaire et 

al. (2014). Na Figura 5.10 é apresentada a determinação do instante (Step) em que a estricção se inicia 

para um provete usado no ensaio de tração segundo a direção longitudinal através da evolução das 

extensões e respetiva taxa de deformação. 

 

Figura 5.10 - Determinação do Step em se inicia o fenómeno de estricção. 

Na Figura 5.11 são apresentados os planos das extensões principais e da triaxialidade para o ensaio 

de tração segundo a direção longitudinal, onde são representadas as trajetórias de deformação obtidas 

experimentalmente e numericamente e ainda as deformações na fratura. Para a determinação das 

deformações na fratura procedeu-se à medição da largura e espessura dos provetes fraturados o que 

permitiu obter a extensão circunferencial (𝜀𝜃) e a extensão radial (𝜀𝑟), sendo que a extensão na direção 

longitudinal (𝜀𝑧) foi obtida através da condição de incompressibilidade apresentada na Equação 2.8. O 

valor da extensão efetiva (𝜀)̅ e do coeficiente de triaxialidade (𝜎𝑚 𝜎 ) foram obtidos através das 

Equações 2.7 e 2.17.  

Através da análise da Figura 5.11 podemos perceber que a trajetória de deformação obtida pelo modelo 

numérico segue o equivalente a uma deformação característica de um estado de tração uniaxial (𝛽 =

−1/2). Quando comparadas as trajetórias obtidas experimentalmente com a trajetória obtida a partir 

do modelo numérico podemos constatar pelo plano das extensões principais, Figura 5.11 (a), que existe 

um ligeiro desvio por parte das trajetórias obtidas experimentalmente face à trajetória esperada, o que 

pode ser pelo facto do modelo numérico ter considerado o material como isotrópico o que na realidade 

não se verifica. Na realidade o material segundo a direção longitudinal apresenta um coeficiente de 

anisotropia normal de 0.58 o que significa que a deformação na espessura é superior à da largura o 
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que explica o desvio para a direita. O mesmo desvio face à trajetória esperada é verificado no plano da 

triaxialidade (.Figura 5.11 (b)) 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 5.11 - Representação das trajetórias de deformação para o ensaio de tração segundo a direção 

longitudinal no plano: (a) Das extensões principais. (b) Da triaxialidade. 
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A Figura 5.12 apresenta uma comparação para um estado deformação equivalente entre os resultados 

obtidos experimentalmente e numericamente para o ensaio de tração segundo a direção longitudinal. 

(a) 
 

(b) 

Figura 5.12 - Estado de deformação equivalente obtido no ensaio de tração segundo a direção longitudinal: (a) 

Experimental. (b) Numérico. 

Comparando os resultados apresentados na Figura 5.12 podemos constatar que as deformações no 

ensaio experimental se concentram no centro do provete e que no modelo numérico na região da 

extremidade, no entanto os níveis de deformação em ambos os casos são idênticos na zona onde se 

localiza a deformação.  

5.2.2. Validação numérica-experimental do ensaio de tração segundo a 

direção transversal 

O modelo numérico utilizado para o ensaio de tração segundo a direção transversal considerou, a 

espessura média (𝑡𝑚=1.90 mm) tal como considerado no modelo numérico para o ensaio de tração 

segundo a direção longitudinal. Foi considerado um fator de atrito (m = 0.10) entre o provete e os 

semicilindros, o material foi considerando isotrópico e incompressível. A curva da lei do comportamento 

do material considerado foi a apresentada na Figura 5.4 como “Lei do material”, cuja equação é 

apresentada como média na Tabela 5.3. Na Figura 5.13 é apresentada a evolução das forças com o 

deslocamento correspondentes aos ensaios experimentais de tração segundo a direção transversal 

para as diferentes posições angulares e para o modelo numérico. 
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Figura 5.13 - Evolução das curvas força com deslocamento do ensaio tração segundo a direção transversal e 

modelo numérico 

Numa primeira abordagem aos resultados obtidos para o ensaio de tração segundo a direção 

transversal através da evolução das curvas da força com o deslocamento apresentadas na Figura 5.13 

podemos constatar que a curva obtida através do modelo numérico acompanha bem a evolução obtida 

para as curvas experimentais até ao instante da fratura apesar de no seu início isso não acontecer o 

que se pode dever à existência de folgas entre a ferramenta e os provetes e ainda ao uso da folha de 

teflon. 

A Figura 5.14 apresenta a representação das trajetórias de deformação obtidas experimentalmente e 

numericamente para o ensaio de tração segundo a direção transversal e ainda as deformações na 

fratura dos ensaios experimentais no plano das extensões principais e no plano da triaxialidade. Para 

a determinação das deformações na fratura procedeu-se à medição da largura e espessura dos 

provetes fraturados o que permitiu obter a extensão na direção longitudinal (𝜀𝑧) e a extensão radial (𝜀𝑟) 

respetivamente, sendo que a extensão circunferencial (𝜀𝜃) foi obtida através da condição de 

incompressibilidade apresentada na Equação 2.8. O valor da extensão efetiva (𝜀)̅ e do coeficiente de 

triaxialidade (𝜎𝑚 𝜎 ) foram obtidos através das Equações 2.7 e 2.17. 

Pela análise do plano das extensões principais, Figura 5.14 (a), podemos constatar que as trajetórias 

dos ensaios experimentais de tração segundo a direção transversal se encontram sobre uma trajetória 

característica de estado de deformação correspondente a uma tração uniaxial (𝛽 = −1/2). No entanto, 

a trajetória de deformação correspondente ao modelo numérico não apresenta o mesmo 

comportamento, tal facto, deve-se à conjugação da pressão exercida pela ferramenta no provete e ao 

atrito no sentido de impedir a diminuição da largura do provete, como podemos verificar na análise de 

sensibilidade ao atrito presente na secção 4.3.5. O desvio verificado entre as trajetórias experimentais 

e a trajetória referente ao modelo numérico deve-se ainda ao facto de para o modelo numérico se ter 

considerado o material isotrópico o que na realidade não acontece, verifica-se um coeficiente de 
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anisotropia normal de 1.19 o que faz com que a deformação na largura seja superior à espessura o 

que explica a sua aproximação à trajetória característica de uma tração uniaxial. Tal constatação é 

mais evidente quando visualizado o plano da triaxialidade, Figura 5.14 (a), onde se percebe claramente 

uma aproximação a um estado de tração uniaxial. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 5.14 - Representação das trajetórias de deformação para o ensaio de tração segundo a direção 

transversal no plano: (a) Das extensões principais. (b) Da triaxialidade. 
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A Figura 5.15 apresenta uma comparação para um estado deformação equivalente entre os resultados 

obtidos experimentalmente e numericamente para o ensaio de tração segundo a direção transversal. 

(a) 
 

(b) 

Figura 5.15 - Estado de deformação equivalente obtido no ensaio de tração segundo a direção transversal: (a) 

Experimental. (b) Numérico. 

Comparando os resultados apresentados na Figura 5.15 podemos verificar uma boa correlação a nível 

das deformações e da sua localização no provete. É ainda possível verificar que em ambos os casos a 

zona não apoiada do provete apresenta menores valores de deformação. 

5.3. Tenacidade à fratura em modo I 

Neste subcapítulo apresentam-se os resultados referentes à tenacidade à fratura nas direções 

longitudinal e transversal. Primeiramente são apresentadas as evoluções das curvas da força com o 

deslocamento e o cálculo do valor da tenacidade à fratura (𝑅𝑇) para os provetes de duplo entalhe à 

tração segundo direção longitudinal. Posteriormente são apresentados os mesmos resultados para os 

provetes de duplo entalhe à tração segundo a direção longitudinal onde também é analisado a influência 

do raio do entalhe (R) nos resultados. Por fim é proposto um valor para tenacidade à fratura (𝑅𝑇) através 

da conjugação dos ensaios efetuados em ambas as direções considerados válidos. 

A Figura 5.16 apresenta os resultados obtidos para a evolução das curvas força com o deslocamento 

para os vários comprimentos de ligamento definidos no plano de ensaios para o ensaio de duplo entalhe 

à tração segundo a direção longitudinal (DNTT (L)) definido na Tabela 3.5. 
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Figura 5.16 - Evolução das curvas força com deslocamento para o ensaio de duplo entalhe à tração segundo a 

direção longitudinal. 

Analisando a Figura 5.16 verifica-se que quanto maior o comprimento do ligamento, maior o valor da 

força necessária a aplicar até que ocorra fratura e que o deslocamento atingido é também ele maior, 

como seria de esperar. 

Na Figura 5.17 são apresentados os resultados obtido para o trabalho específico total para cada 

dimensão do ligamento dos provetes de duplo entalhe à tração segundo a direção longitudinal. A partir 

dos pontos obtidos foi feita uma regressão linear que permitiu obter o valor da tenacidade à fratura para 

a direção longitudinal (𝑅𝑇 = 70.16 kJ/m2). 

 

Figura 5.17 - Regressão linear que determina o valor de tenacidade à fratura para a direção longitudinal. 
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Nas Figura 5.18 e Figura 5.19 são apresentados os resultados obtidos para a evolução das curvas 

força com o deslocamento para o ensaio de duplo entalhe à tração segundo a direção transversal para 

os raios de entalhe 0.5 mm (DNTT(T - R = 0.5)) e 3.0 mm (DNTT(T - R = 3.0)) e respetivos comprimentos 

do ligamento definidos no plano de ensaios do ensaio de duplo entalhe à tração segundo a direção 

transversal apresentado na Tabela 3.6. 

 

Figura 5.18 - Evolução das curvas força com deslocamento para o ensaio de duplo entalhe à tração segundo a 

direção transversal para um raio do entalhe de 0.5 mm. 

 

Figura 5.19 - Evolução das curvas força com deslocamento para o ensaio de duplo entalhe à tração segundo a 

direção transversal para um raio do entalhe de 3.0 mm. 
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Analisando as Figura 5.18 eFigura 5.19 verifica-se que tal como seria de esperar que quanto maior o 

comprimento do ligamento maior a força necessária a aplicar até ocorrer a fratura e que o deslocamento 

atingido é também ele maior. É possível constatar uma diferença na evolução das curvas entre os 

provetes com um raio de entalhe de 3.0 mm e de 0.5 mm. Sendo que os provetes com um raio de 

entalhe de 3.0 mm apresentam uma força máxima menor e um deslocamento maior para o mesmo 

comprimento do ligamento 

A Figura 5.20 apresenta os resultados obtidos para o trabalho específico total para várias dimensões 

do comprimento do ligamento e geometrias estudadas para os provetes de duplo entalhe à tração 

segundo a direção transversal. Partindo dos pontos obtidos foi feita uma regressão linear para as duas 

geometrias testadas na qual se obteve um valor de tenacidade à fratura para o raio do entalhe de 

0.5 mm (𝑅𝑇 =  65.33 kJ/m2)  e para o raio do entalhe de 3.0 mm (𝑅𝑇 =  95.19 kJ/m2 ). 

 

  

Figura 5.20 - Regressão linear que determina o valor de tenacidade à fratura para a direção transversal. 

Através da análise da Figura 5.20 constatou-se que o comprimento do ligamento (L = 11 mm) não 

seguia a tendência verificada para os restantes comprimentos de ligamento do raio de entalhe de 

3.0 mm. Como tal não foi considerado no cálculo do valor de tenacidade à fratura. Podemos ainda 

constatar valores de tenacidade à fratura diferentes para os diferentes raios de entalhe. 

A Figura 5.21 apresenta as deformações obtidas através do sistema DIC (Digital Image Correlation) 

para o ensaio de duplo entalhe à tração segundo a direção transversal para os raios de entalhe 

testados, onde na qual é possível perceber que o raio do entalhe de 3.00 mm têm uma área/volume de 

deformação bastante superior à do raio do entalhe de 0.50 mm o que pode justificar o valor para o 

declive da reta (trabalho não essencial de fratura específico) apresentado na Figura 5.20 para o raio do 

entalhe de 3.00 mm ser superior ao apresentado para o raio do entalhe de 0.50mm 
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(a) 
 

(b) 

Figura 5.21 - Deformações do ensaio de duplo entalhe à tração segundo a direção transversal: (a) Raio do 

entalhe de 0.5 mm. (b) Raio do entalhe de 3.0 mm. 

De forma a entender qual das geometrias testadas para o ensaio de duplo entalhe à tração segundo a 

direção transversal é a indicada para a determinação do valor de tenacidade à fratura, é apresentada 

na Figura 5.22 o plano das extensões principais onde são representadas trajetórias de deformação 

ilustrativas obtidas experimentalmente para as geometrias estudas e as deformações na fratura. Como 

é possível verificar a trajetória de deformação representativa do ensaio realizado com o raio de entalhe 

de 0.5 mm aproxima-se do estado de deformação plana tal como as deformações na fratura. O mesmo 

não se verifica para o raio de entalhe de 3.00 mm, onde a sua trajetória de deformação representativa 

se aproxima de uma trajetória correspondente a um estado de tração uniaxial e onde também as 

deformações na fratura se afastam da deformação plana à medida que se diminui o comprimento do 

ligamento. Desta forma considera-se a geometria com um raio de entalhe de 0.5 mm a adequada à 

realização do ensaio de dupla entalhe à tração segundo a direção transversal. 

 

Figura 5.22 - Plano das extensões principais para o ensaio de duplo entalhe à tração segundo a direção 

transversal. 

Na Figura 5.23 são apresentadas trajetórias de deformação ilustrativas dos ensaios de tração de duplo 

entalhe à tração segundo a direção longitudinal e transversal obtidas experimentalmente, onde são 
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também apresentadas as deformações na fratura dos respetivos ensaios. De salientar que a 

deformação atingida na fratura para a direção transversal é superior à atingida na direção longitudinal, 

tal facto deve-se ao material apresentar uma maior capacidade para suportar as deformações segundo 

tal direção como referido na secção 5.1. 

 

Figura 5.23 - Plano das extensões principais para os ensaios de duplo entalhe à tração segundo as direções 

longitudinal e transversal. 

Por fim a Figura 5.24 apresenta os resultados obtidos para o trabalho específico total considerando os 

ensaios, de duplo entalhe à tração segundo a direção longitudinal e o ensaio de duplo entalhe à tração 

segundo a direção transversal com um raio de entalhe de 0.50 mm. Onde a partir da conjugação dos 

pontos do obtidos para ambos os ensaios foi feita uma regressão linear na qual se obteve um valor 

médio para tenacidade à fratura (𝑅𝑇 =  65.49 kJ/m2). 

 

Figura 5.24 - Regressão linear que determina o valor de tenacidade à fratura.  
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5.4.  Limites de enformabilidade 

Neste subcapítulo procura-se determinar o limite de enformabilidade do tubo à tração para tal foram 

tidas em conta as deformações na fratura obtidas nos ensaios realizados e considerados válidos, como 

é o caso dos ensaios de tração segundo as direções longitudinal e transversal e dos ensaios de duplo 

entalhe à tração segundo a direção longitudinal e transversal para um raio do entalhe de 0.5 mm. 

Para a determinação da curva limite de fratura do material do material (CLF) procedeu-se à medição 

da largura e espessura dos provetes fraturados. No caso dos provetes segundo a direção longitudinal 

as medições da largura e espessura permitiram obter as extensões circunferencial (𝜀𝜃) e radial (𝜀𝑟) 

respetivamente, sendo a extensão na direção longitudinal (𝜀𝑧) obtida através da condição de 

incompressibilidade apresentada na Equação 2.8. No caso dos provetes segundo a direção transversal 

as medições de largura e espessura permitiram obter as extensões na direção longitudinal (𝜀𝑧) e radial 

(𝜀𝑟) respetivamente, sendo a extensão circunferencial (𝜀𝜃) obtida através da condição de 

incompressibilidade apresentada na Equação 2.8.  

Na Figura 5.25 é representada a curva limite de fratura obtida através das deformações na fratura e as 

respetivas trajetórias de deformação. De salientar que para o cálculo da curva limite de fratura apenas 

foram considerados três pontos para os vários tipos de ensaios realizados. Para os ensaios de tração 

segundo as direções longitudinal (Tração (L)) e transversal (Tração (T)) foram consideradas posições 

angulares 45º, 90º e 180º de forma a refletir a variação de espessura nos resultados. Para o ensaio de 

duplo entalhe à tração segundo a direção longitudinal (DNTT (L)) foram considerados os comprimentos 

do ligamento 7, 9 e 11 mm. Para o ensaio de duplo entalhe à tração segundo a direção transversal 

(DNTT (T)) foram considerados os comprimentos de ligamento 5, 7 e 8 mm. 

 

Figura 5.25 - Representação da CLF e trajetórias de deformação no plano das extensões principais. 
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A curva limite de fratura (CLF) obtida neste trabalho apresentada na Figura 5.25 apresenta um declive 

de “-0.93”, o que vai de encontro ao proposto por Atkins (1996) de que a CLF é caracterizada 

teoricamente por uma reta de declive “-1”. 

Na Figura 5.26 podem ser visualizadas as trajetórias de deformação e os pontos de fratura 

representados na figura anterior no plano da triaxialidade. O valor da extensão efetiva e do coeficiente 

de triaxialidade foram obtidos através das Equações 2.6 e 2.16. Como se pode constatar os pontos de 

fratura e respetivas trajetórias apresentam o mesmo estado que no plano das extensões principais. 

 

Figura 5.26 - Representação das trajetórias de deformação e respetivos pontos de fratura no plano da 

triaxialidade.  
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6. Conclusões e Perspetiva de Trabalho Futuro 

Neste capítulo são apresentadas as principais conclusões do trabalho realizado, bem como sugestões 

de trabalho a efetuar futuramente. 

Este trabalho propõe a caracterização mecânica e determinação dos limites de enformabilidade de um 

tubo de parede fina da liga de alumínio AA6063-T6 à tração, através da realização de ensaios, de 

tração e de duplo entalhe à tração segundo as direções longitudinal e transversal do tubo. Este trabalho 

encontra-se divido em duas partes, caracterização do material e determinação da curva limite de fratura 

(CLF) desde um estado de tração uniaxial até um estado de deformação plana. 

Os ensaios experimentais de tração segundo as direções longitudinal e transversal permitiram a 

obtenção das propriedades mecânicas do tubo, tendo a direção transversal do tubo relevado uma maior 

capacidade para suportar as deformações. 

Os resultados obtidos através dos modelos numéricos dos ensaios de tração segundo as direções 

longitudinal e transversal quando comparados com os resultados obtidos experimentalmente revelam 

uma boa correlação para evolução da força com o deslocamento. Verificou-se que a trajetória de 

deformação referente ao modelo numérico do ensaio de tração segundo a direção longitudinal seguia 

de acordo com estado de tração uniaxial, no entanto, as trajetórias obtidas através dos ensaios 

experimentais apresentavam um ligeiro desvio quando comparadas com o modelo numérico. No que 

diz respeito ao ensaio de tração segundo a direção transversal as trajetórias de deformação obtidas 

experimentalmente seguiram a trajetória esperada num ensaio de tração uniaxial, contudo a trajetória 

obtida a partir do modelo numérico não apresenta o mesmo comportamento apesar de a partir de um 

determinado instante o seu declive se aproximar do esperado para um estado de tração uniaxial. 

Para os ensaios de tração segundo a direção transversal através da variação do comprimento de 

secção reduzida verificou-se experimentalmente que o comprimento de secção reduzida dos provetes 

de tração segundo a direção transversal (𝑙 = 32 𝑚𝑚) utilizado na caracterização do material e proposto 

pela adaptação da norma ASTM E8/E8M-09 (2009) para provetes de tração retangulares sobre a 

superfície exterior do tubo introduzia de facto um estado de tração uniaxial segundo a direção 

transversal. E como tal a ferramenta projetada apresenta um bom desempenho. 

O ensaio de duplo entalhe à tração segundo as direções longitudinal e transversal permitiram 

determinar os valores de tenacidade à fratura referentes a cada direção. Sendo que a direção 

longitudinal apresenta um valor de 70.16 [kJ/m2] e a transversal 65.33 [kJ/m2]. Através da conjugação 

dos resultados obtidos em ambas as direções foi possível determinar um único valor de tenacidade à 

fratura do material, sendo este de 65.49 [kJ/m2]. Verificou-se ainda, que a geometrias e dimensões 

propostas para caracterização da tenacidade à fratura, através da relação de larguras e comprimento 

do ligamento devidamente validados no trabalho de Silva et al. 2015 introduziam de facto um estado 

de deformação plana sendo possível a determinação do valor de tenacidade à fratura. 
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A conjugação dos ensaios experimentais permitiu a determinação da curva limite de fratura desde um 

estado de tração uniaxial até um estado de deformação plana para o tubo da liga de alumínio AA6063-

T6. A curva limite de fratura é única apesar das propriedades mecânicas variarem segundo as direções 

longitudinal e transversal. 

Deste modo esta investigação apresenta uma contribuição relevante na caracterização, das 

propriedades mecânicas, da tenacidade à fratura e dos limites de enformabilidade para tubos de parede 

fina. 

Como trabalho futuro recomenda-se para o ensaio de tração segundo a direção transversal estudar 

melhor a influência do atrito entre o provete e os semicilindros da ferramenta através da introdução de 

óleo entre folhas de teflon. 

Em relação à determinação da tenacidade à fratura, futuramente poderá ser calculada para o modo II 

da mecânica da fratura através de ensaios de corte no plano e também para o modo misto através de 

provetes de duplo entalhe desfasados, com um procedimento semelhante ao utilizado para o cálculo 

do modo I realizado no presente trabalho.  

Por fim e com o objetivo de se obter todos os limites de enformabilidade seria interessante determinar 

a curva limite de estampagem e através dos ensaios propostos para a determinação da tenacidade à 

fratura no modo II e modo misto determinar a curva limite de fratura ao corte representando assim todos 

os limites no plano das extensões principais. 
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