
 

 

 

 

 Avaliação das curvas de escoamento plástico tensão X 
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Resumo: O objetivo deste trabalho é gerar e avaliar as curvas de escoamento plástico 
tensãoXdeformação através de ensaios de torção isotérmicos até a fratura. Os ensaios de torção são 
utilizados para simular um processo industrial de laminação. Isso os torna importantes para poder 
prever o comportamento do material em um processo real de laminação  
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INTRODUÇÃO 
 

O mercado da indústria é bastante 
competitivo. Para superar essa 
competitividade, pesquisas dos processos de 
fabricação e conformação mecânica dos aços 
são essenciais para otimizar a produtividade e 
melhorar as propriedades do material 
produzido, reduzindo principalmente os 
custos. Um método eficiente que apresenta 
baixo custo é a utilização de ensaio de torção 
a quente, que consiste em uma técnica 
experimental capaz de reproduzir as 
condições de trabalho de conformação sendo 
possível simular todo o processo de laminação 
a quente. Isso permite também investigar os 
mecanismos que estão operando, através de 
curvas de escoamento plástico e do 
acompanhamento da evolução microestrutural. 
O ensaio de torção realizado a altas 
temperaturas tem grande importância para 
área de estudo da metalurgia, pois pelo fato 
do corpo de prova não estar sujeito ao 
empescoçamento como na tração, torna-se 
possível levar o ensaio até grandes 
deformações antes que a amostra seja 
rompida. Neste caso, com somente um ensaio 
é possível simular o processo de conformação 
à quente, obtendo, por exemplo, a 
microestrutura final que só seria determinada 
por uma planta de laminação piloto. 
 

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 
 

Para a realização desse trabalho, foram 
confeccionados corpos de prova de um aço 
baixo carbono microligado ao nióbio que foram 
submetidos a um ensaio de torção isotérmico. 
Este ensaio era realizado da seguinte forma: 
aquecia-se o corpo de prova ate a temperatura 
de 1200 °C que era mantida por 5 minutos 
para garantir a homogeneização. Resfriava-se 
então o corpo de prova até a temperatura de 
ensaio, a uma taxa de aproximadamente 
2°C/s. Ao se atingir a temperatura de ensaio, 
era então aplicada a deformação ao corpo de 
prova até sua fratura. Os dados fornecidos 
pela máquina de torção são o torque e o 
ângulo que através de equações adequadas 
são convertidos em tensãoXdeformação. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 Os dados extraídos dos testes realizados 
a 900, 800 e 600°C, ou seja, torque e ângulo, 
foram tratados através de equações 
adequadas e foram obtidos, então, os gráficos 
tensãoXdeformação para todas as 
temperaturas, conforme pode ser observado 
nas Fig.1 a 3. Observa-se na Fig. 1, que a 
900ºC o material estudado apresentou uma 
curva característica de recristalização 
dinâmica, mostrando uma tensão de pico 
próxima de 97 MPa seguido de um 



 

 

amaciamento e uma tensão estacionária 
próxima de 84 MPa. A queda abrupta da 
tensão indica o rompimento da amostra. No 
entanto nas Fig. 2 e 3, com a deformação a 

800ºC e 600ºC respectivamente, o material 
apresentou um comportamento de 
recuperação dinâmica. No caso do ensaio a 

800ºC a tensão máxima foi próxima de 117 
MPa, e do ensaio a 600ºC foi próxima de 220 
MPa.  
 
 

 
Fig. 1 – Gráfico tensãoXdeformação à 900ºC. 

 
Fig. 2 – Gráfico tensãoXdeformação à 800ºC. 

 
Fig. 3 – Gráfico tensãoXdeformação à 600ºC. 

CONCLUSÃO 
 
O material até 800ºC apresentou o mecanismo 
de recuperação dinâmica, mas a 900ºC 
apresentou recristalização dinâmica. Com o 
aumento da temperatura a deformação total 
admitida pelo material foi mais alta.  
 
 Agradecimentos 
 
Ao IFES pela utilização da máquina de torção 
e ao PIBITI/CNPQ pela concessão da bolsa. 
 
REFERÊNCIAS 
 

1. REGONE, W. Simulação da 
laminação a quente de um aço livre 
de intersticiais (IF) através de 
ensaio de torção. São Paulo: 
UFSCAR, 2001. 

2. PADILHA, A. F.; SICILIANO Jr, F. 
Encruamento, recristalização, 
crescimento de grão e textura. 3ª 
Edição. São Paulo: ABM, 2005. 
cap.10, p. 132-167. 

3. BORATO, F.;YUE, S.; JONAS, J.J.; 
LAWRENCE, T. Projeto de esquemas 
de laminação controlada através  de 
ensaio de torção computadorizado. 
COLAM-ABM, São Paulo, Brasil, 

1987.

 


