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1. RESUMO  

Neste trabalho foram empregados corpos de prova de tração, constituídos de aço carbono, em 
diferentes espessuras, para avaliação da deformação plástica quantificada por extensômetria 
comparando-a com a geração de calor quantificada através de uma câmera termográfica. Através 
destes experimentos serão feitas associações fenomenológicas entre o gradiente de temperatura 
detectado pelo processo termográfico com a deformação do material caracterizada por 
parâmetros plásticos. 

2. INTRODUÇÃO  

Cada vez mais a tecnologia vem auxiliando a indústria a trabalhar de maneira mais produtiva e 
segura. É com a tecnologia que surgem novas ferramentas de trabalho e novas metodologias com 
intuito de otimizar processos dentro de uma organização. Dentre as tecnologias desenvolvidas 
no último século está a câmera termográfica, ou termovisor, que é uma ferramenta que converte 
radiação infravermelha, não visível a olho nu, em imagens que mostram a temperatura oriunda 
do calor gerado por objetos e seres vivos. O presente trabalho tem por objetivo evidenciar a 
relação entre o comportamento plástico de alguns metais e o respectivo aumento de 
temperatura ocasionado pela deformação plástica através do emprego de técnicas 
termográficas. Para isso, este trabalho foi desenvolvido nos seguintes estágios: 1. entendimento 
do uso da termografia e das câmeras termográficas.  2. Recolhimento de dados de ensaio de 
tração usando corpos de prova de diferentes aços; 3. associar os dados coletados durante o 
ensaio de tração com as informações registradas por uma câmera termográfica durante a 
execução dos ensaios; 4. evidenciar uma possível relação entre a deformação e geração de calor 
do aço. 

3. OBJETIVOS  

Evidenciar a relação entre o comportamento plástico de alguns metais e o aumento de 
temperatura ocasionado pelo calor gerado durante a deformação plástica pelo emprego de 
técnicas termográficas. 

4. METODOLOGIA  

Os ensaios deverão empregar CPs confeccionados em aço ao carbono, aço inox, alumínio e cobre. 
Como medida de controle, todos os CPs serão pintados com a mesma tinta epóxi, 
preferencialmente preta, dessa forma o índice de emissividade empregado no ajuste da câmera 
será o mesmo em todos os ensaios. 

Os CPs serão testados, ou alongados, em uma máquina de tração convencional que utiliza 
grandes fusos para realizar o trabalho. Resumidamente, o funcionamento de uma máquina de 
tração consiste no acionamento de dois grandes fusos que recebem potência proveniente de um 
motor elétrico, potência essa distribuída entre os fusos por uma caixa de engrenagens. Uma vez 
acionados, os fusos colocam um cabeçote móvel em movimento vertical oposto a base do 
equipamento. Tal cabeçote acomoda um dispositivo semelhante a uma garra. 



A taxa de alongamento aplicada a amostra é constante e provoca uma deformação que 
normalmente prossegue até a ruptura do material. Um extensômetro mede essa deformação e 
transmite a um computador os dados apurados que serão usados na construção de um típico 
gráfico do tipo Tensão X Deformação. Entretanto, antes do início do ensaio, uma máquina 
termográfica será montada em frente a máquina de tração e será focalizada na região mais 
delgada dos CP, onde provavelmente ocorrerá a zona de estricção. A máquina termográfica 
monitorará todo o ensaio obtendo imagens térmicas, ou termogramas, periodicamente.   

Após a realização dos ensaios (fase experimental), será necessário processar os dados coletados 
pela câmera (termogramas) e pelo sistema da máquina de tração, correlacionando as 
informações de ambas as fontes no intuito de traçar um perfil de dispersão da energia térmica 
gerada. Vale salientar que cada corpo de prova foi elaborado com metais distintos, porém com 
características mecânicas bem conhecidas. 

Um aspecto importante e que deve ser abordado, já que os dados térmicos são parte crucial do 
trabalho, são as condições ambientais da sala e a temperatura das amostras. Os testes devem 
ser realizados em um laboratório com temperatura controlada por um sistema de ar 
condicionado convencional. A umidade será monitorada com o auxílio de um higrômetro.   

Quanto a temperatura dos CPs, a única medida de controle esperada é o descanso das amostras 
por alguns minutos após sua acomodação na máquina de tração.  

 

5. DESENVOLVIMENTO  

De forma sucinta, o trabalho proposto consiste no emprego da termografia na aquisição do 
gradiente de energia térmica liberada durante o ensaio de tração em corpos de prova (CPs).Tais 
CPs foram confeccionados dentro da norma ASTM E8 M [7], usando quatro tipos de aços 
laminados s frio (LF) e laminados a quente (LQ), oriundos da Usiminas-Cubatão de diferentes 
qualidades. Como medida de controle, todos os CPs serão pintados com a mesma tinta epóxi, de 
aspecto preto fosca, de forma a estabelecer um índice de emissividade, empregado no ajuste da 
termocamera, mantendo o mesmo o mais próximo à 0,95 em todos os ensaios. A taxa de 
alongamento aplicada a amostra foi constante e provoca uma deformação que normalmente 
prossegue até a ruptura do material, passando pela região de instabilidade plástica, representada 
pela estricção. Um extensômetro mecanicamente acoplado diretamente ao CP mede a 
deformação linear no alongamento e transmite os valores instantâneos a um computador. Estes 
dados, juntamente os dados de força aplicada, gerados pela célula de carga do equipamento 
foram usados para descrever a relação força vs. alongamento do CP. Antes do início do ensaio, 
uma máquina termográfica, modelo FLIR T400 IR, foi posicionada à frente a máquina de ensaios 
focalizando a região útil dos CP, no lado contrário de onde foi fixado o extensômetro. Desta 
forma, o equipamento monitorou todo o ensaio, gerando imagens térmicas, ou termogramas, 
periodicamente ao mesmo tempo que o extensômetro, fixado na face contrária, registrou a 
deformação do CP. 



Os testes foram realizados em um laboratório com temperatura controlada por um sistema de 
ar condicionado convencional. Assim, tornou-se necessário esperar que a temperatura dos CPs 
atingisse equilíbrio térmico com o ambiente, após sua acomodação na máquina de tração, o que 
levou alguns minutos. O tempo em repouso teve de ser suficiente para que a temperatura do 
conjunto equilibrasse com a temperatura do fundo (ambiente) da sala, evitando leituras 
equivocadas. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

A termografia empregada na prevenção de falhas mecânicas, traz muitos benefícios para os 
processos de modo geral, sendo muito útil desde aplicações médicas a industriais, devido sua 
grande precisão nas análises e fácil compreensão dos resultados. Pode-se perceber que o uso da 
termografia tem um bom custo benefício, apesar dos equipamentos necessários para uma boa 
análise possuírem um valor alto. Por isso é importante verificar cuidadosamente qual 
equipamento adquirir e se o mesmo é viável para a aplicação proposta.   

No ensaio executado, ficou explicito que existe uma relação entre a deformação plástica e o 
aumento da temperatura, gerando resultados gráficos onde foi possível visualizar uma variação 
de temperatura superior a 25°C. Um ponto a se destacar é que a temperatura máxima cai quase 
que instantaneamente quando o corpo de prova se rompe, comprovando assim que a geração 
de calor ocorre somente durante a deformação plástica. Pode-se comprovar que a geração de 
calor é dependente do comportamento plástico do material, sendo mais intenso quanto maior 
for a capacidade de deformação, representada pelo expoente de encruamento quantificado para 
os quatro tipos de aços testados e avaliados. Ensaios futuros deverão empregar CPs 
confeccionados em outras novas amostras destes aços, mas também em outros tipos de metais, 
tais como aços carbono, aço inox, alumínio e cobre para verificar o tipo de comportamento 
observado no presente trabalho. 
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