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Objetivos:  
Os objetivos da prática são observar, caracterizar e documentar o comportamento mecânico 
de metais diferentes, através da realização de ensaios de tração, construção de curvas 
tensão x deformação de engenharia e determinação dos valores de módulo de elasticidade 
(E), limite de escoamento (σe), limite de resistência à tração (σr), deformação convencional 
(ε) após a fratura e redução de área ou estricção (Ra) dos materiais ensaiados. 
 
Procedimentos Experimentais: 
No Laboratório de Ensaios Mecânicos do Departamento de Engenharia de Materiais estará 
disponível uma máquina de tração EMIC para ensaios didáticos convencionais de tração. 
Serão ensaiados corpos de prova de diferentes metais: aços com diferentes % de carbono e 
elementos de liga, recozidos e temperados, e metais não-ferrosos como alumínio e latão, 
para comparação de suas propriedades mecânicas. O ensaio de tração será conduzido à 
temperatura ambiente e a carga será aplicada axialmente ao corpo de prova até a ruptura, 
conforme indicações da Norma ASTM E-8. Serão demonstradas e deverão ser anotadas as 
características da operação da máquina e do ensaio: dimensões iniciais dos corpos de prova, 
instalação do corpo de prova para realização do ensaio, registro dos valores de carga 
aplicada e da extensão obtida no corpo de prova para a obtenção das curvas carga x 
deslocamento. 
 
Para o relatório: 
Seguindo o roteiro já fornecido para redação de relatórios, os alunos deverão 1) relatar 
todas as características dos ensaios conforme normas padronizadas, como o formato e 
dimensões iniciais e finais do corpo de prova, cargas utilizadas como fundo de escala e 
resultados obtidos; 2) as etapas do ensaio deverão ser detalhadas no capítulo Procedimento 
Experimental do relatório; 3) as curvas de carga aplicada x deslocamento registradas na 
máquina de tração deverão ser anexadas ao Relatório juntamente com as características dos 
corpos de prova e cálculos pertinentes dos valores de engenharia para o módulo de 
elasticidade (E), limite de escoamento (σe), limite de resistência à tração (σr), deformação 
convencional (ε) após fratura e redução de área ou estricção (Ra), para cada material; 3) 
construa uma tabela para facilitar a comparação entre os resultados obtidos para os 
diferentes materiais; 4) calcule e coloque em um mesmo gráfico as curvas de tensão x 
deformação de engenharia (podem também separar em gráficos diferentes o efeito do C no 
aço, o efeito do tratamento ou de elementos de liga, por exemplo, de acordo com o item de 
discussão em questão, ao critério de cada um); 5) discuta o comportamento mecânico dos 
materiais ensaiados, em função dos resultados obtidos. 


