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RESUMO 
O presente trabalho avaliou a viabilidade de se elaborar atividades práticas de calibração para o ensino de 
metrologia utilizando-se, para isso, de uma máquina de ensaio de impacto por pêndulo de Charpy disponível 
no laboratório da FAACZ. A verificação das normas para o ensaio e a calibração permitiu a conclusão de 
que é possível fabricar o gabarito e os corpos de prova necessários à calibração, bem como a realização das 
medições. 
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1 – INTRODUÇÃO  
A recente reformulação das diretrizes curriculares nacionais para o ensino da engenharia estabelece que, 
entre outras características, os cursos devem proporcionar, entre outras, competências para “analisar e  com-
preender  os  fenômenos  físicos  e  químicos  por  meio  de  modelos simbólicos, físicos e outros, verificados 
e validados por experimentação” (BRASIL, 2019). As DCN também estipulam que o estudo da ciência dos 
materiais faz parte do conteúdo obrigatório de todos os cursos. Por esta razão, durante sua formação, o 
aluno de engenharia estuda não somente as propriedades mecânicas de diferentes materiais, mas também 
os ensaios que permitem a determinação dessas propriedades. Dessa forma, o estudo da metrologia também 
é parte do currículo de formação de algumas modalidades de cursos de engenharia. Recentemente, um 
trabalho de conclusão de curso desenvolvido na FAACZ deu origem à fabricação de uma máquina de ensaio 
de impactos de Charpy (ROCHA et al., 2019). Sendo assim, o presente trabalho avalia a possibilidade de 
elaboração de um processo de calibração para o referido equipamento que possa ser utilizado como prática 
em disciplinas de metrologia, utilizando as normas ABNT que regulamentam esses processos. 
 
 
2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
Ensaios de impacto são utilizados para avaliar o comportamento dúctil-frágil de materiais, através da apli-
cação de esforços por choque, utilizando-se para isso, da queda de um martelo ou pêndulo, a partir de uma 
altura determinada, sobre a peça ensaiada (GARCIA; SPIM; SANTOS, 2012). Dessa forma, pode ser de-
terminada a tenacidade o material, definida como a medida da quantidade de energia que um material é 
capaz de absorver antes de sofrer fratura (SMITH; HASHEMI, 2013). A compreensão desse tipo de pro-
priedade está relacionada à análise e prevenção de falhas por fraturas, abrangendo diferentes classes de 
materiais, como concreto, metais, cerâmicas e rochas (MARASCA; BITTENCOURT; BESSA, 2018). 
 
O ensaio de impacto de Charpy é um das formas mais simples para medir a tenacidade (SMITH; 
HASHEMI, 2013). Neste ensaio, a amostra recebe um entalhe de 45° e é submetido a sucessivos impactos 
de um pêndulo que cai de diferentes alturas, até que a amostra sofra fratura (LINDEBURG, 2013). No 
Brasil, o ensaio de Charpy obedece à norma ABNT ISO 148-1 (ABNT, 2013a) e o processo de calibração, 
à norma ABNT ISO 148-2 (ABNT, 2013b). O processo de calibração tem por objetivo a estimação dos 
parâmetros de tendência e da incerteza combinada expandida para o equipamento. 
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A FIGURA 1 ilustra a máquina desenvolvida por Rocha et al. (2019), identificando seus principais compo-
nentes. 

 

 

Figura 1: máquina de ensaio Charpy do laboratório da FAACZ, com a identificação dos principais componentes. 
Adaptado de (ROCHA et al., 2019). 
 
3 – METODOLOGIA DO TRABALHO OU DESENVOLVIMENTO 
A execução do presente trabalho se deu nas seguintes etapas: 1) verificar as etapas de calibração conforme 
normas brasileiras, o material necessário e a possibilidade do procedimento ser realizado na FAACZ 2) 
identificação dos requisitos para as verificações que exijam gabaritos e corpos de prova, bem como da 
possibilidade de que estes possam ser fabricados no laboratório de mecânica da FAACZ. 
 
 
4 – RESUTADOS E DISCUSSÕES OU ANÁLISE DOS DADOS 
4.1 – ETAPAS DA CALIBRAÇÃO CONFORME NORMAS ABNT ISO 148-1E ABNT ISO 148-2 

O exame da norma brasileira ABNT ISO 148-2 (ABNT, 2013b) permitiu identificar as etapas necessários 
ao processo de calibração da máquina de ensaio Charpy. O processo é divido em duas etapas, a saber, (1) 
verificação direta e (2) verificação indireta.  
 
A verificação direta é dividida em 13 passos, que consistem basicamente na verificação do correto funcio-
namento e do ajuste dos diversos componentes da máquina, inclusive da geometria dos planos e superfícies 
envolvendo cutelo e apoios. Este processo faz uso de um gabarito cujas dimensões são especificadas pela 
norma. Esta verificação só precisa ser realizada quando da instalação ou movimentação da máquina. 
 
Já a verificação indireta deve ser realizada, pelo menos, a cada 12 meses, ou sempre que houver troca de 
cutelos. Essa etapa consiste na em inspeção visual do equipamento, inspeção nos parafusos e no quadro da 
máquina e medição com corpos de prova. 
 
A medição com corpos de prova consiste na medição da energia necessária para romper o corpo de prova 
propriamente e do cálculo das perdas de energia interna da máquina na primeira metade do ciclo a partir da 
posição de queda inicial do pêndulo. Essas perdas são devido à resistência do ar, atrito nos rolamentos e no 
ponteiro indicador, bem como devido ao choque da fundação e à vibração da estrutura do pêndulo. Para 
essas duas últimas perdas, a norma indica que ainda não foram desenvolvidos métodos de medição adequa-
dos. As equações utilizadas para o cálculo das perdas devido à resistência do ar e devido ao atrito estão 
disponíveis na norma ABNT ISO 148-2 (ABNT, 2013b) e não são reproduzidas aqui por questão de espaço. 
 
Com exceção do cálculo da energia para romper o corpo de prova, e da verificação da geometria do cutelo, 
as demais medições envolvem apenas procedimentos de medição de comprimento, força e ângulo, utili-
zando-se para isso, de instrumentos de medição disponíveis nos laboratórios da FAACZ. 
 
4.2 – GABRITOS E CORPOS DE PROVA 
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A verificação da geometria do cutelo, que faz parte da primeira etapa da calibração utiliza um gabarito cujas 
dimensões são apresentadas na norma ABNT ISO 148-2 (ABNT, 2013b), conforme mostrado na Figura 1. 
O gabarito deverá ser confeccionado em aço inoxidável, ou aço com maior resistência à corrosão e baixa 
expansão térmica. A norma sugere como exemplos X46Cr13 (55 HRC) e 100 Cr6 (62 HRC). O exame das 
informações fornecidas pela norma permite concluir que este gabarito pode ser fabricado no laboratório de 
mecânica da FAACZ, utilizando-se operações de corte e de usinagem (fresamento).  
 

 
 
Figura 1: geometria e dimensões do gabarito para a inspeção do cutelo na máquina de ensaio por pêndulo de Charpy. 
Adaptado de (ABNT, 2013b). 
 
A etapa da verificação indireta tem por objetivo verificar pontos na escala de medição da máquina utili-
zando-se de copos de prova de referência, o que permite a comparação dos resultados com outras máquinas 
de referência e a monitoração regular do desempenho da máquina. O cálculo dos parâmetros de repetibili-
dade e erro são então realizados medindo-se a energia necessária para o rompimento desses corpos con-
forme equações disponíveis na norma ABNT ISO 148-2 (ABNT, 2013b) e não reproduzidas aqui por ques-
tão de espaço. Todas as medições podem ser realizadas com instrumentos de medição disponíveis na 
FAACZ.  
 
4.2.1 – Corpos de prova 

A norma ABNT ISO 148-2 (ABNT, 2013b) indica que os corpos de prova devem seguir as especificações 
da norma ISO 148-3 (ISO, 2016). Essa norma fornece todas as características geométricas que os corpos 
de prova deverão possuir. Estas estão listadas no QUADRO 1. As representações gráficas do cutelo para a 
máquina de teste padrão e do corpo de prova, com a identificação das dimensões padronizadas, são mos-
tradas na FIGURA 2. A norma especifica que os corpos de prova deverão ser feitos de aço, mas não espe-
cifica nenhuma composição específica. Corpos de um mesmo lote deverão receber o mesmo tratamento 
térmico. 
 
O exame das especificações para o corpo de prova permite concluir que eles também podem ser fabricados 
no laboratório de mecânica da FAACZ, utilizando-se de operações de corte e usinagem.  
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É importante ressaltar que  as medições geométricas da máquina, o gabarito e os corpos de prova talvez 
não atinjam as tolerâncias especificadas pela norma. Além disso, a verificação indireta utilizando-se corpos 
de prova de referência exige que unidades do mesmo lote de fabricação tenham sido testados em uma 
máquina de referência. Para a utilização acadêmica, uma alternativa é encomendar um teste para os corpos 
de prova em instituição certificada, ou então realizar o procedimento de medição admitindo-se que a má-
quina do laboratório da FAACZ seja considerada como de referência. De uma forma ou de outra, todo o 
procedimento ainda seria adequado para a prática de experimentos de metrologia. 
 

Quadro 1: Parâmetros geométricos dos corpos de prova para a calibração de máquinas de ensaio de pêndulo 
Charpy. Adaptado de (ISO, 2016) 

Número de 
referência* Designação Va-

lor Tolerância Unidades 

1 Comprimento do corpo de prova 55,0 +0,00 
-0,30 mm 

2 Meio comprimento do corpo de proa 27,5 ±0,2 mm 
3 Largura do corpo de prova 10,00 ±0,06 mm 
4 Espessura do corpo de prova 10,00 ±0,07 mm 
5 Altura abaixo do entalhe 8,00 ±0,06 mm 
6 Ângulo do entalhe 45,0 ±1,0 ° 
7 Raio na base do entalhe 0,250 ±0,025 mm 
8 Ângulo entre faces adjacentes 90,00 ±0,15 ° 

9 Ângulo entre o plano de simetria do entalhe e o eixo longitudi-
nal 90 ±2 ° 

10 Raio dos batentes 1,00 +0,10 
-0,00 mm 

11 Ângulo de afunilamento dos batentes 11 ±1,0 ° 
12 Distância entre os batentes 40,00 +0,10 

-0,00 mm 

13 Distância da aresta de impacto ao plano de simetria dos baten-
tes  ±0,25 mm 

14 Ângulo do cutelo 30 ±1 ° 
15A Distância da aresta de impacto do cutelo de 2 mm 2,00 +0,20 

-0,00 mm 
15B Distância da resta de impacto do cutelo de 8 mm 8,00 ±0,05 mm 
15C Raio de curvatura na base do entalhe 0,25 +0,50 

-0,05 mm 
15D Largura da aresta de impacto do cutelo de 8 mm 4,00 ±0,20 mm 

* conforme FIGURA 2.  
 

   
(a) (b) (c) 

Figura 2: geometria dos cutelos de 2 mm (a) e de 8 mm (b) para máquina padrão de ensaio de impacto por pêndulo 
Charpy, bem como para o corpo de prova para a calibração. Adaptado de ISO (2016). 
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5 –CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O presente trabalho avaliou a viabilidade de se elaborar atividades práticas de calibração para o ensino de 
metrologia utilizando-se, para isso, de uma máquina de ensaio de impacto por pêndulo de Charpy disponível 
no laboratório da FAACZ. O exame das normas disponíveis permitiu a identificação de todas as etapas e 
cálculos necessários para a determinação dos parâmetros metrológicos, bem como dos gabaritos e corpos 
de prova.  
 
Constatou-se que as medições podem ser realizadas com instrumentos disponíveis no laboratório da 
FAACZ. De forma semelhante, o gabarito e os corpos de prova podem ser fabricados no laboratório de 
mecânica da FAACZ. A possibilidade de que o gabarito e os corpos de prova, bem como as demais medi-
ções envolvidas não atendam às tolerâncias estabelecidas pela norma não diminuirá a contribuição da ati-
vidade prática para os discentes envolvidos no processo de aprendizagem da metrologia. 
 
Como sugestão para trabalhos futuros, propõe-se a elaboração de uma apostila com o detalhamento do 
procedimento de calibração a ser adotado nas aulas práticas de metrologia. 
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