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RESUMO 

 

As tensões residuais estão presentes em todos os componentes mecânicos, estruturas e 

tubulações e podem afetar a vida em fadiga e o desempenho dos mesmos. Dessa forma, é de 

extrema importância compreender a natureza e a magnitude das tensões residuais, além dos 

seus efeitos nas propriedades mecânicas dos materiais. Os processos de soldagem são 

particularmente geradores de tensões residuais devido à ação combinada da contração, aporte 

térmico e transformações de fases, que ocorrem durante a solidificação da junta soldada. 

Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo analisar as tensões residuais geradas na 

soldagem por resistência elétrica por ponto (RSW) do aço HC420LA. Foi usada a técnica por 

difração de raios-X, pelo método do sen
2
, para a medição das tensões residuais, 

acompanhado do método de remoção de camadas, por polimento eletrolítico, para gerar um 

perfil das tensões residuais nas camadas subsuperficiais do ponto de solda. Análises 

microestruturais por microscopia óptica e de microdureza Vickers complementaram o estudo. 

Os resultados obtidos mostraram que as tensões residuais são trativas na superfície do ponto 

soldado, com magnitude máxima no centro, diminuindo gradativamente ao se afastar do 

centro do ponto.  

 

Palavras-chave: Tensões residuais, soldagem RSW, aço HC420LA, difração de raios-X. 
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ABSTRACT 

 

Residual stresses are present on all mechanical components, structures and pipelines and can 

affect fatigue life and performance. Thus, it is extremely important to understand the nature 

and magnitude of residual stresses, as well as their effects on the mechanical properties of 

materials. Welding processes are particularly residual stress generators due to the combined 

action of shrinkage, thermal input and phase transformations that occur during solidification 

of the welded joint. Therefore, the present work aims to analyse the residual stresses 

generated by the resistance spot welding (RSW) of HC420LA steel. The X-ray diffraction 

technique, with the sen
2
 method, was used for the measurement of residual stresses, 

followed by the layer removal technique, with electrolytic polishing method, to generate a 

residual stress profile in the subsurface layers of the weld spot. Microstructural analyses by 

optical microscopy and Vickers microhardness complemented the study. The results showed 

that the residual stresses are tensile on the welded point surface, with maximum magnitude in 

the center, decreasing gradually as it moves away from the center of the point. 

 

Keywords: Residual stress, welding RSW, HC420LA steel, X-ray diffraction. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os aços de ARBL (alta resistência e baixa liga), mais especificamente o aço 

HC420LA, são predominantemente utilizados na indústria automobilística devido, 

principalmente, à sua alta soldabilidade e resistência. Este aço é proveniente do processo de 

laminação e foi introduzido recentemente no mercado para estes fins. Dessa forma, foram 

realizados poucos estudos até o momento com este aço em particular (LEDERMUELLER et 

al., 2019). 

A soldagem por resistência elétrica por ponto, conhecida e referenciada como 

soldagem a ponto, é um processo onde pontos de contato de uma superfície de metal são 

unidos pelo aporte térmico gerado a partir da aplicação de uma corrente elétrica. Este 

processo de soldagem é normalmente utilizado para a junção de determinados tipos de chapas, 

sendo a aplicação mais comum na indústria automobilística.  

Após o término da operação de união, devido à distribuição de temperatura não 

uniforme, tensões residuais são introduzidas no metal onde elas têm um estado de auto 

equilíbrio. Foi relatado que tensões residuais podem causar fraturas quebradiças, propagação 

de trincas, redução da vida em fadiga e trincas por corrosão sob tensão (PARMAR, 1999).  

Tensões residuais são tensões presentes em materiais sólidos na ausência de esforços 

externos e de gradientes térmicos. Se um componente for submetido a carregamentos externos, 

as tensões residuais podem se somar a esses carregamentos e, dependendo de sua natureza, 

magnitude e distribuição, serão deletérias ou benéficas aos materiais. Está bem estabelecido 

que as tensões residuais trativas tenham efeito prejudicial aos materiais, pois contribuem para 

a abertura e a propagação de trinca de fadiga e diminuem a resistência à corrosão sob tensão. 

Já as tensões residuais compressivas aumentam a vida em fadiga da peça (HEINZE et al., 

2011). 

Sendo assim, este trabalho teve o objetivo de analisar as tensões residuais geradas no 

processo de soldagem a ponto do aço HC420LA, tanto na superfície quanto nas camadas 

subsuperficiais do ponto soldado. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 PROCESSO DE SOLDAGEM 

A soldagem é um processo de união de materiais no qual duas ou mais peças são 

unidas por uma aplicação adequada de calor e/ou pressão. A maioria dos processos de 

soldagem é realizada apenas com calor, sem pressão aplicada; outros por uma combinação de 

calor e pressão; e outras ainda por pressão, sem calor aplicado. Além disso, em alguns 

processos de soldagem, utiliza-se um material de adição para facilitar a união entre as peças 

(GROOVER, 2010). 

Este é um método mais comumente associado a peças de metal, mas é também usado 

para unir plásticos. O processo fornece uma junta permanente fazendo com que as peças 

soldadas tornam-se uma única entidade. 

Os processos de soldagem são essenciais para o desenvolvimento de praticamente 

todos os produtos fabricados. No entanto, esses processos costumam consumir frações 

maiores do custo do produto e criar mais dificuldades de produção do que o esperado 

(EAGAR & MAZZEO, 2011). 

Segundo Groover (2010), algumas qualidades da soldagem são que a junta soldada 

pode ser mais forte que os materiais originais, utilizando um metal de adição que possui 

propriedades de resistência superiores às dos materiais da base e fazendo a soldagem com 

técnicas adequadas. Além disso, é um processo que não se restringe ao ambiente da fábrica e 

pode ser realizado “em campo”. 

Existem diversos tipos de processos de soldagem e cada um deles possui uma 

aplicação adequada. Cerca de 50 tipos diferentes de operações de soldagem já foram 

catalogados pela Sociedade Americana de Soldagem (American Welding Society). Estas 

operações usam vários tipos ou combinações de energia para fornecer a energia necessária 

para a união do material. 

Podem-se dividir os processos de soldagem em dois grupos principais: soldagem por 

fusão e soldagem em estado sólido.  

Os processos de soldagem por fusão usam calor para derreter os metais de base. Em 

muitas operações de soldagem por fusão, um metal de adição é adicionado à poça fundida 
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para facilitar o processo e fornecer volume e resistência à junta soldada. Uma operação de 

soldagem por fusão na qual nenhum metal de adição é adicionado é chamada de solda 

autógena. A categoria de fusão inclui os processos de soldagem mais amplamente utilizados 

(GROOVER, 2010). 

A soldagem em estado sólido refere-se a processos de união nos quais a união resulta 

da aplicação de somente pressão ou de uma combinação de calor e pressão. Se for utilizado 

calor, a temperatura no processo está abaixo do ponto de fusão dos metais que estão sendo 

soldados. Nenhum metal de adição é utilizado (GROOVER, 2010). 

  

2.1.1 Soldagem por resistência elétrica por ponto 

 

A soldagem a ponto por resistência (doravante denominada “solda a ponto”) é 

amplamente utilizada como método de união no processo de montagem de corpos e peças 

automotivas. A solda a ponto é usada há mais de 100 anos. Devido à alta produtividade e ao 

baixo custo, a soldagem a ponto ainda é um dos principais métodos de união no campo da 

fabricação de carrocerias automotivas. Ao mesmo tempo, a necessidade de atender aos 

requisitos de redução de peso e segurança contra colisões de automóveis está aumentando a 

taxa de produção de chapas de aço de alta resistência à tração (UEDA et al., 2018). Esse 

processo é normalmente usado para obter uma união de chapas metálicas com espessura de 

três milímetros ou menos, usando uma série de soldas por pontos. 

A soldagem por resistência é um dos processos mais antigos de soldagem elétrica em 

uso pela indústria atualmente. A solda é feita por uma combinação de calor, pressão e tempo 

onde a resistência do material a ser soldado ao fluxo de corrente causa um aquecimento 

localizado na peça. A pressão exercida pelas pinças e pontas dos eletrodos, através das quais a 

corrente flui, mantém as peças a serem soldadas em contato íntimo antes, durante e após o 

ciclo de tempo da corrente de soldagem, como mostra a Figura 2.1. O tempo necessário e a 

quantidade de corrente que flui na junta é determinado pela espessura e tipo do material e a 

área da seção transversal das chapas a serem soldadas (Handbook for Resistance Spot Welding, 

2005). 
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Figura 2.1- Esquema de máquina de soldagem a ponto (Handbook for Resistance Spot 

Welding, 2005, modificado). 

 

A sequência no ciclo de soldagem consiste em prender as peças nos eletrodos e 

passar uma corrente de soldagem por um período de tempo especificado. À medida que a 

corrente de solda flui pelas peças de trabalho fixadas, a maior resistência está nas superfícies 

de contato. O calor se desenvolve neste local, causando um aumento na resistência e um 

rápido aumento da temperatura. O metal começa a derreter a partir do centro do caminho atual. 

Assim, uma poça de metal fundido das peças começa a crescer para fora durante o fluxo atual. 

Quando a corrente é desligada, esse volume de metal fundido esfria e solidifica, começando 

pelas bordas externas. O volume de metal das peças submetidas a aquecimento, fusão e 

solidificação é chamado de pepita de solda. A estrutura de grãos na pepita é 

consideravelmente mais grossa que o metal original (KHANNA et al., 2001). 

A soldagem por resistência por ponto depende da resistência do metal base e da 

quantidade de corrente que flui para produzir o calor necessário para fazer a soldagem. 

Outro fator importante é o tempo. Na maioria dos casos, vários milhares de amperes 

são usados para fazer a solda a ponto. Esses valores de amperagem, fluindo através de uma 

resistência relativamente alta, criarão muito calor em pouco tempo. Para fazer boas soldas por 

ponto de resistência, é necessário ter um controle próximo do tempo em que a corrente está 

fluindo. Na verdade, o tempo é a única variável controlável na maioria das aplicações de solda 

a ponto por resistência a impulsos. A corrente é muitas vezes economicamente impraticável 
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de controlar e também é imprevisível em muitos casos (Handbook for Resistance Spot 

Welding, 2005). 

A maioria das soldas por ponto de resistência é feita em períodos muito curtos.  De 

acordo com o Handbook for Resistance Spot Welding (2005), como a corrente alternada é 

normalmente usada no processo de soldagem, os procedimentos podem ser baseados em um 

tempo de 60 ciclos, que equivalem a 1 segundo. A Figura 2.2 mostra o ciclo de tempo de 

solda por ponto de resistência. 

 

Figura 2.2 - Ciclo de tempo de soldagem (Handbook for Resistance Spot Welding, 2005, 

modificado). 

 

Onde o tempo de aperto é o tempo entre a aplicação de pressão e a soldagem, o 

tempo de aquecimento ou de soldagem é o número de ciclos, o tempo de espera é o tempo em 

que a pressão é mantida após a soldagem, e o tempo de folga é o tempo em que os eletrodos 

ficam separados para permitir a movimentação do material para o próximo ponto. 

Devido à resistência elétrica, os metais são aquecidos até o estado de fusão durante 

um fluxo de eletrodo, onde o calor gerado pode ser expresso pela lei de Joule (KOU, 2003): 

𝑄 = 𝑅𝐼2𝑡 

Onde 𝐼 é a corrente elétrica, 𝑅 é a resistência total, 𝑡 é o tempo de soldagem e 𝑄 é a 

quantidade de calor gerado.  
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2.2 AÇOS DE ALTA RESISTÊNCIA E BAIXA LIGA  

Aços de alta resistência e baixa liga, conhecidos pela sigla ARBL ou HSLA em 

inglês, são definidos como a família de aços com composição química especialmente 

desenvolvida para proporcionar melhores propriedades mecânicas, e, em alguns casos, melhor 

resistência à corrosão atmosférica do que aquelas obtidas em aços carbono convencionais. 

Estes são produzidos dando prioridade às propriedades mecânicas do que à composição 

química. Sendo assim, são considerados de baixa liga, pois os teores de elementos de liga 

adicionados aos aços ARBL são consideravelmente mais baixos do que em aços de outras 

categorias (AUNG, 2004). 

Os aços ARBL têm as propriedades combinadas dos aços estruturais de carbono 

simples e dos aços de alta resistência, mas com um peso menor e maior capacidade de carga, 

permitindo fabricar componentes mecânicos mais leves. Um incentivo adicional para o 

desenvolvimento de aços ARBL vem da indústria automotiva, onde é necessário reduzir o 

peso dos automóveis e torná-los mais eficientes em termos de combustível. Isso pode ser 

parcialmente realizado, reduzindo a espessura das chapas de aço. No entanto, uma redução na 

espessura também requer um aumento na resistência. Os aços de alta resistência e baixa liga 

atendem esses requisitos (AUNG, 2004). 

Os aços de alta resistência e baixa liga, ou aços microligados, são projetados para 

fornecer melhores propriedades mecânicas e/ou maior resistência à corrosão atmosférica do 

que os aços carbono convencionais. Eles não são considerados aços ligados no senso comum, 

pois são projetados para atender propriedades mecânicas específicas, em vez de uma 

composição química (DAVIS, 2001).  

A composição química de um aço ARBL específico pode variar para diferentes 

espessuras do produto para atender aos requisitos de propriedades mecânicas. Os aços ARBL 

em chapa ou placa têm baixo teor de carbono (0,05 a -0,25% C) para produzir adequada 

conformabilidade e soldabilidade, e possuem teor de manganês de até 2,0%. Pequenas 

quantidades de cromo, níquel, molibdênio, cobre, nitrogênio, vanádio, nióbio, titânio e 

zircônio são usadas em várias combinações (DAVIS, 2001). 

Na presença de elementos de liga, o teor máximo prático de carbono no qual os aços 

ARBL podem ser usados na condição de laminados é de aproximadamente 0,20%. Níveis 

mais altos de carbono tendem a formar martensita ou bainita na microestrutura dos aços 
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laminados, embora alguns dos aços de baixa liga de maior resistência tenham um teor de 

carbono que se aproxima de 0,30%. Cada elemento de liga em particular influencia a estrutura 

e as propriedades do aço (AUNG, 2004). 

As aplicações de aços ARBL são extremamente diversificadas. Incluem desde 

grandes aplicações como oleodutos e gasodutos, veículos, máquinas agrícolas e de construção, 

equipamentos industriais, tanques de armazenamento, minas e vagões ferroviários, pontes, 

estruturas offshore, torres de transmissão de energia e vigas e painéis de edifício, até 

pequenos usos como cortadores de grama. 

A escolha de um aço específico de alta resistência depende de vários requisitos de 

aplicação, incluindo redução de espessura, resistência à corrosão, conformabilidade e 

soldabilidade. Para muitas aplicações, o fator mais importante no processo de seleção de aço é 

a relação favorável entre resistência e peso dos aços ARBL em comparação com os aços de 

baixo carbono convencionais. Essa característica dos aços ARBL levou ao aumento do uso 

em componentes automotivos (DAVIS, 2001).  

 

2.3 TENSÕES RESIDUAIS 

Tensões residuais são criadas por todos os processos de fabricação e são produzidas 

quando as regiões de um material sofrem deformações plásticas ou elásticas heterogêneas de 

maneira permanente. As tensões residuais são tensões autoequilibradas que existem em 

materiais e estruturas, independentemente da presença de quaisquer cargas externas. 

(VALÍČEKA et al., 2019). 

Lu (2002) afirma que todos os processos de fabricação introduzem tensões residuais 

em componentes e estruturas, o que influencia seu comportamento, a resistência à fadiga e até 

mesmo sua resistência à corrosão, como mostra a Figura 2.3. O papel da tensão residual é, 

portanto, muito importante ao projetar peças mecânicas. Nos últimos anos, um número 

crescente de estudos foi realizado para entender os efeitos da tensão residual no desempenho 

mecânico. 
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Figura 2.3- Propriedades dos materiais que são influenciadas pelas tensões residuais (LU, 

2002, modificado). 

 

A presença de tensões residuais de tração em uma peça ou elemento estrutural é 

geralmente prejudicial, pois pode contribuir e muitas vezes é a principal causa para falha e 

trincas por fadiga e para corrosão sob tensão. De fato, as tensões residuais de compressão 

induzidas por diferentes meios nas camadas superficiais e subsuperficiais do material são 

geralmente benéficas, pois evitam a origem e a propagação de trincas por fadiga e aumentam 

a resistência ao desgaste e à corrosão (ROSSINI et al., 2012). 

As tensões residuais devem ser consideradas apenas como tensões elásticas. O valor 

máximo que a tensão residual pode atingir é o limite elástico do material. Uma tensão maior 

do que esse valor, sem força externa para se opor a ela, será aliviada pela deformação plástica 

até atingir o valor da tensão de escoamento. 

Quando solicitado, o componente mecânico que apresenta um estado de tensões 

residuais pode sofrer ruptura prematura e inesperada, pois as tensões aplicadas (𝜎𝐴) somam-se 

às tensões residuais presentes (𝜎𝑅 ) no regime elástico, e dependendo de sua natureza, o 

resultado do somatório pode ser benéfico ou deletério, conforme a Figura 2.4 (CINDRA 

FONSECA et al., 2017).  
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Figura 2.4- Somatório de tensões residuais e aplicadas (LU, 2002, modificado). 

 

Se as tensões residuais são adicionadas às tensões de serviço (tensão residual trativa), 

a peça é sobrecarregada localmente devido à tensão residual. Se, ao contrário, uma operação 

de acabamento apropriada (shot peening ou roller burnishing, por exemplo) é usada para 

introduzir tensão residual compressiva, a peça é aliviada de parte da carga localmente e o 

desempenho mecânico dos materiais é aumentado como um resultado (LU, 2002).  

 

2.3.1 Tensometria por difração de raios-X 

 

A tensometria por difração de raios-X permite quantificar e qualificar, em magnitude 

e direção, tensões residuais existentes em certo ponto da superfície do material. Seus 

princípios básicos são derivados da teoria da difração de raios-X em materiais cristalinos e da 

teoria da elasticidade dos materiais sólidos (FITZPATRICK et al., 2005). 

A teoria da difração de raios-X consiste na medição do espaçamento entre planos 

cristalinos de um material utilizando feixes de raios-X monocromáticos com comprimento de 

onda λ. Ao incidir na superfície do material, um feixe de raios-X é difratado pelos átomos do 

material. O ângulo de difração do feixe terá o mesmo valor θ do ângulo de incidência, caso a 

Lei de Bragg seja satisfeita, como mostra a Figura 2.5 (FITZPATRICK et al., 2005). Quando 
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o material está em tensão, o espaçamento entre planos aumenta e, quando em compressão o 

espaçamento diminui. 

 

 

Figura 2.5- Esquema da difração de raios-X na condiçao de Bragg (CALLISTER, 2007, 

modificado). 

 

A equação a seguir é chamada de Lei de Bragg, onde n é um número inteiro, λ é o 

comprimento de onda do feixe de raios-X, d é o espaçamento entro planos cristalinos e  é o 

ângulo de incidência ou difração.  

𝑛𝜆 =  2𝑑𝑠𝑒𝑛𝜃         (1) 

Considerando duas amostras de material, uma livre de tensões aplicadas, com distância 

interplanar d0 e outra sob tensão, com distância interplanar d, a deformação cristalográfica ε 

causada pela tensão aplicada pode ser expressa pela equação a seguir (CINDRA FONSECA et 

al, 2017).  

 

ε =
d−d0

d0
=

𝛥𝑑

d0
       (2) 

Dessa forma, pode-se alterar a Lei de Bragg para a seguinte forma: 

𝑑 =
𝑛𝜆

2𝑠𝑒𝑛 𝜃
         (3) 
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Derivando a equação acima em relação a , obtêm-se a relação a seguir. 

𝛥𝑑 = −
𝑛

2
𝜆 𝑐𝑜𝑠𝑠𝑒𝑐 𝜃 cot 𝜃  𝛥𝜃      (4) 

Substituindo d na equação da deformação, chega-se na seguinte equação: 

𝜀 =
−

𝑛

2
𝜆 𝑐𝑜𝑠𝑠𝑒𝑐 𝜃 cot 𝜃 𝛥𝜃

𝑛𝜆

2𝑠𝑒𝑛 𝜃

= − cot 𝜃0  𝛥𝜃     (5) 

Onde ε é a deformação na direção perpendicular aos planos atômicos que difratam os 

feixes de raios-X, 𝜃0 é o ângulo do pico de difração medido em uma amostra isenta de tensões 

e 𝛥𝜃 é a variação do ângulo de difração devido à tensão aplicada em relação à difração na 

rede cristalina isenta de tensões (CINDRA FONSECA et al, 2017). 

Partindo para a teoria da elasticidade dos materiais sólidos, que complementa o 

princípio da tensometria por difração de raios-X, analisa-se a Lei de Hooke para o estado 

triaxial de tensões, descrita pelas três equações a seguir. 

𝜀1 = (
𝜎1

𝐸
) − 𝜈 (

𝜎2+𝜎3

𝐸
)        (6) 

𝜀2 = (
𝜎2

𝐸
) − 𝜈 (

𝜎1+𝜎3

𝐸
)        (7) 

𝜀3 = (
𝜎3

𝐸
) − 𝜈 (

𝜎1+𝜎2

𝐸
)        (8) 

Onde 𝜀1, 𝜀2, 𝜀3 são as deformações principais, σ1, σ2, σ3 são as tensões principais, E é 

o módulo de elasticidade e ν é coeficiente de Poisson. 

Com o intuito de descrever de uma forma mais consistente o que ocorre, utiliza-se 

um sistema de coordenadas polares, representado em uma amostra pela Figura 2.6. A partir 

daí pode-se obter as equações para a tensão e deformação εφψ, nas direções φ e ψ (CINDRA 

FONSECA et al, 2017). 
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Figura 2.6- Sistema de coordenadas polares (FITZPATRICK, 2005).
 

 

Para este sistema de coordenadas, considerando o equipamento de medição usado na 

técnica, o ângulo  é chamado de ângulo polar e representa o ângulo de deslocamento do 

difratômetro ao redor da superfície da amostra e o ângulo ψ é chamado de ângulo azimutal e 

representa o ângulo entre a normal à superfície da amostra e o plano formado pelos feixes 

incidente e difratado (CINDRA FONSECA et al, 2017). A deformação εφψ pode ser expressa 

pela equação abaixo:  

𝜀φ,𝜓 = (
1+υ

E
) (σ1cos2 + σ2sen2) · sen2ψ −

υ

E
(σ1 + σ2 + σ3)  (9) 

 

Pode-se definir a tensão principal σ3, perpendicular à superfície da amostra, como 

nula, se for considerado uma medição superficial. Sendo assim, realiza-se uma transformação 

de base dada por:  

σ =  σ1cos2 + σ2sen2       (10) 

Fazendo com que a equação da deformação possa ser reescrita como: 

𝜀,𝜓 = (
1+υ

E
) σ · sen2ψ −

υ

E
(σ1 + σ2)      (11) 

Mantendo o ângulo polar  constante, a diferença entre as deformações em duas 

direções ψ1  e ψ2 é dada por: 
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ε(, ψ2) − ε(, ψ1) = (
1+υ

E
) σ(sen2 ψ2 − sen2 ψ1)    (12) 

A componente de tensão 𝜎φ pode, então, ser expressa da seguinte forma: 

𝜎φ =  
𝐸

1+υ

ε(φ,ψ2)−ε(φ,ψ1)

sen2 ψ2−sen2 ψ1
         (13) 

 

Substituindo o resultado anterior na equação acima, obtém-se a equação final para a 

componente de tensão 𝜎φ: 

𝜎φ = − 
𝐸

1+υ
· 𝑐𝑜𝑡 𝜃0 ·

𝜃φ,𝜓2
−𝜃φ,𝜓1

sen2 ψ2−sen2 ψ1
       (14) 

 

O método de medição que utiliza esta equação é chamado de método do sen² ψ. Este 

método é o mais referenciado atualmente para medição de tensões residuais, onde mede-se o 

ângulo 𝜃 e, assim, a deformação para vários ângulos ψ. Com os valores dos ângulos 𝜃 e ψ, 

plota-se um gráfico relacionando 2𝜃 e sen² ψ, a partir do qual realiza-se uma regressão linear 

para obter uma reta com coeficiente angular m, de tal forma que a equação final pode ser 

escrita como: 

𝜎 = − 
𝐸

1+υ
𝑐𝑜𝑡 𝜃0 𝑚        (15) 

 

 

Figura 2.7 demonstra como esse gráfico se comporta, quando o material apresenta 

tensão residual trativa e compressiva, em relação ao material relaxado. 

 

 

 

Figura 2.7- Estado de tensão do material em função do declive da curva 2θ x sen²  

(CINDRA FONSECA et al, 2017). 
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2.3.2 Tensão residual na soldagem 

 

O surgimento de tensões residuais nas juntas soldadas é intrínseco do processo de 

soldagem. Elas são função de diversas variáveis, relacionadas aos parâmetros utilizados na 

execução do cordão de solda, geometria da junta, número de passes, composição química dos 

metais de base e de adição, e de outros fatores pertinentes ao processo (LEE & CHANG, 

2014; ACEVEDO & NUSSBAUMER, 2012). No processo de soldagem existem três 

principais fontes de tensões residuais:  

a) contração no resfriamento, de regiões diferentemente aquecidas e plastificadas 

durante a operação de soldagem;  

b) resfriamento mais intenso das superfícies da peça soldada e  

c) transformações de fases metalúrgicas. Pode-se ainda destacar outra fonte: a 

restrição à dilatação térmica pela presença de vínculos externos, que normalmente é creditada 

à contração do material.  

A contração no resfriamento de regiões diferentemente aquecidas e plastificadas 

durante a operação representa a principal fonte de tensões residuais, pois as temperaturas 

presentes no processo são de tal magnitude, que o módulo de elasticidade e a resistência ao 

escoamento do metal são drasticamente reduzidos, facilitando o escoamento do metal que se 

expande (LIN & CHEN, 2003). Quando ocorre o resfriamento, o material recupera a sua 

rigidez e se contrai sob temperaturas ainda elevadas e condições heterogêneas, impedindo que 

a contração seja igual e sem restrições em todas as regiões. As tensões geradas podem ser da 

ordem do limite de escoamento do material.  

A magnitude das tensões residuais no cordão de solda está intimamente relacionada 

ao grau de restrição presente na junta. No processo de soldagem, sempre existem tensões 

residuais macroscópicas e microscópicas com complexas superposições. Contudo, na prática 

da soldagem, geralmente, quando se fala de tensões residuais, estão implicitamente 

consideradas apenas tensões residuais macroscópicas, isto é, as tensões residuais do primeiro - 

tipo I (HILSON et al., 2009). 
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As tensões residuais são sempre consequências de deformações elásticas e/ou 

plásticas não homogêneas em escala macroscópica ou microscópica. Consequentemente, 

todos os parâmetros de processo da operação de soldagem que introduzem ou influenciam 

deformações não homogêneas devem ser considerados, se a origem das tensões residuais 

precisar ser analisada.  

O conhecimento sobre a formação e as consequências das tensões residuais de 

soldagem aumentaram consideravelmente nas últimas décadas. Um interesse considerável 

nesse assunto baseia-se no fato de que as tensões residuais de soldagem têm vários impactos 

no comportamento das juntas soldadas (ZINN & SCHOLTES, 2002). Nesse contexto, os 

pontos de vista mais importantes são: 

 Altas quantidades de tensões totais como consequência da sobreposição de 

cargas e tensões residuais; 

 Influência na tensão de escoamento local dos componentes, dependendo do 

sinal e da multiaxialidade do estado de tensão residual; 

 Formação de trincas sem cargas externas; 

 Aumentar o risco de fratura por altos valores de tensão local ou estados de 

tensão residual altamente multiaxial; 

 Influência da distribuição de tensões residuais nos modos de carregamento de 

trincas existentes; 

 Influência na resistência à fadiga e na vida em fadiga; 

 Influência na estabilidade elástica, por exemplo, flambagem; 

 Influência na sensibilidade à corrosão sob tensão no caso de ambiente 

corrosivo; 

 Consequências das distribuições de tensão residual existentes na distorção de 

componentes unidos. 

 Ainda segundo Zinn & Scholtes (2002), as tensões residuais como consequência das 

transformações de fase durante os processos de soldagem ocorrem se, durante o resfriamento 

do cordão de solda, os processos de transformação de fase relacionados às mudanças de 

volume ocorrerem localmente. A falta de homogeneidade dos processos de transformação, 

que é um pré-requisito necessário para a formação de tensões residuais, pode ser atribuída a 

diferentes razões, por exemplo, diferentes temperaturas de pico durante o processo de 

soldagem, diferentes velocidades de resfriamento ou alterações locais da composição química. 
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No caso dos aços, a transformação de austenita em ferrita, bainita ou martensita é relacionada 

a um aumento de volume característico. Consequentemente, seria de esperar sempre tensões 

residuais de compressão em volumes transformados, se as transformações ocorrerem 

simultaneamente e equilibrarem tensões residuais de tração em volumes adjacentes. 

A Figura 2.8 apresenta a influência do aporte térmico com relação à temperatura e ao 

tempo.  

 

Figura 2.8- Influência da temperatura na tensão residual na soldagem (ZINN & SCHOLTES, 

2002, modificado). 

 

2.3.2.1 Tensão residual na soldagem a ponto 

 

No processo de soldagem por resistência por ponto, o ponto soldado esfria até a 

temperatura ambiente de maneira não uniforme. Os grandes gradientes de temperatura criados 

pelo intenso aquecimento local durante o processo de soldagem, seguido pelo rápido 

resfriamento e também pelas mudanças de fase no metal solidificante, induzem deformações 

heterogêneas no metal, resultando no surgimento de tensões residuais. A distribuição precisa 

das tensões residuais dentro e ao redor de uma junta soldada a ponto é complexa e depende de 

vários fatores, incluindo composição do material, espessura, restrição aplicada e nível de pré-

aquecimento, se houver (KHANNA et al., 2001). 
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As tensões residuais na soldagem por ponto têm magnitude máxima no centro da 

solda e são reduzidas em direção à borda do ponto (NODEH et al., 2007). A Figura 2.9 expõe 

os resultados de Colombo et al. (2018), onde é possível perceber que as maiores tensões 

residuais de tração estão localizadas próximo ao centro do ponto. Segundo os autores isso 

pode ser atribuído à distribuição da pressão ao longo da área de contato do eletrodo com a 

chapa. 

 

 

Figura 2.9- Efeito da corrente e da distância do centro na tensão residual (COLOMBO et al, 

2018, modificado). 

 

 O resultado indicado na Figura 2.9 foi obtido com aço de plasticidade induzida por 

geminação, conhecido como TWIP na sigla em inglês. Os aços TWIP têm um alto teor de 

manganês (17-24%) que faz com que o aço seja totalmente austenítico à temperatura ambiente. 
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2.4 METALOGRAFIA  

A metalografia é a análise microscópica de uma amostra com o intuito de estudar a 

morfologia e estrutura dos metais.  

A amostra a ser analisada deve ser cortada de forma a não sofrer alterações pelo 

método de corte. Usa-se o método a frio, em geral serras, para o corte primário, ou seja, para 

se separar a porção aproximada que será analisada. Na sequência, usa-se um equipamento 

denominado cut-off que faz um corte mais preciso, utilizando-se de um fino disco abrasivo e 

farta refrigeração, a fim de não provocar alterações por calor na amostra (COLPAERT & 

SILVA, 2008). 

O processo de embutimento metalográfico pode ser dividido em dois métodos, 

embutimento a quente no qual é utilizado baquelite e uma embutidora metalográfica e o 

embutimento a frio em que são utilizados dois produtos, sendo eles resina e catalisador. Os 

dois métodos têm o objetivo de obter uma amostra embutida para conseguir um bom resultado 

na preparação metalográfica (COLPAERT & SILVA, 2008). 

Em seguida são utilizadas lixas do tipo lixa d'água, fixadas em discos rotativos para 

lixar a amostra. Normalmente inicia-se o lixamento com a lixa de granulometria 220, seguida 

pelas lixas 320, 400 e 600. Em alguns casos usa-se lixas mais finas que a lixa 600, chegando-

se a 1000 ou 1200. Todo o processo de lixamento é feito sob refrigeração com água 

(COLPAERT & SILVA, 2008). A etapa do polimento é executada em geral com panos 

especiais em pratos giratórios, sobre os quais são depositadas pequenas quantidades de 

abrasivos. Estes abrasivos variam de acordo com o tipo de metal que está sendo preparado. Os 

mais comuns são óxido de alumínio (alumina) e pasta de diamante. 

Existe uma grande variedade de ataques químicos para cada tipo de metal e situação. 

Em geral, o ataque é feito por imersão da amostra, durante um período de aproximadamente 

20 segundos, fazendo com que a microestrutura seja revelada. 

A microscopia é uma análise feita em um microscópio com aumentos que são 

normalmente de 50 a 2500 vezes. Este tipo de análise é realizado em microscópios específicos, 

conhecidos como microscópios metalográficos ou metalúrgicos, que possuem baixo campo 

focal, permitindo apenas a observação de superfícies perfeitamente planas e polidas. Em razão 

disto, a preparação metalográfica tem grande importância na qualidade de uma análise 

(COLPAERT & SILVA, 2008).  
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2.5 MEDIÇÃO DE DUREZA COM EQUIPAMENTO PORTÁTIL PELO MÉTODO DA 

IMPEDÂNCIA ULTRASSÔNICA DE CONTATO (UCI) 

O método da impedância ultrassônica de contato (UCI - Ultrasonic Contact 

Impedance), utilizado em ensaios de dureza, é estabelecido no registro da alteração da 

frequência de uma haste ressonante, causada pela natureza elástica da área finita de contado 

entre a superfície de ensaio e o penetrador  (THIAGO, 2011). 

Uma questão a ser considerada referente aos testes convencionais de dureza Vickers 

ou Brinell é a determinação das dimensões remanescentes no material a ser ensaiado, 

provenientes da aplicação da carga pelo indentador. Entretanto, no ensaio de dureza pelo 

método UCI, as dimensões das diagonais oriundas do processo de indentação não são 

determinadas oticamente como nos ensaios convencionais, mas são detectadas 

eletronicamente através da medição de uma frequência ultrassônica (THIAGO, 2011).  

A sonda de medição consiste em um diamante Vickers colocado na ponta de uma 

haste de metal. Durante o ensaio esta haste é excitada por um transdutor piezoelétrico a uma 

oscilação longitudinal na frequência de ressonância de aproximadamente 70.000 Hz. A 

representação esquemática simplificada da sonda é mostrada na Figura 2.10 (THIAGO, 2011).  

 

 

Figura 2.10- Representação esquemática da sonda de medição de dureza pelo método da 

impedância ultrassônica de contato (THIAGO, 2011). 

 

Quando a sonda UCI toca a superfície de um material duro, a ponta de diamante faz 

uma pequena penetração no material, produzindo uma identação, e também uma oscilação na 



20 

 

 

frequência de ressonância. Esta variação na frequência de oscilação será maior, quando o 

diamante penetrar mais profundamente no material, resultando em uma identação maior, ou 

seja, quanto menor for a dureza do material testado. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 AÇO HC420LA  

O material selecionado para ser utilizado no presente estudo foi o aço de alta 

resistência e baixa liga HC420LA, recebido na forma de chapa laminada de 2,0 mm de 

espessura, fabricado conforme a norma DIN EN 10268. A Tabela 3.1 e a Tabela 3.2 

apresentam, respectivamente, a composição química e as propriedades mecânicas do aço 

HC420LA informadas pela norma. 

Tabela 3.1- Composição química do aço HC420LA (máx. % de peso) (Fonte: Norma DIN EN 

10268). 

C Si Mn P S Al Ti Nb 

0,14 0,5 1,6 0,030 0,025 0,015 0,15 0,09 

 

 

Tabela 3.2- Propriedades mecânicas do aço HC420LA (Fonte: Norma DIN EN 10268). 

𝜎𝐿𝐸 (MPa) 𝜎𝐿𝑅 (MPa) Deformação (%) 

420 – 520 470 – 600 17 

 

 

3.2 METALOGRAFIA 

A fim de aprofundar os conhecimentos sobre o material de estudo, realizou-se uma 

metalografia em uma pequena amostra do aço HC420LA.  

Para realização da metalografia, cortou-se uma amostra da chapa de HC420LA, 

quadrada de aproximadamente 10 mm, em uma cortadora metalográfica CM40, que foi 

embutida em resina acrílica e polida em uma politriz lixadeira. Por sua vez, esta politriz é 

constituída de uma estrutura de chapa de aço e um motor de alto torque que faz girar o prato 

central. Posteriormente, a peça polida foi submetida a um ataque químico de Nital 2%, para 

realizar uma microscopia ótica.  
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Através das análises micrográficas é possível a determinação de diversas 

características do material, inclusive a determinação das causas de fraturas, desgastes 

prematuros e outros tipos de falhas.  

 

3.3 PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS 

O material foi recebido como chapa laminada quadrada de 360 x 360 mm e 2 mm de 

espessura, da qual foram cortadas na guilhotina quatro amostras pequenas de 36 x 65 mm 

(Figura 3.1a), duas amostras médias (Figura 3.1b), de 150 x 40 mm e duas chapas grandes 

(Figura 3.1c), de 210 x 40 mm.  

  

      (a) (b) 

 
   (c) 

 

Figura 3.1- Dimensões das amostras para soldagem: a) pequenas, b) médias, c) grandes. 

 

O processo de corte com guilhotina é um processo a frio onde o corte é realizado 

pelo processo de cisalhamento do material, utilizado para cortar chapas em peças com 

geometrias quadradas e retangulares. A vantagem desse processo no estudo das tensões 

residuais é devido a não geração de calor durante o corte da peça, o que garante que a 

microestrutura das amostras e as tensões residuais existentes no material não foram alteradas.  
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3.4 SOLDAGEM DO MATERIAL 

As chapas cortadas foram soldadas pelo processo de soldagem por resistência elétrica 

por ponto, que foi realizado no Laboratório de Soldagem (LASOL) do Centro Federal de 

Educação Tecnológica Celso Suckow do Rio de Janeiro (CEFET-RJ), com o equipamento de 

soldagem por resistência de modelo AS 1.PA.75/600, indicado na Figura 3.2, que possui as 

especificações indicadas na Tabela 3.3. 

 

Figura 3.2- Foto do equipamento para soldagem a ponto, modelo AS 1.PA.75/600. 

(LASOL/CEFET/RJ) 

 

Tabela 3.3- Especificações do equipamento de soldagem por resistência. 

Potência (kVA) Voltagem (V) Amperagem (A) Frequência (Hz) Ano 

75 220 340 60 2011 

 

Foram realizadas duas soldas por ponto, sendo elas: uma solda por ponto para unir as 

chapas grande e média, totalizando uma amostra grande soldada, denominada de Amostra 1; e 

uma solda por ponto para unir duas chapas pequenas, totalizando uma amostra pequena 

soldada, denominada de Amostra 2. 
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A Figura 3.3 e a Figura 3.4 apresentam as amostras soldadas. 

 

 

Figura 3.3- Amostra 1  soldada a ponto. 

 

 

Figura 3.4- Amostra 2 soldada a ponto. 

 

3.4.1 Parâmetros da soldagem 

 

Os parâmetros de soldagem são: tempo de soldagem, potência utilizada, correntes 

máxima e mínima atingidas durante a soldagem, número de impulsos ou descargas da 

corrente e a pressão de compressão. Para todas as amostras soldadas, foram utilizados os 

mesmos parâmetros de soldagem listados nas Tabela 3.4 e Tabela 3.5. 

 

Tabela 3.4- Tempos do ciclo de soldagem em ciclos. 

1ª compressão 2ª compressão Soldagem Retenção 

25 10 30 5 
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Tabela 3.5- Parâmetros da soldagem a ponto. 

Potência (%) Corrente (kA) Impulsos Pressão (bar) 

65 4 – 10 1 5 

 

 

3.5 ANÁLISE DAS TENSÕES RESIDUAIS 

As tensões residuais foram medidas por difração de raios-X, pelo método do 𝑠𝑒𝑛2. 

As medições foram realizadas no Laboratório de Análise de Tensões (LAT) da Universidade 

Federal Fluminense (UFF), utilizando o analisador de tensões XStress3000, da marca 

Stresstech, que está representado na Figura 3.5. 

 

Figura 3.5- Analisador de tensões residuais XStress3000. 

 

Os parâmetros de calibração do equipamento utilizados são listados na Tabela 3.6. 
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Tabela 3.6 - Parâmetros de calibração do analisador de tensões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tensão residual foi analisada nas duas amostras. Foram medidas as tensões 

residuais  em ambas as superfícies soldadas, em três pontos, com o intuito de obter o padrão 

esperado de tensão residual no ponto de solda, onde ela tende a ser maior no centro do ponto e 

menor nas extremidades. A Figura 3.6 indica os pontos de medição da tensão residual na 

superfície do ponto soldado. 

 

Diâmetro do colimador 2 mm 

Ângulo de incidência 2θ 156,42º 

Ângulos de inclinação ψ [°] 0; 18; 27; 33; 45 

Radiação Crα 

Comprimento de onda λ [Å] 2,29092 

Plano de difração [2 1 1] 

Corrente 4,7 mA 

Tensão 25 kV 
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Figura 3.6- Indicação dos pontos de medição de tensão residual. 

 

Além disso, foram medidas as tensões residuais no centro do ponto de soldagem da 

amostra 2, nas camadas subsuperfíciais por meio de polimento eletrolítico, onde a cada 

camada retirada de material, foi feita uma medição de tensão residual, tanto na direção 

longitudinal, que é a direção de laminação da chapa, quanto na direção transversal. O objetivo 

foi gerar um perfil de tensões residuais nas camadas subsuperficiais do ponto de solda.  

 

3.5.1 Polimento eletrolítico  

 

O polimento eletrolítico é um método de remoção de camadas utilizado para a 

construção do diagrama das tensões residuais em profundidade, através da espessura da 

amostra, com o uso de difração de raios-X, para a análise das tensões residuais em cada etapa. 

Este método remove gradualmente finas camadas da superfície da amostra. 

No polimento eletrolítico ou eletropolimento, a peça metálica que receberá o 

polimento sofre um processo de corrosão controlado obtido através da passagem de um fluxo 

de corrente elétrica entre um catodo e a peça, com um eletrólito específico como condutor.  

Para isso, foi usada uma máscara no ponto de solda da amostra para delimitar a área 

(janela de medição) que seria polida e, fazendo utilização de um pincel com eletrólito e uma 

fonte de energia, as camadas foram removidas gradualmente.  

A Figura 3.7 mostra o esquema do processo de polimento eletrolítico. 
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Figura 3.7 - Esquema de polimento eletrolítico (CINDRA FONSECA et al., 2017). 

 

A medida da espessura de camada removida foi realizada com auxílio de um relógio 

comparador digital, que mede comprimentos na ordem de micrometros.  

 

3.6 ENSAIO DE MICRODUREZA 

A medição da microdureza do ponto de solda foi realizada através do método UCI 

(Ultrasonic Contact Impedance). Para o ensaio de microdureza foram realizadas medições na 

Amostra 2, nos seguintes pontos, indicados na Figura 3.8. 

 

Figura 3.8- Indicação dos pontos de medição da microdureza. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 ANÁLISE METALOGRÁFICA 

A análise por microscopia ótica indicou a microestrutura do aço, que apresenta 

microestruta ferrítica, típica de aços ARBL (Figura 4.1), com aumentos de 10, 20, 40 e 80 

vezes, respectivamente.  

 

 

Figura 4.1- Resultados da microscopia da amostra do aço HC420LA. 

 

4.2 ANÁLISE DAS TENSÕES RESIDUAIS SUPERFICIAIS 

Os resultados da análise de tensões residuais na superfície são indicados na Tabela 

4.1 e, com eles, foi possível obter o gráfico de barras exibido na Figura 4.2. 
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Tabela 4.1- Resultados das análises das tensões residuais na superfície dos pontos. 

 Tensões Residuais [MPa] 

 Pontos de medição 

Amostras 1 2 3 

1 210 ± 2 500 ± 5 260 ± 2 

2 100 ± 3 280 ± 5 160 ± 8 

 

 

 

Figura 4.2- Tensões residuais superficiais. 

 

Como esperado, a soldagem por resistência elétrica por ponto gerou tensões residuais 

trativas na lente da solda. Além disso, as tensões residuais se mostraram maiores no centro do 

ponto de solda e menores nas extremidades do ponto. Os resultados obtidos na análise das 

tensões residuais na superfície das amostras soldadas estão condizentes com a literatura, pois 

são coerentes com os resultados de Colombo et al. (2018) em sua pesquisa sobre soldagem a 

ponto do aço TWIP, onde os gradientes de tensão residual do centro em direção à borda dos 

pontos de solda diminuiram gradativamente.  
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É possível perceber que as tensões residuais foram consideravelmente elevadas, 

sendo a máxima na ordem de 500 MPa, considerando que estão na mesma ordem de grandeza 

da tensão limite de escoamento e da tensão limite de resistência do material, o que pode 

ocasionar baixa vida em fadiga para o componente soldado, considerando que tensões trativas 

são deletérias para a  vida em serviço das juntas soldadas. 

Khanna et al. (2001) também obtiveram resultados semelhantes na sua pesquisa 

sobre  tensão residual em soldas por ponto e o efeito de carga de fadiga na redistribuição de 

tensões. 

A partir desses resultados, pode-se observar que o valor máximo de tensão residual é 

encontrado no centro da solda e diminui gradualmente à medida que se aproxima da borda da 

solda por ponto. 

 

4.3 ANÁLISE DAS TENSÕES RESIDUAIS SUBSUPERFICIAIS 

A fim de verificar o comportamento das tensões residuais através da espessura, no 

centro da lente do ponto de solda, com o uso de polimento eletrolítico, as tensões residuais 

foram analisadas nas camadas subsuperficiais.   

O polimento foi efetuado até a profundidade de 230 m e apesar da profundidade, os 

as tensões residuais permaneceram trativas. Porém, foi possível notar que as mesmas 

diminuíram gradativamente, até se tornarem constantes. 

A Tabela 4.2 e a Figura 4.3  mostram os perfis em profundidade das tensões residuais 

obtidos nas direções, longitudinal e transversal.  

 

Tabela 4.2- Resultados da análise das tensões residuais subsuperficiais. 

 Profundidade (μm) 0 15 30 45 60 80 

Tensões 

Residuais 

(MPa) 

Longitudinal 500 ± 5 380 ± 5 260 ± 4 300 ± 7 155 ± 7 210 ± 10 

Transversal 490 ± 4 365 ± 1 350 ± 6 355 ± 8 225 ± 7 220 ± 5 
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 Profundidade (μm) 110 140 170 200 230 

Tensões 

Residuais 

(MPa) 

Longitudinal 175 ± 10 115 ± 6 160 ± 3 185 ± 3 150 ± 4 

Transversal 170 ± 2 120 ± 6 150 ± 1 165 ± 6 214 ± 6 

 

 

 

Figura 4.3- Gráfico em linha da análise das tensões residuais pela profundidade. 

 

Analisando os resultados obtidos, é possível notar que as tensões residuais são 

trativas em toda a superfície e nas camadas subsuperficiais da solda e tendem a estabilizar 

próximo a 80 μm de profundidade. Na superfície, nota-se valores altos, na ordem de 500 MPa 

para ambas as direções. Estes valores de tensão residual não são visíveis nas camadas 

subsuperfíciais, onde os valores ficam em torno de 200 MPa. Apesar de menores, esta 

magnitude de tensão residual continua sendo consideravelmente deletéria para o material.   

 

4.4 ANÁLISE DA MICRODUREZA 

Os resultados obtidos no ensaio de microdureza Vickers foram listados na Tabela 4.3.  
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Tabela 4.3- Resultados da microdureza. 

Pontos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 

Dureza (μHV) 184 215 170 140 151 173 180 143 110 127 147 187 212 214 143 110 127 147 187 212 214 

 

 

A partir dessa tabela, obteve-se o gráfico de barras da Figura 4.4. 

 

 

Figura 4.4- Microdureza UCI. 

 

Levando em consideração a Figura 3.8, que mostra os pontos de medição da 

microdureza, pode-se notar que a partir do ponto 6 até o ponto 11 as medições são dentro do 

círculo do ponto de soldagem, sendo os pontos 8 e 9 os mais próximos do centro e os pontos 5 

e 12 na zona termicamente afetada.  

Assim sendo, percebe-se que os valores de microdureza mais altos foram obtidos já 

no metal de base, sendo da ordem de 200 HV. Já os menores valores de microdureza foram 

encontrados próximo ao centro do ponto de soldagem e são relativamente mais baixos, 

aproximadamente 100 HV. Dessa forma, nota-se que os valores de microdureza no centro do 

ponto de soldagem caíram para quase metade do valor do metal de base.  
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De acordo com os resultados obtidos para a tensão residual superficial, é notável que 

o comportamento da microdureza ao longo da superfície da solda por ponto é oposto ao 

comportamento das tensões residuais. Onde encontra-se os maiores valores de tensão residual, 

tem-se os menores valores de microdureza, que é próximo ao centro do círculo do ponto de 

solda.  
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5 CONCLUSÕES 

O estudo realizado, que teve como objetivo caracterizar as tensões residuais de uma 

chapa de aço HC420LA soldada por resistência elétrica a ponto, permite as seguintes 

conclusões:  

1. As tensões residuais encontradas na superfície e subsuperfície do ponto de 

soldagem tendem a ser trativas e consideravelmente altas, podendo afetar a 

vida em fadiga do material, sendo de grande importância levá-las em 

consideração no projeto mecânico.  

2. Os resultados obtidos na superfície das amostras mostrou que as tensões 

residuais tendem a ter seu máximo próximo ao centro do ponto de solda e 

diminuem gradativamente até atingir aproximadamente metade do valor 

inicial nas extremidades do ponto soldado.  

3. Os resultados de microdureza, realizados na superfície do ponto de soldagem, 

na zona termicamente afetada e no metal de base, apresentam valores 

mínimos no centro do ponto de solda e chegam a aproximadamente o dobro 

do valor inicial no material de base. 

4. O comportamento das tensões residuais nas camadas subsuperficiais indicou 

que estas permanecem trativas em profundidade, porém diminuem 

gradativamente, até atingirem valores constantes a cerca de 80 μm de 

profundidade.  
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6 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Levando em consideração os resultados obtidos no trabalho e as conclusões 

permitidas, sugere-se para trabalhos futuros sobre o mesmo tema os seguintes pontos: 

1. Variar os parâmetros de soldagem por resistência elétrica por ponto, como 

número de ciclos e potência na soldagem, a fim de avaliar como os 

parâmetros de soldagem afetam a tensão residual no ponto soldado.  

2. Realizar mais pontos de medição da tensão residual dentro e fora do ponto de 

soldagem, com o objetivo de gerar um perfil de tensões residuais ao longo da 

superfície do ponto, da área termicamente afetada e do material de base. 

3. Fazer um tratamento de alívio de tensões residuais por vibração nas chapas 

soldadas.  
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