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RESUMO 

 

 

 

O aço AISI 316L é frequentemente especificado para aplicações em tubulações de 

trocadores de calor nas indústrias química e petroquímica, por combinar boas propriedades 

mecânicas e elevada resistência à corrosão. Entretanto, ainda são pouco estudadas as tensões 

residuais geradas nos processos de soldagem destes aços, que dependendo de suas naturezas e 

magnitudes podem influenciar o desempenho destas tubulações em serviço. Assim sendo, no 

presente trabalho foram soldadas juntas de topo de aço inoxidável AISI 316L pelo processo 

TIG (GTAW) e as tensões residuais resultantes do processo foram analisadas por difração de 

raios-X, pelo método do sen
2
. Análises microestrutural e de microdureza das juntas 

complementaram o presente trabalho. Os resultados mostram que a magnitude das tensões 

residuais no metal de solda é maior quando usada uma menor velocidade de soldagem e, 

consequentemente, um maior aporte térmico.  

 

Palavras-Chave: aço inoxidável AISI 316L, soldagem GTAW, tensões residuais, difração de 

raios-X. 
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ABSTRACT 

 

The AISI 316L steel is often specified for applications in heat exchanger pipes in the chemical 

and petrochemical industries, by combining good mechanical properties and high corrosion 

resistance. However, there are still little studied the residual stresses generated in welding 

processes of these steels, which depending on their nature and magnitude can influence the 

performance of these pipes in service. Therefore, in this study was welded joints stainless 

steel top AISI316L by TIG (GTAW) and residual stresses resulting from the process were 

analyzed by X-ray diffraction, by sen
2 method. Microstructural analysis and micro hardness 

joint complement this work. The results show that the magnitude of the residual stresses in the 

weld metal is increased when used a lower welding speed and thus a higher heat input. 

 

Key-Words: AISI 316L stainless steel, GTAW welding, residual stresses, X-ray diffraction. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A importância do conhecimento das tensões residuais em uma junta soldada se torna 

relevante uma vez que estas tensões estão intimamente relacionadas com o comportamento 

em serviço do componente soldado, podendo levar a uma ruptura prematura, ou prolongar a 

vida em fadiga do mesmo, dependendo da natureza e da magnitude destas tensões. A presença 

de tensões residuais trativas superficiais em um material, ao se somar às tensões de serviço, 

podem provocar propagação de trincas e a possível ruptura prematura do componente, 

enquanto que tensões residuais superficiais de compressão, por exemplo, podem aumentar a 

vida em fadiga dos componentes soldados, o que demonstra a necessidade de serem 

consideradas no projeto (ROSSINI et. al, 2012; RUY, 2002). 

Em estudos anteriores de análise de tensões residuais em soldas de topo, foi constatado 

que, em geral, as tensões predominantes no metal de solda são de natureza trativa, o que 

comprometeria a junta, caso esta fosse submetida a um carregamento trativo. Entretanto, as 

distribuições de tensões podem variar de acordo com o material soldado, o tipo de soldagem e 

os parâmetros utilizados, possíveis tratamentos térmicos empregados, entre outros fatores. Os 

gases de proteção na soldagem também desempenham importante papel, pois influenciam na 

qualidade das juntas e, consequentemente nas propriedades mecânicas e microestruturais das 

mesmas. Ou seja, é possível a obtenção de diferentes padrões de tensões residuais numa junta 

dependendo dos procedimentos escolhidos na soldagem do material (PEASURA & 

WATANAPAB, 2012; MACHERAUCH & KLOOS, 1977). 

Assim sendo, o presente trabalho tem como objetivo a análise das tensões residuais 

geradas na soldagem em juntas soldadas de aço inoxidável AISI 316L pelo processo GTAW 

(Gas Tungsten Arc Welding) acompanhada de uma análise metalográfica e de microdureza 

das juntas, com a pretensão de contribuir para o melhor entendimento do estado de tensões e 

do comportamento mecânico de juntas soldadas deste material. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1    OS AÇOS INOXIDÁVEIS 

Aço inoxidável é o termo empregado para identificar uma família de aços contendo  teor 

de carbono limitado e no mínimo 11,5% de cromo, que lhes garante elevada resistência à 

oxidação. O cromo fica disperso em todo material de forma homogênea em soluções sólidas, 

em contato com o oxigênio do ar atmosférico, forma uma camada fina de oxido na superfície 

do aço, contínua e muito resistente, protegendo-o contra ataques corrosivos do meio ambiente 

(ROSS, 1992). 

Além do cromo outros elementos são adicionados ao aço inoxidável elevando a sua 

resistência à corrosão, tais como níquel, o molibdênio, o vanádio, o tungstênio, entre outros.  

Os diversos tipos de aços inoxidáveis podem ser classificados em três grandes grupos, 

facilitando a seleção e a adequação do material ao tipo de aplicação exigida. De acordo com a 

sua composição química e as características metalúrgicas de produção, se dividem 

principalmente em martensíticos, ferríticos, austeníticos, entre outros (CALLISTER, 1991). 

Com relação aos aços inoxidáveis, o diagrama de Schaeffler permite prever a 

microestrutura da zona fundida com base na sua composição química em aços inoxidáveis 

austeníticos, ferríticos e martensíticos. Para utilizá-lo, os equivalentes de Cr e Ni devem ser 

calculados pela composição química e a microestrutura é determinada pela leitura direta no 

diagrama do campo em que o ponto se localiza, conforme mostra a Figura 2.1. 
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Figura 2.1: Diagrama de Schaeffler. 

Fonte: modificado pelo autor de BÉLA LEFFLER, 2012. 

 

Os aços inoxidáveis são muitas vezes selecionados pela sua resistência à corrosão, mas as 

propriedades mecânicas, como a resistência mecânica, resistência em alta temperatura, 

ductilidade e a tenacidade, são, assim, igualmente importantes. A diferença nas propriedades 

mecânicas de diferentes aços inoxidáveis é mais claramente vista no ensaio de tração 

demonstrado nas curvas da Figura 2.2. 
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Figura 2.2: Curva do ensaio de tração para diferentes aços inoxidáveis. 

Fonte: modificado pelo autor de BÉLA LEFFLER, 2012. 

 

 

 

2.1.1 AÇOS INOXIDÁVEIS MARTENSÍTICOS 

 

Estes aços recebem este nome, pois através do tratamento por têmpera é possível 

transformar sua estrutura totalmente em martensítica. Possuem maior resistência mecânica 

dentre os aços inoxidáveis. Estes aços têm elevados teores de carbono, o que faz com que haja 

a formação de carbonetos de cromo que são elementos extremamente abrasivos, influenciando 

assim, negativamente na vida da ferramenta de corte quando de sua usinagem (BELEJCHAK 

et al, 1997). 

Estes aços apresentam teores de cromo na faixa de 11,5 % a 18 %, e teores de carbono 

maiores do que os ferríticos. São capazes de receberem tratamento térmico atingindo uma 

ampla gama de dureza e resistência (MACHINING et al, 1997). 
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2.1.2 AÇOS INOXIDÁVEIS FERRÍTICOS 

 

Os aços inoxidáveis ferríticos são ligas ferro-cromo contendo entre 11 % e 30 % de cromo 

e baixa porcentagem de carbono, tendo esta designação de ferrítico devido ao fato de 

apresentar estrutura cúbica de corpo centrada (CCC), similar a do aço em temperatura 

ambiente. Esses aços têm boa resistência à corrosão, são magnéticos, mas a resistência 

mecânica é relativamente baixa (módulo de elasticidade entre 275 e 350 MPa), não podendo 

ser   endurecidos por tratamento térmico (NUNES, 2010).  

A ductilidade e a tenacidade dos ferríticos são menores que a dos austeníticos, a soldagem 

nesses aços apresenta dificuldades associadas a sua microestrutura. A resistência à corrosão 

aumenta quando se aumenta seu teor de cromo e também com a de molibdênio, que torna 

mais estável a película passiva do aço (COUTINHO, 1992). 

Dentre suas vantagens estão à resistência à corrosão e ao descascamento em temperaturas 

elevadas, além de apresentar também um baixo custo relativo. Suas principais aplicações 

estão na indústria petroquímica, de sistemas de exaustão automotivos, trocadores de calor, 

fornos, aparelhos e materiais alimentícios (CASTELETTI et al, 2008). 

 

2.1.3 AÇOS INOXIDÁVEIS AUSTENÍTICOS 

 

Os aços inoxidáveis austeníticos são, de longe, os mais amplamente utilizados aços 

inoxidáveis constituindo 70-80 % da produção de aço inoxidável. Os aços inoxidáveis 

austeníticos são essencialmente as ligas de Fe-Cr-Ni, onde devem seu nome à sua estrutura 

austenita à temperatura ambiente. A resistência à corrosão é o seu atributo principal, 

juntamente com a que é caracterizado com boa resistência, dureza, ductilidade e soldabilidade 

(VASANTHARAJA et al, 2014). 

Os aços inoxidáveis austeníticos são ligas Fe-Cr, contendo geralmente de 16 a 26 % de 

cromo e de 6 a 22 % de níquel. Esses aços são designados pelas séries 300 e 200, segundo o 

método de classificação American Tron and Steel Institute (AISI). Na série 300 são incluídas 

as ligas Fe-Cr-Ni conforme a tabela 2.1, e na série 200, as ligas contém de 4 % até 15,5 % de 

manganês e até 0,6 % de nitrogênio (CALLISTER, 1991). 
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Tabela 2.1 - Composição química e especificação de aços inoxidáveis austeníticos. 

Fonte: modificado de ASM, 1996. 

 

 

Os aços inoxidáveis austeníticos não são endurecíveis por tratamento térmico de têmpera 

e apresentam microestrutura predominantemente austenítica. Apresentam boa resistência 

mecânica à temperatura elevada e boa tenacidade. Além disso, sua elevada ductilidade e 

capacidade de encruamento permitem que sejam trabalhados a frio até atingirem valores 

elevados de limite de escoamento (CHIAVERINI, 1971). 

 

2.1.4 AÇO AISI 316L 

 

O aço inoxidável AISI 316L é um material estrutural que tem sido amplamente usado em 

diversas áreas industriais, tais como nuclear, criogênica e na indústria de construção naval e 

de petróleo gás (YUEQIAO FENG et al, 2015). 

O aço inoxidável 316L é um aço da família austenítica, reforçado com uma adição de 

2,5 % de molibdênio se comparado com o AISI 304, para que ofereça uma maior resistência à 

corrosão. Devido a sua excelente resistência a sulfatos, fosfatos e diversos outros sais o  aço 

AISI 316L possui melhor resistência à corrosão por pite, que são pequenos pontos corrosivos 

no material. Os aços inoxidáveis AISI 316 e 316L têm melhor resistência à água do mar, 

reduzindo ácidos e solução de cloretos e brometos. (TSCHIPTSCHIN & PINEDO, 2002). 

Os tratamentos superficiais, como a nitretação, podem ser uma opção viável para esses 

aços. Entretanto o processo de nitretação não pode ser realizado em temperaturas superiores a 

550 ºC, devido à intensa precipitação de nitretos complexos de cromo na zona de difusão 

(VENKATESAN ET AL., 1997). 
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2.2 AS TENSÕES RESIDUAIS 

 

As tensões residuais (TR) são tensões auto equilibradas existentes nos materiais em 

temperatura uniforme e na ausência de carregamentos externos (MACHERAUCH & KLOOS, 

1987).  

As TR se formam no material através de processos de conformação, usinagem, soldagem, 

fundição, jateamento e através de tratamentos térmicos. Assim, os processos dos quais as 

tensões se originam podem ser agrupados como: deformações plásticas; transformações de 

fase; efeitos térmicos. 

As tensões residuais se dividem em três tipos: tipo I, ou macrotensões, que estão nos 

limites da peça (ou amostra) inteira; tipo II, ou microtensões, que estão nos limites dos 

contornos de grão ou entre alguns grãos vizinhos e tensões de terceiro tipo, que são as 

submicrotensões, encontrando-se nos limites de células unitárias. As macrotensões são 

formadas através de processos como soldagem, usinagem e outros anteriormente citados. As 

microtensões se originam dos grãos que possuem resistência ao escoamento maior ou menor 

que a resistência ao escoamento média do material. As submicrotensões por sua vez, se 

originam dos defeitos cristalinos do material como átomos intersticiais, lacunas, 

discordâncias, entre outros. O estado final de tensões residuais num ponto do material é 

determinado pela superposição desses três tipos de tensões (Figura 2.3). Entretanto, para a 

análise de metais, geralmente desconsideram-se as tensões de tipos II e III, focando-se apenas 

nas de tipo I, que são as macrotensões (CINDRA FONSECA, 2000; WHITERS et al., 2011). 

 

 

 
Figura 2.3: Categorias de tensões residuais de acordo com seus níveis. 

Fonte: Kandil et al., 2001. 
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Quanto às tensões residuais trativas, estas podem ser maléficas ou indiferentes. Na situação 

em que uma peça esteja sendo submetida a esforços mecânicos cíclicos de tração, e sobre ela 

atue tensões residuais trativas, é provável que esse componente venha a falhar 

prematuramente. Pois, haverá uma superposição entre tensão de serviço e tensão residual 

trativa, e isso, favorece a instabilidade e a ruptura do material. 

No entanto, se uma peça estiver submetida a esforços mecânicos de compressão e a tensão 

residual sobre ele for de tração é improvável que ocorra dano prematuro devido à ação da 

tensão residual presente (BIANCH et al., 2000). 

 

2.2.1 MÉTODOS DE MEDIÇÃO DE TENSÕES RESIDUAIS 

 

As técnicas para medir as tensões residuais podem ser classificadas como destrutivas e não 

destrutivas. As técnicas destrutivas se baseiam na deformação através da relaxação das 

tensões e promovem a destruição parcial ou total da peça ou amostra. Já os métodos não-

destrutivos preservam a forma e dimensões originais da mesma (ROSSINI et al., 2011). 

Dentre os métodos não destrutivos temos o método magnético, método de ultrassom, 

método de difração de nêutrons e o método de difração de raios-X, este último utilizado na 

realização desse trabalho. 

 

2.2.1.1 MÉTODO DA DIFRAÇÃO DE RAIOS-X 

 

O método da difração por raios-X é amplamente utilizado na medição de tensões residuais, 

pois é capaz de medir as tensões de tipo I e II, possui equipamentos portáteis e abrange uma 

grande variedade de materiais que podem ser analisados (ANDEROGLU, 2004). 

Assim como na difração de nêutrons, a difração de raios-X se baseia em sua essência na 

Lei de Bragg. Em 1912, W. L. Bragg analisou resultados de um experimento no qual um 

cristal de sulfato de cobre foi colocado no caminho de feixes de raios-X. Os padrões de 

difração resultantes apresentavam picos e Bragg propôs então uma equação para explicar tais 

interferências construtivas, se tornando conhecida como a Lei de Bragg indicada na Eq. (2.1) 

(FITZPATRICK, 2005). 

 

n.= 2.d.sen
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Esta equação traduz o efeito da difração dos raios-X após incidirem nos planos cristalinos 

do material, como mostra a Figura 2.4. Eles estarão em fase caso a diferença de caminho 

percorrido seja igual a um número inteiro de comprimento de onda, ou seja, existe apenas 

uma distância interplanar d e um determinado ângulo incidente para um dado comprimento 

de onda onde a Eq. (2.1) é satisfeita. 



 

 

Figura 2.4: Espelhamento e difração de raios-x em um arranjo cristalino.  

Fonte: Fitzpatrick e Fry, 2005. 

 

 

Existem dois métodos de cálculo das tensões residuais por difração de raios-X, o primeiro 

é conhecido como a teoria da elasticidade do material sólido, oriunda da mecânica dos 

sólidos. O segundo, e mais conhecido, é chamado de método do sen
2
ψ conforme é 

demonstrado abaixo. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

∆d.senθ + d.∆θ.cosθ = 0                                                                                                      (2.2) 

  

 
  ∆ .                                                      (2.3) 

Onde, de acordo com a teoria da elasticidade dos materiais sólidos, temos a tensão   e a 

deformação  , conforme abaixo: 

  
  

  
                                                                                                                       (2.4)               

  
  

  
 

  

 
                     (2.5)
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Através da Lei de Hooke, são obtidas as deformações principais e suas respectivas tensões 

principais, com módulo de elasticidade E: 

   
  

 
                                 (2.6) 

Lei de Hooke para o estado triaxial de tensão: 

 

   
  

 
  

        

 
                      (2.7) 

  

   
  

 
  

        

 
                     (2.8) 

  

   
  

 
  

        

 
                    (2.9) 

  

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

é coeficiente de Poisson. 

Na tensometria por raios-X utiliza-se a deformação εϕ,ψ,
 
que varia com o ângulo polar  ϕ e 

o azimutal ψ, a fim de representar de forma mais adequada o estado real de tensões. Por isto, 

faz-se o uso de coordenadas polares conforme a Figura 2.5. 

                                      

                                   

 
Figura 2.5: Representação das tensões principais em coordenadas polares. 

 Fonte: FITZPATRICK (2005) 

 

        .    
     .    

   .        .
          

 
                                             (2.10) 

Sabe-se que   = 0, então podemos reescrever a equação 2.10 como:  
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.   .        .

       

 
                                                                       (2.11) 

Onde σφ é a componente da tensão na direção que faz o ângulo φ com a tensão σ1. 

     

Fazendo-se a diferença das componentes 1 e 2 da deformação obtida, temos: 

            
     

 
.   .                                   (2.12) 

A componente de tensão σφ da equação 12 pode ser escrita como: 

   
 

     
.

           

               
                           (2.13) 

Combinando com a equação 2, temos a equação final da tensão dada por: 

   
 

     
.
      .             

               
                     (2.14) 

 

2.2.2 EQUIPAMENTOS E PROCEDIMENTOS 

 

 

O equipamento de medição de tensão residual pode ser do tipo portátil o que facilita as 

medições tanto em laboratórios como no campo. Um exemplo desse equipamento encontra-se 

na Figura 2.6. 

     

Figura 2.6: Equipamento de medição portátil XStress 3000. Fonte: STRESSTECH (2015). 

 

O equipamento consiste de um gerador de raios-X, um local para saída dos raios chamado 

colimador e detectores dos raios-X após serem difratados da peça a ser medida a tensão, como 

indica a Figura 2.7. 
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Figura 2.7: Esquematização do funcionamento do XStress 3000.  

Fonte: STRESSTECH (2015) 

 

É necessária a escolha de ângulos para , pois o método utilizado pelo software do 

equipamento para o cálculo das tensões é o sen
2
, demonstrado anteriormente Os raios 

incidentes no material analisado são difratados no plano cristalino {hkl} que propicia maior 

pico de difração analisado. O software registra estes picos obtidos para ângulos  na direção 

transversal e longitudinal e plota um gráfico 2x sen
2
. O gráfico é originado dos pontos de 

picos de difração através de um ajuste linear, obtendo-se uma reta conforme mostra a Figura 

2.8.  

 

Figura 2.8: Exemplo do gráfico formado pelo software através de ajuste linear para a 

obtenção da tensão. Fonte: COFIÑO (2010) 

  

Todos os tubos de raios-X funcionam segundo o mesmo princípio: um raio focalizado de 

elétrons é acelerado, com uma diferença de potencial fornecida por um gerador, e incide no 

anodo metálico com uma energia considerável. Os raios-X são gerados como resultado. 

(FITZPATRICK, 2005; KAHN, 2003). 
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2.2.3 TENSÕES RESIDUAIS EM JUNTAS SOLDADAS 

 

A soldagem por fusão se caracteriza por grande aporte de calor em regiões localizadas da 

peça e o restante desta permanecendo em temperaturas inferiores. As regiões aquecidas se 

dilatam e consequentemente contraem-se com o resfriamento gerando deformações elásticas e 

plásticas. As deformações nas zonas aquecidas são restringidas pelo material adjacente mais 

frio, obtendo-se ao final da soldagem tensões residual no material. Portanto, o comportamento 

e magnitude das tensões residuais dependerão do processo realizado no material e também de 

seu resfriamento. Podem-se diferenciar as origens das macrotensões em três tipos: origem por 

transformação de fase, por resfriamento mais rápido da superfície e por contração 

(MODENESI, 2001). 

Uma estratégia de aperfeiçoar as previsões de distribuições das tensões residuais em 

soldagens de aço inoxidável é o desenvolvimento de múltiplas medições para comparação 

com a uma amostra de referência da junta soldada (SMITH et al, 2012). 

 

a) Origem por transformação de fase 

 

O processo de transformação de fase de austenita em ferrita ou bainita acontece devido ao 

grande aporte de calor durante a soldagem especialmente nas regiões da ZTA e cordão de 

solda. Em outros casos como na usinagem de alguns aços inox austeníticos, há a 

transformação adifusional em martensita por deformação plástica. A transformação de fase 

em geral é associada com o aumento de volume, gerando uma tendência à expansão. 

Entretanto, esta expansão é restringida pelas regiões que não foram afetadas pela 

transformação, formando assim, tensões residuais compressivas (MACHERAUCH & 

WOLFAHRT, 1977). 

Os diferentes tipos de origem de tensões residuais não são independentes entre si, havendo 

uma superposição de pelo menos dois desses tipos. O método mais simples desta 

superposição é a linear, onde a tensão residual originada da contração está presente em todos 

os diferentes casos de superposições. 
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b) Origem por resfriamento mais rápido da superfície 

 

Apesar da teoria de que as tensões residuais numa junta soldada serão em sua maioria 

resultante do processo de contração, o processo de resfriamento mais rápido da superfície 

implica na formação de diferentes amplitudes de tensões residuais na peça. O material 

apresentará regiões da superfície que esfriarão mais rápido que seu interior devido a um 

resfriamento não homogêneo através de sua espessura. Esse processo é tão maior quanto 

maior for espessura do material, já que implicará em maiores gradientes de temperatura. O 

resultado será de tensões residuais de compressão na superfície das áreas mais aquecidas, 

como no cordão de solda, e tensões residuais de tração nas regiões mais internas do cordão 

para manter o equilíbrio (MACHERAUCH & WOLFAHRT, 1977) 

 

c) Origem por tensões contração 

 

A diferença de aquecimento e resfriamento de áreas de uma junta soldada provoca 

diferentes dilatações e contrações no material. Seguindo a fórmula de dilatação térmica linear, 

teremos uma variação do comprimento inicial devido a uma variação de temperatura, sendo o 

coeficiente de dilatação térmica, conforme Eq. 2.4 (MODENESI, 2001). 

 

                . .                                                           (2.15) 

 

Onde: 

Δl - Variação do comprimento inicial 

  - Coeficiente de dilatação térmica linear 

ΔT - Variação da temperatura inicial (To)   (ΔT = T – To) 

l - Comprimento final  

 

O metal de solda é a região submetida a um maior aporte de calor tendendo a se dilatar e a 

se contrair mais que o restante da peça, porém esta contração é restringida por áreas mais frias 

do metal de base. Isto implica em tensões trativas na direção longitudinal do cordão de solda. 

Essas tensões aumentam de acordo com o aumento da resistência ao escoamento devido ao 

decréscimo de temperatura e podem atingir valores tão grandes quanto os da tensão de 

escoamento. Já na direção transversal, as tensões originadas serão menores que as 

longitudinais, com razão de magnitudes entre as duas de aproximadamente 1:4 a 1:3. Após o 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:U+2192.svg
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resfriamento total, as tensões resultantes se tornam tensões residuais, originadas da contração. 

As tensões residuais não se darão presentes, entretanto, caso o material seja aquecido 

uniformemente e não haja restrições (MACHERAUCH & WOLFAHRT, 1977). 

Para explicar o aparecimento de tensões residuais, pode-se citar como um exemplo um 

arranjo experimental com três barras metálicas de mesmo comprimento e seção, conectadas 

firmemente a bases comuns em suas extremidades, de maneira que nenhuma delas possa ter 

modificadas suas dimensões independentemente das outras (Figura 2.9a). Um aquecimento é 

imposto apenas à barra central. Devido a este aquecimento, ela tenderá a se dilatar, mas será 

restringida pelas barras laterais. Por causa dessa dilatação, tensões de compressão se 

desenvolverão na barra central e, nas laterais, haverá tensões de tração de magnitude igual à 

metade do valor da barra central.  

 

 

Figura 2.9: Imagem (a) Analogia da barra aquecida. Imagem (b) Variação da tensão 

com a temperatura na barra central. Fonte: MODENESI, 2001. 

 

No início do aquecimento, as tensões e deformações da barra central serão elásticas devido 

à compensação da dilatação térmica. Quando a tensão compressiva da barra central atinge o 

limite de escoamento, a barra começa a se deformar plasticamente. À medida que a barra se 

deforma plasticamente com aumento da temperatura, o limite de escoamento e a tensão 

diminuem (Figura 2.9b). Ao retirar o aporte de calor da barra central, esta começa a se 

contrair e devido as restrições impostas pelas outras duas barras, suas tensões compressivas 

diminuem e eventualmente se tornam trativas, até atingir o limite de escoamento. Então, ao 
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retornar a temperatura ambiente, a barra central terá tensões residuais trativas e um 

comprimento menor que as outras, que terão tensões residuais compressivas para manter o 

equilíbrio (Figura 2.10a) (MODENESI, 2011). 

 

Figura 2.10: Imagem (a) Comparação entre as tensões residuais desenvolvidas na 

montagem das três barras engastadas longitudinais e transversais. Imagem (b) 

Desenvolvimento de tensões residuais longitudinais durante a soldagem. Fonte: 

MODENESI, 2002 e MASUBUCHI, 1980. 

 

Em geral, em uma solda de topo as tensões residuais longitudinais terão distribuição como 

na Figura 2.10b indicada pela seção DD. Esta última figura esquematiza as seções da chapa 

aquecida e suas respectivas temperaturas e tensões devido à contração. A seção AA se 

localiza muito distante da poça de fusão, não apresentando tensões e diferenças de 

temperatura. Na seção BB coincidente com a poça de fusão, apresenta-se tendência à 

dilatação e, devido a restrições de zonas mais frias, geram-se tensões compressivas. 

Afastando-se um pouco da zona aquecida, o processo de resfriamento faz com que surjam 

tensões trativas na seção CC no centro do cordão, aumentando a intensidade e atingindo o 

limite de escoamento. Enfim, na seção mais afastada DD obtém-se a distribuição das tensões 

residuais finais (MODENESI, 2011). 
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2.3 PROCESSO DE SOLDAGEM - TIG (GTAW) 

 

O processo de soldagem TIG (Tungsten Inert Gas) ou GTAW (Gas Tungsten Arc 

Welding), conforme mostra a Figura 2.11 é um processo de soldagem por fusão, utilizando 

um arco elétrico com proteção gasosa e eletrodo não consumível de tungstênio. Seu modo de 

operação é normalmente manual, mas pode ser também automático e semiautomático, 

utilizando ou não metal de adição. Seu grande desenvolvimento se deu em torno de 1940, em 

plena 2ª Guerra Mundial, para realizar a soldagem de alumínio, magnésio, e suas ligas, 

materiais de amplo emprego na aeronáutica. É geralmente utilizado para peças de pequena 

espessura, ou para realizar o passe de raiz em tubulações e equipamentos que requerem alta 

qualidade (MODENESI, 2011).  

As fontes utilizadas são do tipo “corrente constante” ou “tombante”, tendo em vista que 

este processo é, na maioria das vezes, empregado de forma manual, e é impossível o soldador 

manter o mesmo comprimento de arco durante a soldagem. Logo, com essa curva 

característica, mesmo ocorrendo variação nesse comprimento, a corrente sofre pequenas 

alterações (TEIXEIRA, 2011).  

 A polaridade da corrente tem grande influência tanto na penetração quanto na distribuição 

de calor eletrodo-peça. Esta pode ser CCEN – corrente contínua com eletrodo negativo, CCEP 

– corrente contínua com eletrodo positivo e CA – corrente alternada. Em CCEN o calor 

gerado se distribui com 30 % no eletrodo e 70 % na peça, o que reflete em uma maior 

penetração. Em CCEP o calor gerado se distribui ao contrário, com 30 % na peça e 70 % no 

eletrodo, acarretando em uma menor penetração. E por último, em CA age de forma 

intermediária, ou seja, 50 % do calor gerado vai para a peça, e 50 % para o eletrodo (KOU, 

2002).  

 

 

Figura 2.11: Desenho esquemático do processo de soldagem TIG. 

Fonte: ESAB, 2015. 
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2.3.1 O ARCO ELETRICO TIG 

 

Um grande número de elétrons escoa do polo negativo para o polo positivo em uma fração 

de segundos. O processo de emissão dos elétrons e suas respectivas colisões geram um arco 

extremamente quente. Para que isto aconteça o eletrodo deve possuir excelentes qualidades 

termiônicas, ou seja, ele deve alcançar temperaturas suficientemente altas para causar a 

emissão de elétrons por agitação térmica sem que seja consumido.  

      A soldagem TIG pode ser feita utilizando corrente contínua (CC- ou CC+) ou corrente 

alternada (CA). Cada uma dessas alternativas irá influenciar fortemente os mecanismos de 

emissão de elétrons e consequentemente as características de soldabilidade (AWS-WELDING 

HANDBOOK, 2004). 

Na soldagem TIG utilizando-se corrente alternada (CA) com polaridade negativa, haverá 

maior estabilidade do arco, maior profundidade de penetração na peça e um menor aporte de 

calor no eletrodo. Com polaridade positiva, apesar do desgaste precoce do eletrodo, ocorre o 

efeito positivo de quebra da camada de óxido. Tal mecanismo impõe elevadas densidades de 

corrente nos pontos de emissão da peça, removendo assim, a camada de óxido (Al2O3) local e, 

consequentemente, promovendo a limpeza catódica. Portanto, o racional e recomendado é 

usar um maior tempo de polaridade negativa em relação à positiva para somar características 

desejáveis, ou seja, remover a camada de óxido local e prolongar a vida útil do eletrodo. Os 

processos TIG CA com imposição de corrente constante ou pulsada são geralmente as formas 

utilizadas de estabelecer tal relação de polaridades. Apesar da corrente alternada pulsada ser a 

mais utilizada, foi constatado que não há vantagem significante para sua maior utilização a 

despeito de sua melhor estética em relação à CA constante que fica com acabamento mais 

uniforme (POLEZI et al., 2010). 

Além da corrente utilizada, outros parâmetros merecem destaque, pois influenciam na 

qualidade final da solda. Estes são: comprimento de arco; vazão de gás e a velocidade de 

avanço (ESAB, 2015). 

Durante a soldagem, para que a proteção oferecida pelo gás seja eficiente, é preciso 

considerar a vazão do gás. Por isso, esta deve ser forte o suficiente para deslocar o ar para 

longe da área da solda e assim proteger a poça de fusão. Com uma vazão de gás muito baixa, 

resulta-se em proteção insuficiente, que pode levar à oxidação do cordão de solda, formação 

de porosidade, entre outras formações indesejáveis. Com uma vazão muito elevada, pode-se 

causar turbulência no fluxo de gás, resultando em efeitos semelhantes aos de vazão muito 
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baixa. Na prática, um método para se definir a vazão ideal é usar uma vazão um pouco maior 

e diminuir lentamente até se obter a vazão adequada ao processo (MARQUES, 2009). 

Com relação à velocidade de soldagem, é necessário destacar que esta possui influência 

sobre a penetração e a largura do cordão de solda. Assim, se a velocidade aumenta, a 

penetração e o cordão diminuem, acontecendo o mesmo também com o reforço, quando se 

solda com metal de adição. Uma velocidade maior melhora a eficiência e a produtividade da 

soldagem, reduzindo os custos de produção. Entretanto, velocidades altas demais podem 

causar descontinuidades, como falta de penetração e mordeduras devido ao arco não 

permanecer tempo suficiente na região de solda para proporcionar uma boa fusão e penetração 

do cordão (FONSECA, 2004; INFOSOLDA, 2015). 

 

2.3.2     TIG PULSADO 

 

A soldagem em corrente continua pulsada é usada com a finalidade de obter maior controle 

sobre o aporte de calor no metal de base e uma melhor qualidade na soldagem. Trata-se de 

uma variante do processo TIG na qual a corrente de soldagem varia ciclicamente entre um 

nível mínimo (corrente de base) e máximo (corrente de pico) conforme mostra a Figura 2.12. 

O resultado é uma corrente e um arco pulsado, que ao ser aplicado na soldagem produz uma 

série de pontos que se sobrepõe até formar um cordão continuo. O aquecimento e fusão 

ocorrem durante a utilização da comente de pico. Enquanto o resfriamento e a solidificação 

ocorrem durante a corrente de base. Os tempos de pico e de base são igualmente importantes. 

O primeiro controla o tamanho da poça de fusão e a profundidade de penetração e o segundo 

controla a taxa de solidificação do cordão de solda. Os sistemas de regulagem do equipamento 

permitem ajustar o valor da corrente de base, assim como a amplitude e frequência dos 

impulsos (BECKER et al, 1970). 

O processo de soldagem TIG com corrente pulsada pode ser empregado na forma manual 

ou automática,  em qualquer caso pode ser utilizado com ou sem material de adição. Por suas 

características, o processo adapta-se particularmente a todos aqueles casos em que seja 

importante limitar a quantidade de calor transferida à junta, por razão de espessura, como na 

soldagem de chapas muito finas. A corrente pulsada é menos sensível às variações de posição, 

permitindo realizar um cordão contínuo e uniforme sem a necessidade de variar os parâmetros 

de soldagem (WANG, 2006; YOUSEFIEH et al, 2011). 
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Figura 2.12: Picos de corrente no processo TIG pulsado. Fonte: modificado pelo 

autor de GARCINUNO, 2015. 

 

 

2.3.3       GASES DE PROTEÇÃO 

 

Os gases de proteção são direcionados pela tocha para o arco e a poça de fusão para 

proteger o eletrodo e o material metálico fundido da contaminação atmosférica. Eles também 

podem ser utilizados como back-up para proteção do lado contrário da solda da oxidação 

durante a soldagem (ESAB, 2015). 

 

2.3.3.1 ARGÔNIO  

 

O gás mais comumente usado para soldagem TIG e o de menor custo. O argônio apresenta 

baixa condutividade térmica, propiciando uma coluna de arco mais estreita e constrita. Isto 

permite maiores variações no comprimento do arco com mínima influência na potência do 

arco ou no formato do cordão de solda, produzindo um perfil de penetração acentuado. Seu 

baixo potencial de ionização propicia boas características na abertura do arco e boa 

estabilidade utilizando corrente contínua com eletrodo negativo (CCEN) (ASM, 1993; 

PEASURA & WATANAPAB, 2012). 

 

2.3.3.4 HÉLIO  

 

Possui maior condutividade térmica que o argônio, produzindo uma coluna de arco mais 

larga que, associada ao maior gradiente de tensão necessário para produzir um arco estável, 

gera um aporte de calor maior que o gerado pelo argônio, com uma poça de fusão mais larga e 
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fluida. Devido ao alto aporte de calor, permite a execução de soldas com maior velocidade de 

deslocamento (LYTTLE, 1990; PEASURA & WATANAPAB, 2012).  

 

2.3.3.3 MISTURA ARGÔNIO/HÉLIO 

 

Com propriedades favoráveis e desfavoráveis do hélio e argônio, as misturas argônio/hélio 

visam associar as vantagens dos dois gases, ou seja, a excelente estabilidade de arco e a ação 

de limpeza produzida pelo argônio, maior energia e largura de cordão típicas do hélio. 

Normalmente, quanto mais espessa é a peça, maior o teor de hélio recomendado na mistura, 

porém o percentual de argônio não deve ser inferior a 20% para produzir e manter um arco 

estável. Uma maior percentagem de hélio na mistura gera um cordão de solda mais largo, 

porém não necessariamente com maior penetração. Os percentuais normalmente introduzidos 

em misturas comerciais são 25%, 50% e 75%. Outras misturas contendo hélio e argônio são 

desenvolvidas visando aplicações diferenciadas e por isso levam também outros tipos de 

gases como oxigênio (ASM,1993). 

 

2.3.3.4 GÁS DE PURGA  

 

Quando na realização de passes de raiz, a solda pode ser contaminada pela atmosfera do 

lado contrario a solda. Para evitar este problema, o ar deve ser purgado dessa região. O 

nitrogênio pode ser utilizado satisfatoriamente para esse fim na soldagem de aços inoxidáveis 

austeníticos, cobre e ligas de cobre. Uma atmosfera relativamente inerte pode ser obtida 

através da injeção de cerca de quatro vezes o volume a ser purgado. Uma vez efetivada a 

purga, a vazão deste gás deve ser mantida apenas para manter-se uma ligeira pressão positiva. 

A área de escape do gás deve ser no mínimo igual à área de entrada e especial cuidado deve 

ser tomado para não haver excessos de pressão, principalmente nos últimos cinco centímetros 

do passe de raiz, prevenindo-se a sopragem da poça ou concavidade da raiz (AWS-

WELDING HANDBOOK, 2004). 
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2.4     MICRODUREZA VICKERS 

 

Ensaio com objetivo de determinação da dureza que usa um indentador de diamante muito 

pequeno tendo geometria piramidal quadrada com 136
º
 entre faces como mostra a Figura 

2.13.  Este é forçado para dentro da superfície da amostra com cargas aplicadas muito 

menores do que as utilizadas para outros testes como Rockwell e Brinell. A impressão 

resultante é observada sob um microscópio, medida e então convertida a um número de 

dureza. Uma cuidadosa preparação superficial da amostra (lixamento e polimento) pode ser 

necessária para assegurar uma indentação bem definida que possa ser precisamente medida. O 

número de dureza é designado por HV. Esta técnica é referida como método de testes de 

microdureza com base na carga e no tamanho do indentador. É adequado para medição de 

dureza de regiões pequenas e selecionadas (CALLISTER,1991). 

 

 

Figura 2.13: Esquematização da penetração do endentador Vickers. 

Fonte: CIMM (2015) 

 

O valor da dureza Vickers (HV) é a carga aplicada em kgf, dividida pela área da superfície 

da endentação em mm
2
. A Eq. (2.18) mostra a obtenção do valor de HV, onde F é a carga em 

kgf, d é a média aritmética das duas diagonais (d1 e d2 em mm) (CIMM, 2016). 

 

       
      

    

 
 

  
      

 

  
                                                                                  (2.16) 
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Um perfil de microdureza Vickers em uma junta soldada de aço AISI 316L é mostrado na 

Figura 2.14. Os resultados obtidos por YUEQIAO et al (2015) mostram que a dureza no metal 

de solda (MS) é um pouco maior do que no metal de base (MB). A dureza média da região da 

solda é 177,3 HV enquanto que no metal de base é de 170,4 HV.  Essa diferença nos valores 

de dureza é devido à microestrutura, às fases metalúrgicas e ao tamanho dos grãos.  O metal 

de solda contém 5% de ferrita e em relação ao tamanho de grãos, apresenta grãos mais finos, 

enquanto que no metal de base contem grãos mais grosseiros o que resulta em uma menor 

dureza comparada ao metal de solda (MS).  

 

 

Figura 2.14: Perfil de microdureza em juntas soldadas do aço AISI 316L. Fonte: 

modificado pelo autor de YUEQIAO et al 2015. 
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3    MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 MATERIAIS 

 

No presente trabalho foi estudado o aço inoxidável AISI 316L recebido solubilizado a 

1050ºC e temperado em água. A sua composição química e suas propriedades mecânicas 

estão apresentadas nas Tabelas 3.1 e 3.2, respectivamente. 

Tabela 3.1 - Composição química do aço inoxidável AISI 316L (% em peso). 

Fonte: Fabricante. 

C Si Mn P S Cr Ni Mo N Fe 

0,015 0,46 0,73 0,031 0,001 16,67 11,06 2,03 0,05 Balanço 

 

Tabela 3.2 - Propriedades mecânicas do aço inoxidável AISI 316L. Fonte: Fabricante. 

Tensão Limite de 

Escoamento 

LE (MPa)  

Tensão Limite de 

Resistência 

LR (MPa) 

Alongamento 

 (%) 

240 510 40 

 

3.2. CORTE DAS AMOSTRAS 

 

Foram cortadas seis amostras a partir de um anel de 300 mm de diâmetro, 200 mm de 

largura e 5,2 mm de espessura, no Laboratório de Tecnologia Mecânica (LTM) do 

Departamento de Engenharia Mecânica da UFF, conforme o desenho esquemático mostrado 

na Figura 3.1.  

 
Figura 3.1: Esquematização da peça inicial e final das amostras a serem soldadas. Fonte: 

Do Autor (2016). 
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Devido às grandes dimensões da amostra, primeiramente ela foi cortada em serra manual 

para, posteriormente, ser colocada na serra automática para finalizar a operação de corte, 

conforme mostrado na Figura 3.2. 

 

  

(a) (b) 

Figura 3.2: Corte das amostras: (a) Serramento manual; (b) Serramento automático. 

Fonte: Do Autor (2016). 

 

Após o corte foi necessário planificar as seis amostras curvas para o formato de 

chapas. Foi usada uma prensa excêntrica com força aplicada de 3750 quilogramas no 

Laboratório de Mecânica dos Solos (LMS) do Departamento de Engenharia Civil da UFF, 

conforme mostra a Figura 3.3a. A prensagem foi feita da superfície convexa para a côncava, 

sendo que foi mantido este posicionamento para a execução da soldagem.  

Após a planificação das amostras, para um melhor acabamento superficial e controle 

dimensional, as amostras foram usinadas por fresamento no LTM conforme mostrado na 

Figura 3.3b. 
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(a) (b) 

Figura 3.3: Imagem (a) Processo de prensagem no LMS. Imagem (b) Processo de 

fresamento no LTM. Fonte: Do Autor (2016). 

 

Após o processo de usinagem de fresamento, já no Laboratório de Soldagem e Corte 

(CTR) da White Martins as seis chapas resultantes foram submetidas a uma raspagem com 

escova de aço na superfície e região da junta (sem chanfro, tipo reto), seguido de limpeza com 

álcool para o procedimento de soldagem.  

O processo de soldagem utilizado foi o TIG (GTAW), manual, com corrente pulsada (CA). 

A soldagem foi realizada em dois passes com metal de adição de liga AWS ER 316L, de 1/8’’ 

de diâmetro, cuja composição química está apresentada na Tabela 3.3 conforme requisitos do 

código ASME II parte C (2010b), e eletrodo de tungstênio puro de 2,4 mm de diâmetro.  

 

 

Tabela 3.3 - Composição do metal de adição liga AWS ER 316L (% em peso). Fonte: 

ASME II (2010). 

Elementos C Si Mn P S Cr Ni Mo N Fe 

Vareta 

ER316L 0,010 0,35 1,65 0,018 0,011 18,55 12,18 2,53 0,026 balanço 

 

O sistema de soldagem foi composto por um gerador, tocha TIG, cilindro de gás de 

proteção e mesa para solda. Na preparação para a realização da solda, as chapas foram fixadas 
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e pressionadas contra um backing de cobre para dispersão do calor da soldagem e para evitar 

dos aços se fundirem, conforme a Figura 3.4. 

 

 
(a) (b) 

Figura 3.4: a) Máquina de Solda KEMPPI Master TIG AC/DC 3500W, b) Fixação das 

chapas para soldagem junto com o backing. Fonte: Do Autor (2016). 

 

A soldagem foi realizada com argônio puro (Ar) como gás de proteção. Devido às 

espessuras finas das chapas, não foi realizado contra solda na preparação para a soldagem. 

Para distinguir as três amostras obtidas da soldagem foram indicadas em suas superfícies 

marcações de CP1, CP2 e CP3 (Figura 3.5). As velocidades de soldagem de cada amostra 

foram obtidas através do tempo medido com a utilização de um cronômetro. Os parâmetros de 

soldagem estão indicados na Tabela 3.4. 

 

 

Figura 3.5: Juntas soldadas CP1, CP2 e CP3. Fonte: Do Autor (2016). 
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Tabela 3.4 - Parâmetros utilizados na soldagem das amostras. Fonte: Do Autor (2016). 

Amostra Proteção 

Gasosa 

Vazão 

(L/min) 

Corrente 

(A) 

Velocidade de 

Soldagem 1º passe 

(mm/min) 

Velocidade de 

Soldagem 2º passe 

(mm/min) 

CP1 

Argônio puro 10 

130 120 125 

CP2 130 160 155 

CP3 130 160 150 

. 

Posteriormente foi calculado o aporte térmico nos procedimentos de soldagem, usando a 

equação 3.1 para o cálculo. 

 

  
        

      
                                                                                                   (3.1)                        

 

Onde: 

Q – Aporte térmico (kJ/mm) 

  – Voltagem (V)  

I – Corrente (A)  

S – Velocidade (mm/min) 

E – A eficiência depende do processo de soldagem, no caso da GTAW é em torno de 0,7. 

 

Tabela 3.5 – Parâmetros usados na soldagem das amostras. Fonte: Do Autor (2016). 

Amostra Voltagem 

(V) 

Corrente 

(A) 

Eficiência 

(%) 

Velocidade 

1ºpasse 

(mm/min) 

Velocidade 

2ºpasse 

(mm/min) 

Aporte 

térmico 

(J/mm) 

CP1  

12 

130  

0,7 

120 125 535 

CP2 130 160 155 416 

CP3 130 160 150 423 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Joule
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%ADmetro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Volt
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ampere
https://pt.wikipedia.org/wiki/Joule
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%ADmetro
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3.3 ANÁLISES DAS TENSÕES RESIDUAIS 

 

A medição das tensões residuais nas amostras foi feita no Laboratório de Análise de 

Tensões (LAT), do Departamento de Engenharia Mecânica da UFF utilizando o analisador de 

tensões XStress 3000 conforme mostra a Figura 3.6.  

O equipamento consta de um goniômetro montado em um tripé e uma unidade de controle 

de tensão e corrente, que são controlados por um software. O método utilizado foi o do sen², 

com incerteza de ±15 MPa, usando radiação Crα (Crα = 2,29092 Å), difratando o plano 

(311) da austenita e ângulo de difração 2θ = 148,52º. Foram utilizados os ângulos de 

inclinação  de 0
o
, 18

o
, 27

o
, 33

o
 e 45

o
.  

 

 
Figura 3.6: Equipamento XStress3000 do LAT /UFF e a amostra analisada. Fonte: Do 

Autor (2016) 

 

 

As regiões que foram feitas análise das tensões residuais foram sinalizadas no centro da 

amostra em cinco pontos, sendo duas no metal de base (MB), duas na zona termicamente 

afetada (ZTA), e uma no metal de solda (MS). Todas as analises foram feitas tanto na 

superfície como na raiz da junta, na direção longitudinal (L) e transversal (T) ao longo do 

cordão de solda, conforme é mostrado na Figura 3.7. 
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Figura 3.7: Regiões onde as medições das tensões residuais foram realizadas. Fonte: Do 

Autor (2016). 

 

 

 

3.4 ANÁLISES METALOGRÁFICAS E DE MICRODUREZA 

 

A análise por microscopia óptica e de microdureza Vickers foram realizadas no 

Laboratório de Metalografia e Tratamentos Térmicos (LABMETT), da Universidade Federal 

Fluminense. 

As amostras foram preparadas para análise de sua metalografia e microdureza Vickers. Foi 

obtida uma pequena amostra para análise de dimensões 30 x 10 x 5,2 mm, suficiente para 

analisar o metal de base (MB), a zona termicamente afetada (ZTA) e o metal de solda (MS). 

Para garantir o sucesso da análise, a amostra foi primeiramente embutida, envolvida em resina 

e posteriormente torneada para garantir a planicidade de suas superfícies para melhor precisão 

das análises.  

Foi utilizada uma politriz metalográfica para preparação da superfície da amostra, as lixas 

usadas foram de 80, 100, 200, 220, 400, 500, 600 e 1200. O polimento foi realizado com 

alumina de 1 μm, 0,3 μm, e 0,1 μm. Posteriormente a amostra foi colocada em uma cuba de 

ultrassom por 2 minutos para a retirada de impurezas em sua superfície. As amostras foram 

atacadas com solução de ácido oxálico (10 g) com água (100 ml) por 2 minutos para melhor 

visualização microestrutural de sua superfície. Posteriormente a isso a amostra (Figura 3.8) 

foi lavada e secada antes de ser colocada no microscópio óptico.  
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Figura 3.8: Amostra embutida e preparada para a análise metalográfica. Fonte: Do 

Autor (2016) 

 

Foi utilizado o microscópio metalográfico binocular OPTON (Figura 3.9) para realização 

da análise metalográfica, com aumentos de 10, 20 e 40 vezes e as imagens obtidas foram 

salvas no computador utilizando software TV EXPERT. Os pontos na amostra analisados 

foram: metal de base (MB), a zona termicamente afetada (ZTA) e o metal de solda (MS). 

 

 

Figura 3.9: (a) Microscópio Ótico, (b) Estereoscópio, ambos do LABMETT/UFF. Fonte: 

do Autor (2016). 
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O ensaio de microdureza foi realizado utilizando microdurômetro Vickers (Figura 3.10a), 

com aplicação de carga de 4,9 quilogramas por 15 segundos. Foram realizadas 4 medições de 

dureza nas regiões MBE, ZTAE e MS, ZTAD e MBD e foi feito uma média aritmética dessas 

medidas para determinação da dureza em suas respectivas regiões. (Figura 3.10b). 

 

 

(a) (b) 

Figura 3.10: (a) Microdurômetro Vickers do LABMETT/UFF, (b)  Pontos medidos na 

amostra. Fonte: Do Autor (2016). 
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4  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste capítulo estão apresentados os resultados deste trabalho, que teve como objetivo a 

análise das tensões residuais geradas na soldagem em juntas soldadas de aço AISI 316L, 

complementado por análises por microscopia óptica e de microdureza Vickers. 

 

4.1 TENSÕES RESIDUAIS 

 

As tensões residuais, transversais (T) e longitudinais (L), foram analisadas na superfície e 

na raiz das três juntas soldadas e os resultados estão apresentados nas Tabelas 4.1 e 4.2 e 

Figuras 4.1 a 4.6.  

 

Tabela 4.1 - Tensões residuais na superfície da solda. Fonte: Do Autor (2016). 

Região 

Tensões residuais (MPa) 

CP1 CP2 CP3 

T L T L T L 

MBE 145 -135 -90 -85 -235 -210 

ZTAE -120 225 -275 -70 -400 70 

MS 240 95 -45 85 -110 -50 

ZTAD -30 240 -70 -270 -150 370 

MBD 15 -200 -260 -160 -105 70 

 

Tabela 4.2 – Tensões residuais na raiz da solda. Fonte: Do Autor (2016). 

Região 

Tensões residuais (MPa) 

CP1 CP2 CP3 

T L T L T L 

MBE -145 -245 -130 -80 -125 -105 

ZTAE -240 175 -140 100 -100 90 

MS -445 -85 -200 190 -295 45 

ZTAD -270 40 -320 180 -215 110 

MBD -130 -200 -10 -10 -240 -180 

Nas Figuras 4.1 e 4.2 estão apresentadas, respectivamente, as tensões residuais analisadas 

na superfície e raiz da junta CP1. 



45 

 

 

 

Figura 4.1: Tensões residuais na superfície da junta soldada CP1.  

 

 

Figura 4.2: Tensões residuais na raiz da junta soldada CP1. 

 

 

Observando os gráficos das Figuras 4.1 e 4.2 é possível perceber que a natureza das 

tensões na superfície da junta é mais trativa do que na raiz. Na superfície da junta, em ambas 
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as direções do metal de solda (MS) e na direção longitudinal das ZTAs as tensões são de 

tração, atingindo cerca de 200 MPa. 

Nas Figuras 4.3 e 4.4 estão apresentadas, respectivamente, as tensões residuais analisadas 

na superfície e raiz da junta CP2. 

 

 

Figura 4.3: Tensões residuais na superfície da junta soldada CP2.  

 

Na superfície da junta CP2 (Figura 4.3) é possível observar que todas as tensões 

residuais geradas na soldagem são compressivas, com exceção da direção longitudinal do 

metal de solda (85 MPa). Este comportamento das tensões pode ser considerado benéfico para 

a vida em serviço da junta soldada.  
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Figura 4.4: Tensões residuais na raiz da junta soldada CP2.  

 

Analisando os resultados obtidos na raiz da junta soldada CP2, é possível perceber que 

o comportamento das tensões residuais difere daquele observado na superfície da mesma. As 

tensões residuais nas ZTAs e no MS são trativas na direção longitudinal e compressivas na 

direção transversal, o que deve estar relacionado ao fato de que a restrição durante a 

solidificação do metal de solda é diferente nas duas direções. O comportamento das tensões 

no metal de base (MB) é também de compressão. As tensões residuais trativas no MS e na 

ZTA-D atingem 190 e 180 MPa, respectivamente, o que representa um elevado percentual 

quando comparado ao limite de escoamento do metal de base (240 MPa). 

As tensões residuais analisadas na superfície e raiz da junta CP3 estão apresentadas 

nas Figuras 4.5 e 4.6, respectivamente.  

As tensões residuais na superfície da junta CP3 têm comportamento heterogêneo, 

apresentando elevado valor em tração na ZTA-D na direção longitudinal (370 MPa), o que 

representa 54 % acima do limite de escoamento do metal de base da junta. Esta elevada tensão 

se tração na ZTA é extremamente prejudicial à vida em serviço da junta soldada.  Na direção 

longitudinal da ZTA-E também há a presença de tensão trativa, porém de muito menor 

magnitude (90 MPa). 
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Figura 4.5: Tensões residuais na superfície da junta soldada CP3. 

 

 

Figura 4.6: Tensões residuais na raiz da junta soldada CP3. 

 

 

Na Figura 4.6 é possível observar que o perfil das tensões residuais na raiz da junta CP3 é 

muito semelhante a aquele apresentado na raiz da junta do CP2. 
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Nas Figuras 4.7 e 4.8 estão apresentados os perfis das tensões residuais nas superfícies e 

raízes das três juntas. 

 

 

Figura 4.7: Comparativo das tensões residuais transversais nas superfícies das juntas.  

 

 

Figura 4.8: Comparativo das tensões residuais transversais nas raízes das juntas. 
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Analisando as Figuras 4.7 e 4.8 é possível perceber que os perfis das tensões residuais 

transversais na superfície e na raiz das juntas CP1 e CP3 são bastante semelhantes. 

Os perfis de tensões residuais apresentados nas Figuras 4.7 e 4.8 revelam que a 

velocidade de soldagem e o aporte térmico (H) influenciaram as tensões residuais geradas na 

soldagem das três juntas. Como se pode observar na Figura 4.8 a magnitude das tensões 

residuais no metal de solda (MS) é maior quando se tem uma velocidade de soldagem inferior 

e, consequentemente, um maior aporte térmico (H). Isso fica claro no perfil de tensões 

residuais obtido na amostra 1, em que se tem uma velocidade de soldagem inferior às 

amostras 2 e 3. 

A partir da imagem 4.9, em que se faz um comparativo por região da junta soldada, é 

possível perceber que as tensões residuais geradas na soldagem das três juntas apesar de 

soldadas com o mesmo processo e parâmetros semelhantes são ligeiramente heterogêneas, 

sendo que as tensões residuais transversais nas raízes das juntas são mais uniformes. 
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4.2 MICROSCOPIA ÓPTICA 

 

A Figura 4.10 apresenta a microestrutura austenítica do metal de base (aço AISI 

316L), obtida por microscopia óptica, onde é possível perceber a presença de maclas e 

inclusões.   

 

 

Figura 4.10: Microestrutura do metal de base. Fonte: Do Autor (2016). 

 

Na Figura 4.10 são apresentados os resultados das análises por microscopia óptica 

realizada na junta soldada. Há a presença de porosidades em todas as regiões da junta. 

 

   

(a) (b) (c) 

Figura 4.11: Microestrutura da junta soldada: (a) MB; (b) zona de transição da 

ZTA/MS; (c) MS. Fonte: Do Autor (2016). 
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Da análise da Figura 4.10 pode-se depreender que a microestrutura austenítica do metal de 

base (MB) permanece na ZTA (Figura 4.11b). Os tamanhos de grãos na ZTA são maiores que 

no MB devido ao maior aporte térmico, enquanto que a microestrutura do MS consiste 

principalmente de matriz austenítica e ferrita-δ (Figura 4.11c).  

A Figura 4.12 apresenta a microestrutura do metal de solda com aumento de 20x. Ela 

permite uma melhor visualização da formação da microestrutura do metal de solda, que é 

muito semelhante ao que foi obtida nos estudos desenvolvidos por YUEQIAU et al (2015) em 

juntas soldadas de  aço AISI 316L.  

 

 

Figura 4.12: Microestrutura do metal de solda. Fonte: Do Autor (2016). 

 

Na Figura 4.12 é observada a estrutura dendrítica formada pelo crescimento da ferrita-δ ao 

longo da matriz austenítica. Uma vez que o aporte térmico da soldagem TIG é elevado, forma 

poça de fusão de grande volume durante a soldagem com baixa taxa de resfriamento, o que 

resulta em uma baixa taxa de cristalização. Neste caso a velocidade de resfriamento é 

insuficiente para a formação de grãos equiaxiais, o que está coerente com os resultados de 

YUEQIAU et al (2015). 
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4.3 MICRODUREZA VICKERS 

 

As regiões onde foram realizadas as análises de microdureza Vickers estão apresentadas na 

figura 4.13.  

 
Figura 4.13: Locais onde foi medida a microdureza Vickers. Fonte: Do Autor (2016). 

 

 

Os resultados de microdureza obtidos da junta soldada do CP1 estão apresentados na 

Tabela 4.3 e Figura 4.14. 

 

Tabela 4.3 - Valores de microdureza Vickers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14: Perfil de microdureza na junta soldada CP1. Fonte: Do Autor (2016). 

 

Microdureza Vickers (HV) 

MB E  ZTA E  MS  ZTA D  MB D  

165 172 185 171 161 
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No presente trabalho obteve-se valores semelhantes aos obtidos por YUEQIAU et al 

(2015) nos valores do perfil de microdureza Vickers em juntas soldadas do aço AISI 316L. A 

microdureza no metal de solda (MS) é ligeiramente maior do que no metal de base (MB). A 

microdureza média da região da solda encontrada foi de 185 HV enquanto que no metal de 

base 163 HV.  

Essa pequena diferença de microdureza provavelmente é devida à microestrutura e aos 

tamanhos de grãos. No metal de solda (MS) encontram-se grãos ferríticos mais finos, 

enquanto que no metal de base (MB) os grãos são mais grosseiros e sua microestrutura é a 

austenítica, o que justifica  a dureza mais elevada no centro do cordão de solda com relação às 

regiões adjacentes. 
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5   CONCLUSÕES 

 

O presente trabalho, que tem como objetivo a análise das tensões residuais geradas na 

soldagem em juntas soldadas de aço inoxidável AISI 316L pelo processo GTAW, e análise 

metalográfica e de microdureza das juntas, permite as seguintes conclusões: 

 

1. As tensões residuais geradas na soldagem das três juntas, apesar de soldadas com o 

mesmo processo e parâmetros semelhantes são ligeiramente heterogêneas, sendo 

que as tensões residuais transversais nas raízes das juntas são mais uniformes. 

2. Os perfis de tensões residuais revelam que a velocidade de soldagem e o aporte 

térmico influenciaram as tensões residuais geradas na soldagem das três juntas.  

3. A magnitude das tensões residuais no metal de solda é maior quando usada uma 

menor velocidade de soldagem e, consequentemente, um maior aporte térmico. 

4. A microdureza média da região da solda é somente ligeiramente maior do que a do 

metal de base (13 %).  

5. A soldagem provocou alteração na microestrutura austenítica do metal de base, 

apresentando um metal de solda composto por dendritas de ferrita-δ na matriz 

austenítica. 
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6   SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

A fim de dar continuidade ao presente trabalho, algumas sugestões são apresentadas para 

trabalhos futuros: 

 

 

1) Refazer a soldagem, com as chapas solubilizadas a 1050ºC anteriormente ao 

processo. 

2) Avaliar a resistência mecânica das juntas soldadas com ensaios de tração. 

3) Aplicar tratamento mecânico de beneficiamento a frio como o shot peening e 

analisar as tensões residuais e as propriedades mecânicas após o tratamento. 

4) Fazer perfis em profundidade do comportamento das tensões residuais, usando o 

método da remoção de camadas com polimento eletrolítico. 

5) Realizar análises de microdureza na raiz da junta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

7     REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

ANDEROGLU, O., “Residual Stress Measurement Using X-Ray Diffraction”, Texas A&M 

University, 2004. 

 

ASM, American Society for Metals, “Welding, Brazing and Soldering”, 10 ª edition, vol. 6, 

ASM International, 1993. 

 

AWS, American Welding Society; < http://www.aws.org>; Acesso em: Dezembro de 2015 

 

BECKER, D. W., ADAMS J., C. M. “The Role of Pulsed GTA Welding ables in 

Solidification and Grain Refinement Welding Journal”, v. 58, p. 143-s 152-s. 1970. 

 

BÉLA LEFFLER, “Stainless steels and their properties”, Outo Kumpo, New York, 2012. 

 

BELEJCHACK, P. “Machining stainless steel Advanced materials and process”, n. 12, p. 23-

25, 1994. 

 

BHADESHIA, H.K.D.H, “Handbook of Residual Stress and Deformation of Steel”, 

University of Cambridge, 2002. 

 

BIANCH, E. C.; MONICI, R. D. “Análise do Comportamento da Microestrutura de Materiais 

Endurecidos Retificados com Rebolos de CBN”. Revista Materials Research, v. 3 n. 4, p. 147-

154, 2000. 

 

CALLISTER, W. D.., “Materials Science and Engineering an Introduction”, John Wiley & 

Sons,Inc., New York, 1991. 

 

CASTELETTI, L. C. “Avaliação da resistência ao desgaste de aços inoxidáveis endurecíveis 

por precipitação nitretados”, IX SEMINÁRIO BRASILEIRO DE AÇO INOXIDÁVEL, São 

Paulo, 2008. 

 



59 

 

CHIAVERINI, V. “Tratamentos Térmicos. Tecnologia Mecânica: Estrutura e Propriedades 

Processos de Fabricação”. São Paulo, 1986. 

 

CIMM, Centro de Informação Metal Mecânica <http://www.cimm.com.br/portal/material_ 

didatico/6560-teste-da-microdureza#.VZVrV_lViko> acesso em março de 2016. 

 

CINDRA FONSECA, M., “Evolução do estado de tensões residuais em juntas soldadas de 

tubulação durante ciclos de fadiga”, Tese de Doutorado em Engenharia Metalúrgica e de 

Materiais, COPPE UFRJ, Rio de Janeiro, 2000. 

 

COFIÑO, R. C., “Análise das Tensões Residuais em Uma Junta Soldada em Condição 

Overmatch” FEI, São Bernardo do Campo, 2010. 

 

COUTINHO, C.B. “Materiais resistentes à corrosão e a oxidação. Materiais metálicos para 

engenharia.” Belo Horizonte: Fundação Christiano Ottoni, Cap. 1, p. 1-75, 1992. 

 

ESAB, <http://www.esab.com.br/>; Acesso em: Dezembro de 2015. 

 

FIELD,  K.J KOSTER, ASM International. “ASM Handbook: Machining” USA:,1997. 

 

FITZPATRICK, M.E.; FRY, A.T.; HOLDWAY, P.; KANDIL, F.A; SHACKLETON, J.; 

SUOMINEN, L., “Determination of Residual Stresses by X-ray Diffraction – Issue 2” 

National Physical Laboratory, Reino Unido, 2005. 

 

FONSECA, A. S., “Soldagem TIG”, Centro de Formação Profissional Aloysio Ribeiro de 

Almeida, SENAI, MG, 2004. 

 

FREDRIKSSON, C, M. H. and Meyer, “Geological Survey Professional Paper”, 1972. 

 

GARCINUNO,<http://soldaduras.foroactivo.com/t25-como-funciona-el-control-de-onda-en-

un-equipo-tig>; Acesso em: Abril de 2016 

  

INFOSOLDA, <http://www.infosolda.com.br/>; Acesso em: Dezembro de 2015. 

 

http://www.esab.com.br/
https://books.google.com.br/books?id=QO0qAQAAIAAJ&pg=RA2-PA25&dq=FREDRIKSSON,+1972&hl=pt-BR&sa=X&ved=0ahUKEwjj35W8x5jKAhXIlZAKHQb4D9EQ6AEIHzAA


60 

 

KAHN H., PMI 2201: “Difração de Raios-X”, UFSC,  2009. 

 

KANDIL, F.A.; LORD, J.D.; FRY, A.T.; GRANT, P.V. “A Review of Residual Stress 

Measurement Methods”, Reino Unido, 2001. 

 

KOU, S.; “Welding Metallurgy”, 2 ed., Hoboken, New Jersey, 2002. 

 

LYTTLE, Kevin A., “Shielding Gases for Welding”, ASM Handbook, vol. 6, 10 ª ed., 1993. 

 

MACHERAUCH, E. “Introduction to Residual Stress. In: Niku-Lari, A. Advances in Surface 

Treatments: Technology-Applications-Effects.” International Guidebook on Residual 

Stresses.Oxford, 1977. 

 

MACHERAUCH, E; KLOOS KH, “Origin, Measurements and Evaluation of Residual 

Stresses”, Residual Stresses in Science and Technology, DGM Inform. Verlag, 1987. 

 

MARQUES, Paulo Vilani “Soldagem: Fundamentos e Tecnologia”, 3ª Edição, Belo 

Horizonte: Editora UFMG, 2009. 

 

MASUBUCHI, K. “Analysis of Welded Structures: Residual Stress, Distortion, and their 

Concequences”, Pergamon Press Ltd, London, 1980. 

 

MODENESI,  P. V. M, BRACARENSE  A.Q.  -  “Soldagem - Fundamentos e Tecnologia”, 

UFMG, 2011. 

 

NUNES, L.P; KREISCHER, A.T. “Introdução a metalurgia e aos materiais metálicos”, Rio de 

Janeiro: Editora Interciência Ltda. 2010. Cap. 4.3.3, p. 70-73. 

 

PAGEL-NITSCHKE, T., “Application of Diffraction Methods for the Residual Stress 

Determination in Welded Joints”, Pressure Vessels and Piping Conference, Praga, Itália, 

2009. 

 

https://www.google.com.br/search?sa=X&espv=2&biw=1360&bih=667&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Paulo+Villani+Marques%22&ved=0ahUKEwir9O-bypjKAhUMDZAKHYIEDzoQ9AgIHzAA
https://www.google.com.br/search?sa=X&espv=2&biw=1360&bih=667&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Alexandre+Queiroz+Bracarense%22&ved=0ahUKEwir9O-bypjKAhUMDZAKHYIEDzoQ9AgIIDAA


61 

 

PEASURA, Prachya; WATANAPAB, Anucha “Influence of Shielding Gas on Aluminum 

Alloy 5083 in Gas Tungsten Arc Welding”, International Workshop on Information and 

Electronics Engineering (IWIEE), 2012. 

 

POLEZI, Rafael Lucas; D. J. Carlos; B., Nelson G. “Avaliação da Soldagem do Alumínio nos 

Processos TIG CA Pulsado e Constante”, XXXVI Congresso Nacional de Soldagem 

(CONSOLDA), Pernambuco, 2010. 

 

RADICON, Radicon Ltd. Scientific Instruments <http://radicon.spb.ru/index_en.htm>; 

Acesso em: março de 2016.  

 

RAJ, B.; JAYAKUMAR, T. NDE. “Methodologies for Characterization of Defects, Stresses 

and Microstructures in Pressure Vessels and Pipes”, International Journal of Pressure Vessels 

and Piping, Vol. 73, 1997. 

 

ROSS, R.B., “Metallic materials specification handbook”. 4st ed. London: Chapman & Hall, 

1992. 

 

ROSSINI, N. S.; DASSISTI, M.; BENYOUNIS, K. Y.; OLABI, A. G.,  “Methods of 

Measuring Residual Stresses in Components”, ELSEVIER, 2012. 

 

RUY, M.C.; TARPANI, J.R.; MILAN, M.T; SPINELLE, D.; BOSE, W.W. “The Effect of 

Warm Shot Peening on the Fatigue Performance of the SAE 5160 Spring Steel”, 11th 

International Conference on Fracture, 2002. 

 

SHIGLEY, “Mechanical Engineering Design”, Vol. 10, Mcgraw-Hill Series in Mechanical 

Engineering), 2008. 

 

SMITH , M.C. P. Bouchard , M. Turski , L. Edwards c, R.J. Dennis, “Accurate prediction of 

residual stress in stainless steel welds”, Computational Materials Science, 2012. 

 

STRESSTECH, Stress Tech Group, <http://www.stresstechgroup.com>; Acesso em: março 

de 2016. 



62 

 

TEIXEIRA, G,; “Análise da influência dos parâmetros de soldagem sobre a geometria do 

cordão de solda depositado pelo processo de soldagem TIG – MAG em Tandem”, 

Dissertação, UFRGS, 2011. 

 

VASANTHARAJAA, P., M. Vasudevana,, P. Palanichamy; “Effect of welding processes on 

the residual stress and distortion intype 316LN stainless steel weld joints”, Journal of 

Manufacturing Processes, 2014. 

 

VENKATESAN, K., SUBRAMANIAN, C., GREEN, L.K.,STRAFFORD, K.N. “Influence of 

chromium content on corrosion of plasma-nitrided steels. Corrosion”, v. 53, p. 507-515. 1997. 

 

WANG, S H: CHIU. P K: YANG, JR.: FANG. J. “Gamma (y) phase transformation in pulsed 

GTAW weld metal of duplex stainless steel.” Materials Science and Engineering: A, v, 420, 

p. 20-33.2006. 

 

WHITE MARTINS, “Soldagem do Alumínio e suas Ligas”, Informe Técnico, 2002. 

 

WHITERS, P. J.; BHADESHIA, H. K. D. H. “Residual stress Part 1 – Measurement 

Techniques”, Materials Science and Technology Vol. 17, 2011. 

 

YOUSEFIEH, M. SHAMANIANU, M SAATCHL A. “Optimization of the pulsed current 

gas tungsten arc welding (PCGTAW) parameters for corrosion resistence of super duplex 

stainless steel UNS welds using the Taguchi method”, Journal of Alloys and compounds, v. 

500, p. 782-7a0, 2011.  

 

YUEQIAO, Zhen L., Zuming L., Yang L., Yucan L., Yongxian H., “Keyhole gas tungsten arc 

welding of AISI 316L stainless steel, Materials and Design” 85, p. 24-31, 2015. 


