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RESUMO 

 

O conhecimento sobre a natureza e magnitude das tensões residuais (TR) presentes nos 

componentes mecânicos, bem como a compreensão do comportamento das propriedades 

mecânicas dos materiais, quando sujeitos a campos de tensões originados nos processos de 

manufatura, é de grande importância para diversas áreas e aplicações industriais. Entretanto, 

além do conhecimento dessas tensões, é necessário o desenvolvimento de técnicas que 

possam ajudar na redução dos níveis de tensões residuais, em particular as tensões trativas por 

serem deletérias, oriundas dos processos de fabricação aplicados nos equipamentos e 

estruturas. Este trabalho analisa a eficiência do processo de alívio de tensões por vibração 

mecânica de juntas soldadas de aço IF pelo processo GTAW, um método simples e de baixo 

custo, quando comparado com os tratamentos térmicos de alívio de tensões, que, entretanto, 

ainda precisa ser melhor detalhado quanto aos parâmetros aplicados durante o processo. As 

tensões foram medidas por difração de raios-X pelo método de sen²ψ. Os resultados 

mostraram que as tensões residuais trativas no metal de solda após a soldagem foram 

reduzidas em cerca de 40% após a aplicação do tratamento de alívio de tensões por vibração 

mecânica.  

     

Palavras-Chave: Tensões residuais, aço IF, soldagem GTAW, tratamento por vibração 

mecânica, difração de raios-X. 

 

 

  



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Knowledge about the nature and magnitude of the residual stresses (RS) present in the 

mechanical components, as well as the understanding of the behavior of the mechanical 

properties of the materials, when subjected to stress fields originated in the manufacturing 

processes, is very important for several areas and industrial applications. However, in addition 

to the knowledge of these stresses, it is necessary to develop techniques that can help to 

reduce the residual stress levels, in particular the tensile stresses that are deleterious from the 

manufacturing processes applied to the equipment and structures. This work analyzes the 

efficiency of the mechanical vibration stress relief process of IF steel welded joints by the 

GTAW process, a simple and low cost method, when compared to the stress relief heat 

treatments, which, however, still need to be better detailed when parameters are applied 

during the process. The tensions were measured by X-ray diffraction using the sen²ψ method. 

The results showed that the residual tensile stresses in the weld metal after welding were 

reduced by about 40% after application of stress relief treatment by mechanical vibration. 

  

Key-Words: Residual stresses, IF steel, GTAW welding, Vibratory stress relief, X-ray 

diffraction technique. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

A soldagem é o processo de fabricação mais utilizado para união de partes metálicas 

de estruturas. Em particular, o processo GTAW (Gas Tungsten Arc Welding) é amplamente 

usado nos mais diversos setores industriais, principalmente para a soldagem de aços 

inoxidáveis e de chapas finas, por fornecer juntas com excelente acabamento superficial e 

propriedades mecânicas. Contudo, durante a soldagem são desenvolvidos campos de tensões 

residuais que podem vir a prejudicar o componente. 

O conhecimento do estado de tensões residuais em juntas soldadas é necessário, pois 

dependendo da natureza e da magnitude destes campos de tensões, eles podem influenciar a 

vida em serviço das estruturas soldadas, comprometendo o desempenho e, em alguns casos, 

podendo levar à ruptura do componente. Está bem estabelecido que as tensões residuais 

trativas têm 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). Dessa forma, o 

setor industrial busca técnica de minimizar a magnitude das tensões residuais trativas, ou até 

mesmo introduzir campos de tensões compressivas, nas peças fabricadas. 

Existem diversos métodos de alívio de tensão residual em juntas soldadas com o 

intuito de reduzir a magnitude das tensões residuais trativas, objetivando evitar os efeitos 

deletérios causados por essas tensões e aumentar a confiabilidade da integridade da junta 

soldada. Os tratamentos térmicos, largamente empregados, são onerosos e muitas vezes de 

difícil realização (COULES, 2013). Por esse motivo, novas técnicas para alívio de tensão 

surgiram como alternativa aos métodos existentes. O alívio de tensões por vibração é uma 

destas técnicas, que diferentemente dos tratamentos térmicos, tem baixo custo e tempo de 

aplicação e não provoca distorções ou alterações microestruturais na junta soldada.  

Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo realizar um estudo 

experimental do alívio de tensões por vibração mecânica, em juntas soldadas pelo processo 

GTAW de aço IF (Interstitial Free) por difração de raios-X. O efeito de dois tipos diferentes 

de sequência de soldagem na geração das tensões residuais também foi avaliado. A 

caracterização microestrutural das juntas complementa o trabalho. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

2.1 AÇOS IF 

 

O estudo e o desenvolvimento dos aços IF (Interstitial Free) foram introduzidos na 

década de 1970 e sua fabricação para fins comerciais teve início por volta de 1979, com um 

aço com baixo teor de carbono estabilizado ao titânio, que começou a substituir os aços com 

baixo carbono acalmados ao alumínio, agregando ainda maior resistência à corrosão através 

da galvanização. Seu uso não só reduziu o custo de manufatura das peças estampadas como 

também lhes proporcionou maiores níveis de qualidade (SILVA E COMITRA, 2006).  

Nos últimos anos, o aço IF vem sendo adotado na fabricação de peças complexas na 

indústria automotiva que requerem boa resistência mecânica, como em produtos oriundos da 

operação de conformação mecânica por estampagem profunda, tais como painéis de 

carroceria, arcos de rodas, portas traseiras, porta-malas, capô, tampa e para-lama. Alguns 

desses exemplos estão ilustrados nas Figuras 2.1 e 2.2. 

Os aços IF possuem altos níveis de conformabilidade, indicado pela elevada taxa de 

deformação durante a estampagem. Os baixos teores totais de átomos intersticiais são de 

0,003 % para C e 0,004 % para N, sendo que a eliminação destes solutos prejudiciais à 

conformabilidade é alcançada através de um controle cuidadoso da composição química 

durante a fabricação e pela adição hiper estequiométrica de titânio (Ti) e/ou nióbio (Nb) para 

reagir com carbono (C) e nitrogênio (N) para formar precipitados (HOILE, 2000).  

 

 

Figura 2.1: Porta veicular de aço IF produzido por estampagem. Fonte: HOILE, 2000 

modificado.  
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O controle de intersticiais na matriz do aço IF ocasiona baixo limite de escoamento, 

alta qualidade superficial, alta ductilidade e grande alongamento total. Propriedades essas que 

superam outros materiais disponíveis no mercado (Figura 2.3). Essa alta ductilidade é 

fundamental no estudo da colisão veicular, pois o material dúctil, a exemplo do aço IF, dissipa 

energia devido a esta deformação, com o objetivo de reduzir a energia que possa atingir o 

condutor. 

 

 

Figura 2.2: Materiais presentes na fabricação da carroceria do Lotus. Fonte: SAE 

INTERNATIONAL, 2010 modificado. 

 

Conforme Hoile (2000), a seguir são destacadas as contribuições que alguns elementos 

químicos têm sobre as propriedades mecânicas na rede cristalina do aço IF. 

• Carbono e Nitrogênio: aumento do teor de C e/ou N tem efeito deletério na 

estampabilidade do aço, uma vez que os elementos intersticiais desfavorecem a 

recristalização e aumentam a textura considerada indesejada. 

• Titânio e Nióbio: para remover os elementos intersticiais indesejáveis remanescentes 

na solução sólida após um minucioso controle no processo de fabricação do aço IF, 

são adicionados elementos como o titânio e nióbio para varrer os átomos intersticiais 

da solução sólida através da formação de precipitados de carbono, nitreto e 

carbonitreto. Desta forma a estrutura ferrítica fica livre dos interstícios de C e N, 

otimizando a estampabilidade do material. 

• Enxofre: baixos teores de enxofre no aço IF retardam a precipitação dos carbetos de 

titânio, devido à possibilidade de precipitação prévia de Ti4C2S2, aumentando assim a 

propensão para a recristalização e crescimento de grãos. 
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• Enxofre e Magnésio: quantidades maiores que 0,08% de Mn e 0,001% de S no aço IF 

favorecem a formação de MnS. Este precipitado possui forte influência no refino de 

grão na transformação austenita em ferrita. 

 

 

Figura 2.3: O grau de alongamento do aço IF em comparação com os outros materiais. Fonte: 

DIAS, 2016. 

 

No que diz respeito às propriedades mecânicas, Fonseca et al. (2009) observaram que 

o aço IF obtém os melhores resultados de alongamento devido a seus grãos parcialmente 

recristalizados e ultrafinos. Lakshminarayanan & Balasubramanian (2010) compararam as 

propriedades mecânicas do aço IF em dois tipos diferentes de soldagem: GTAW (Gas 

Tungsten Arc Welding) e FSW (Friction-stir welding). Concluíram neste trabalho que a 

soldagem por fricção apresentou melhores resultados de resistência a tração e tenacidade ao 

impacto. O motivo seria a formação de grãos equiaxiais, de relativa dureza na zona de fusão e 

na ZTA provocados pelo processo FSW. Hoile (2000) descreve que dependendo dos 

elementos químicos microligados na estrutura do aço IF, podendo ser titânio e/ou nióbio, há 

uma variação dos valores das propriedades mecânicas. No caso dos aços IF de alta resistência 

(IF-HS), esses valores aumentam. O aço IF-HS utiliza uma combinação de elementos para o 

fortalecimento da solução sólida, precipitação de carbonetos e/ou nitretos, e refinamento de 

grãos. Este material possui ampla aplicação estrutural (SINGH, 2016).  
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2.2 PROCESSO DE SOLDAGEM GTAW 

 

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

Gas), apresentado na Figura 2.4, é um dos processos mais usados na indústria por apresentar 

grande versatilidade, podendo ser utilizado para soldar quase todos os metais (ferrosos ou não 

ferrosos), além de produzir juntas com excelentes propriedades mecânicas. Um arco é 

produzido entre um eletrodo não consumível e o material a ser soldado. A solda é protegida 

da atmosfera por um gás inerte que forma uma cortina em torno da poça de fusão e seu 

entorno (SMITH, 2001). 

O eletrodo de tungstênio, dito não consumível, atua como um terminal para a 

formação do arco elétrico. Por ser termoiônico, possui capacidade de emitir elétrons ao ser 

aquecido, auxiliando na estabilidade do arco (MARQUES et al., 2005). Os eletrodos de 

tungstênio mais comuns são caracterizados em 3 tipos: Puro, Toriado (maior durabilidade 

para aços e ideal para corrente contínua com polaridade direta), Zirconiado (soldagem de ligas 

de Al e Mg em corrente alternada). 

O metal de adição e os gases de proteção são os consumíveis utilizados no GTAW. A 

soldagem acontece na presença ou na ausência do metal de adição (presentes na forma de 

arames e varetas). Quando o metal de adição não é utilizado, a soldagem denomina-se 

autógena. As varetas são adicionadas externamente e fundidas pelo arco elétrico. A seleção do 

metal de adição depende de alguns critérios: a composição química, que determina a afinidade 

com o metal de base, as propriedades mecânicas e, por fim, o custo do consumível. O 

diâmetro da vareta depende da espessura da peça e da quantidade de material depositado, o 

que geralmente determina a corrente de soldagem (SMITH, 2001).  

 

Figura 2.4: Equipamento básico para soldagem GTAW. Fonte: ESAB, 2014. 
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2.2.1 Gases de Proteção 

 

A tocha conecta o cilindro contendo o gás de proteção que é direcionado para o arco 

elétrico, o eletrodo, a poça de fusão, a parte aquecida do arame de adição e o metal de base 

fundido para evitar a contaminação atmosférica. Outra alternativa é a realização do back-up, 

proteção do lado contrário da solda contra a oxidação durante a soldagem. A escolha do gás 

interfere nos seguintes parâmetros: estabilidade do arco, velocidade de soldagem, penetração 

e acabamento superficial. A qualidade do cordão de solda é influenciada pela vazão deste gás. 

A vazão muito baixa não efetua a proteção exigida, forma porosidade e oxidação do cordão de 

solda. Vazão muito elevada pode provocar turbulência no fluxo de gás, encarecendo o custo 

do processo e manifestará efeito semelhante à vazão reduzida (MARQUES et al., 2005). 

Os gases inertes de proteção podem ser o argônio, hélio ou a mistura dos dois. 

Misturas gasosas que contenham frações de nitrogênio (parcialmente inerte) e hidrogênio (gás 

redutor) também são utilizados no GTAW, em condições especiais. O argônio é o gás mais 

utilizado no processo GTAW. Classificado pela AWS A5.32, esse gás possui pureza mínima 

de 99,997% e umidade máxima de 10,5 ppm e suas principais características são: 

• Baixo custo e consumo de gás 

• Boa proteção com baixos fluxos  

• Por ser mais pesado que o hélio possui maior resistência a ventos cruzados e é ideal 

para a posição plana  

• Uma boa estabilidade do arco e facilidade na abertura do mesmo 

• Baixas tensões de arco 

• Melhor efeito de limpeza de óxidos quando usada a corrente alternada.  

O hélio, apesar de ser mais caro, possui algumas vantagens em relação ao argônio 

puro. Classificado pela AWS A5.32, possui pureza mínima de 99,997% e umidade máxima de 

10,5 ppm. Suas principais características são: 

• Alto custo 

• Consome mais do que o argônio 

• Produz ZTA estreita e menor distorção da estrutura soldada  

• O fluxo do hélio deve ser de 2 a 3 vezes maior que a do argônio para evitar a subida 

do gás em turbulência devido à baixa densidade, prejudicando a proteção da poça. 
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• O hélio requer altas tensões de soldagem, o que demanda maior quantidade de calor 

para uma mesma amperagem e comprimento de arco, limitando a aplicação para peças 

de pequenas espessuras  

• Permite grande penetração do cordão de solda 

• Maior velocidade na soldagem de alumínio e suas ligas  

 

A mistura do gás inerte com o nitrogênio diminui o custo do gás. Os efeitos da adição 

do nitrogênio no gás de proteção foram investigados por Huang (2009) durante a soldagem 

GTAW em chapas de aço inoxidável austenítico 304.  A adição de nitrogênio altera o aporte 

de calor e pode ter efeito benéfico sobre a penetração do cordão de solda. O autor observou 

que quanto mais nitrogênio era acrescentado a mistura, aumentava tanto a profundidade de 

penetração quanto a área de solda. Esta maior penetração tem atuação direta na redução da 

distorção angular inferior da junta soldada.    

Segundo Schwedersky et al. (2011), a adição de percentuais de hidrogênio ao argônio 

no gás de proteção do GTAW provoca aumento da tensão do arco, aumento na quantidade de 

material fundido para mesma corrente média e aumento da eficiência de fusão do arco para a 

mesma corrente média em comparação ao argônio puro. Key (1980) verificou que o hélio e 

hidrogênio misturados ao argônio melhoram a penetração da solda. Em uma relação que 

depende da geometria do eletrodo, quanto maior o teor de hélio na mistura gasosa, maior será 

a penetração. 

 

2.2.2 Tipos de corrente 

 

A união permanente entre peças é possível devido ao fenômeno do arco elétrico, 

demonstrado na Figura 2.5, que atua como a fonte de calor mais comumente utilizada na 

soldagem por fusão de materiais metálicos, apresentando características de concentração 

adequada de energia para a fusão localizada do metal de base. Para abrir o arco elétrico, cria-

se uma atmosfera gasosa com intensa movimentação de elétrons e de íons formada pelo 

afastamento de dois pólos carregados eletricamente (positivo e negativo). As colisões 

produzidas por essa emissão de elétrons geram um arco excessivamente quente. 
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Figura 2.5: Diagrama esquemático do GTAW e o arco elétrico produzido. Fonte: DING et al, 

2015. 

 

Segundo Marques et al. (2005) as principais variáveis de soldagem GTAW são o 

comprimento de arco, a corrente, a velocidade de soldagem e a vazão de gás de proteção. O 

comprimento de arco é a distância entre a ponta do eletrodo e a peça de trabalho (stick-out). 

Para uma dada corrente de soldagem e gás de proteção, a tensão do arco aumenta com o 

aumento do stick-out. Normalmente, quanto maior o comprimento de arco, mais raso e largo é 

o cordão de solda. 

Quanto à polaridade, o processo de GTAW pode ser: corrente contínua de polaridade 

direta, corrente contínua de polaridade inversa, corrente contínua pulsada ou corrente 

alternada. 

 

• Corrente Contínua Polaridade Direta (CC-) 

 

O eletrodo é conectado ao terminal negativo da fonte de soldagem. Nesta condição, a 

corrente é conduzida parcialmente por íons e principalmente por elétrons emitidos a partir do 

eletrodo de tungstênio (catodo) para o metal de base, provocando o seu aquecimento 

(CIRINO et al., 2009). O balanço de calor é de aproximadamente 70% na peça e 30% no 

eletrodo. O cordão de solda obtido é estreito e profundo (MARQUES et al., 2005). 
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• Corrente Contínua Polaridade Inversa (CC+) 

 

O eletrodo é conectado ao terminal positivo da fonte de soldagem. Nesta condição, o 

principal provedor de elétrons é o próprio metal de base. O desgaste provocado no eletrodo de 

tungstênio é maior comparado a CC- devido a elevada temperatura, podendo levar até a um 

superaquecimento. A densidade energética produzida é suficientemente concentrada para que 

ocorra a fusão ou rompimento da camada de óxidos na superfície, chamada de limpeza 

catódica (CIRINO et al., 2009).  O balanço de calor é de aproximadamente 30% na peça e 

70% no eletrodo. O cordão de solda obtido é raso e superficial (MARQUES et al., 2005). 

 

• Corrente Alternada 

 

Ação combinada das soldagens de polaridade direta e inversa. Une a limpeza catódica 

característica na corrente contínua de polaridade inversa, e a penetração mais profunda 

produzido pelo eletrodo quando polarizado negativamente. Os elétrons e os íons partem da 

peça para o eletrodo e vice-versa, gerando uma distribuição de calor igual para ambos.  

(CIRINO et al., 2009). O cordão de solda obtido apresentará profundidade intermediária aos 

dois tipos de corrente citados anteriormente. 

 

• Corrente Contínua Pulsada 

 

  Como ilustrado na Figura 2.6, é definida pela variação cíclica da corrente do arco 

entre níveis altos (peak) e baixos (background), possibilitando o controle do tempo do pulso 

alto (tp), tempo do pulso baixo (tb), valor de corrente máximo (Ip), e mínimo (Ib) (CUNHA, 

2013). 

 
Figura 2.6: Parâmetros de processo para corrente contínua pulsada. Fonte: TONG, 2013. 
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 Nos intervalos de alta corrente, um nível elevado de energia é regulado para 

promover a formação da poça de fusão. Por conseguinte, nos intervalos de baixa corrente, um 

nível baixo de energia é mantido para garantir que não ocorra a extinção do arco, promovendo 

o resfriamento da mesma poça de fusão. Isto possibilita que a energia produzida pelo arco 

elétrico seja aplicada de forma mais eficiente na soldagem. Os cordões produzidos na CC 

pulsada resultam em uma série de pontos de solda sobrepostos, sendo que a sobreposição 

entre esses pontos depende da frequência de pulsação da corrente e da velocidade de 

soldagem (CUNHA, 2013). 

Tanto o baixo aporte de calor, a diminuição da largura da ZTA, o refinamento de grão 

na zona fundida, as tensões residuais e distorções reduzidas, a melhora na estabilidade do arco 

para evitar fissuras de soldas e atenuar a porosidade são algumas das vantagens apontadas 

para o CC pulsada (TONG, 2013). 

 

2.3 TENSÕES RESIDUAIS 

 

Tensões residuais são tensões auto-equilibradas existentes nos materiais, em condição 

de temperatura uniforme e sem carregamento externo. Essas tensões são produzidas quando as 

regiões de um material sofrem deformações plásticas ou elásticas heterogêneas de maneira 

permanente (MACHERAUCH & KLOOS, 1987).  

Kandil (2001) define que tensões residuais são geradas durante processo de fabricação 

envolvendo deformação do material, tratamento térmico, usinagem, soldagem, ou operações 

que mudam a forma ou as propriedades do material. As tensões residuais podem ser 

suficientemente grandes para causar escoamento local e deformação plástica, ambos em nível 

microscópico e macroscópico, podendo afetar criticamente o desempenho do material. As 

tensões residuais podem ser de natureza trativa ou compressiva. Sempre há um reequilíbrio de 

tensões, denotando que a presença de tensão residual de tração no componente é equilibrada 

por tensão residual compressiva.   

Tensões residuais trativas se somam ao carregamento externo podendo promover 

corrosão sob tensão e reduzir a vida em fadiga, como também influencia na modelagem da 

peça devido a concentradores de tensão presentes na superfície do componente (HEINZE et 

al., 2011). Estas áreas serão as primeiras a sofrerem deformação plástica, que ocorre com 

tensão nominal aplicada inferior ao limite de escoamento do material. Por outro lado, as 

tensões compressivas se subtraem ao carregamento externo aplicado, reduzindo a tensão 
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resultante (Figura 2.7). Por esse motivo tem efeito benéfico, pois aumenta a resistência à 

fadiga do material. As trincas de fadiga não se nucleiam ou se propagam em uma zona de 

tensão compressiva.  

  
Figura 2.7: Tensão resultante do somatório das tensões residuais (𝜎𝑅) e das tensões aplicadas 

(𝜎𝐴). Fonte: LU, 2002. 

 

  Segundo Kandil (2001) as tensões residuais são classificadas em três tipos 

conforme a extensão característica, que é o comprimento sobre o qual elas se auto-equilibram: 

• Tipo I: são tensões macroscópicas que se desenvolvem nos limites do material como 

um todo, em uma escala maior do que o tamanho do grão. 

• Tipo II: são tensões microscópicas e representam as tensões residuais que se 

desenvolvem nos limites dos contornos de um grão. Elas estão presentes em materiais 

monofásicos, devido ao comportamento anisotrópico de cada grão. Também possui 

presença em materiais multifásicos, devido às diferentes propriedades apresentadas em 

cada fase do material. 

• Tipo III: são tensões microscópicas na escala atômica e representam as tensões 

residuais que se desenvolvem nos limites dentro de um grão, ou seja, em uma ou 

algumas células unitárias. Elas são essencialmente resultado da presença de 

discordâncias e outros defeitos cristalográficos, tais como lacuna, impurezas, falhas de 

empilhamento. 

 

A Figura 2.8 mostra a superposição das tensões residuais do tipo I, II e III que 

determina o estado total de tensões residuais em um ponto particular do material. 
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Figura 2.8: Superposição das tensões residuais dos Tipos I, II e III em uma liga de Ni. Fonte: 

WITHERS & BHADESHIA, 2001. 

 

2.3.1 Origens das tensões residuais 

 

As origens das tensões residuais são diversas e representam uma relação entre tempo, 

tensão e microestrutura (Figura 2.9). Podem ser divididas em três categorias principais, 

conforme apresentado abaixo (KANDIL et al., 2001): 

• Processamento e/ou carregamento mecânico: as tensões residuais geradas são 

resultado do processo de fabricação, que produz deformação plástica não uniforme no 

material. Elas também podem se desenvolver naturalmente durante o processo ou 

tratamento ou, inclusive, serem introduzidas deliberadamente para criar um perfil de 

tensão específico no material. 

• Efeitos térmicos: são analisadas sob ponto de vista macroscópico e microscópico. A 

nível macroscópico, as tensões residuais formadas são consequência dos processos de 

aquecimento ou resfriamento não uniforme do material. Já a nível microscópico, 

podem ser geradas no material durante o processo de fabricação ou processamento, 

como consequência dos diferentes coeficientes de expansão térmica das fases ou 

elementos existentes no material. 
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• Microestrutura: as tensões residuais formadas são provenientes da variação de volume, 

que está associada às reações químicas, precipitações ou transformações de fase. 

Tratamentos superficiais ou revestimentos químicos podem levar à geração de tensões 

residuais de alta magnitude na superfície do material. 

 

 

 

Figura 2.9: Relação de tempo, tensão e microestrutura no material. Fonte: BHADESHIA, 

2002, modificado. 

 

 2.3.2 Fonte das tensões residuais e deformações em juntas soldadas 

 

A soldagem introduz alta concentração de calor no material a ser soldado. Como 

resultado, distribuições de calor não uniformes, deformações plásticas e transformações de 

fase ocorrem no material. Essas mudanças geram diferentes padrões de tensões residuais para 

a região de solda e na zona termicamente afetada (ZTA). Cada mecanismo de geração de 

tensão tem seus próprios efeitos sobre a distribuição de tensão residual (ROSSINI et al., 

2012). Macherauch & Wohlfahrt (1977) evidenciaram experimentalmente que as tensões 

residuais resultantes em juntas soldadas são decorrentes da superposição das 3 fontes de 

tensões residuais em soldagem que serão destacadas a seguir. Todavia, há casos em que uma 

fonte pode prevalecer sobre as outras. 

• Tensão residual devido à contração do cordão de solda: o metal de solda (MS) sujeito 

a altas temperaturas se expande termicamente, atingindo um volume máximo inicial. 

No seu resfriamento, o MS tende a contrair mais do que em relação as outras áreas 

para recuperar o seu tamanho específico em temperatura ambiente. Entretanto, esta 

contração é impedida pelas regiões frias adjacentes (metal de base). Dessa maneira o 
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metal de solda é sujeito a tensões trativas na direção longitudinal, pois a medida que a 

temperatura decai, serão necessárias maiores tensões de contração para escoar o 

material por causa do aumento do limite de escoamento. Se a junta soldada estiver 

sujeita a restrição lateral, esse comportamento ocorre também transversalmente 

(Figura 2.10). 

 

 

Figura 2.10: Distribuição de tensões residuais em uma solda de topo provocado pela 

contração térmica. Fonte: MACHERAUCH & KLOOS, 1987, modificado. 

 

As distribuições de tensões residuais são diferentes para os casos de presença ou 

ausência de restrição mecânica na junta. Em um processo de soldagem sem restrições, o maior 

gradiente térmico ocorre geralmente ao longo da direção transversal. O material pode, 

portanto, se contrair livremente nesta direção, pois a contração é aproximadamente uniforme 

ao longo do comprimento do cordão. No entanto, na direção longitudinal, a contração é 

impedida pelo material frio nos arredores da junta e, consequentemente, as maiores tensões 

residuais são orientadas na direção longitudinal. Quando a junta apresenta restrição, as 

condições de contorno imposta no metal de solda em contração são maiores, o que significa 

que elevadas tensões residuais trativas podem surgir tanto na direção transversal, bem como 

na longitudinal (COULES, 2013). 
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A Figura 2.11 apresenta a mudança de temperatura e as tensões residuais longitudinais 

produzidas devido ao movimento do aporte de calor ao longo do cordão de solda. Na seção 

AA’, não há variações de temperatura e o estado de tensão residual não é alterado. Na seção 

BB’, o material aquecido tende a se expandir sendo restringido pelas regiões mais frias, 

gerando assim tensões de compressão em regiões próximas à zona de fusão e tensões de 

tração nas regiões mais afastadas. Na seção CC’, há uma diminuição da temperatura no 

cordão. Este tende a se contrair, mas é impedido pelas regiões adjacentes, gerando assim 

tensões trativas no cordão e compressivas nas regiões mais afastadas. Finalmente, após o 

resfriamento completo, a seção DD’ resulta em uma distribuição característica de tensão 

residual, com tensões trativas elevadas na região da junta, que são equilibrados por tensões 

compressivas mais afastadas do cordão (COULES, 2013; SOUZA, 2017).  

 

 

Figura 2.11: Desenvolvimento de tensões residuais longitudinais durante soldagem.  Fonte: 

COULES, 2013, modificado. 

 

• Tensão residual devido ao resfriamento mais rápido na superfície: a camada mais 

superficial do metal de solda se resfria mais rápido do que o interior, pois está exposta 

ao arrefecimento do ambiente. O resfriamento não homogênio faz surgir tensões 

térmicas que levam a deformação plástica heterogênea, originando tensão residual de 

natureza compressiva na superfície. Quanto maior a espessura da chapa soldada, maior 

a magnitude deste efeito em razão de uma maior diferença de temperatura entre 

exterior e interior da chapa. Quanto maior a taxa de resfriamento, maior é o efeito. 
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• Tensão residual devido à transformação de fase: o material do cordão de solda sofre 

uma transformação de fase. Esta é associada a um aumento do volume específico. O 

material do MS e da ZTA tende a expandir, mas é impedido na direção paralela ao 

cordão de solda, pelo material mais frio que não sofreu transformação de fase. A área 

sujeita a esta transformação de fase possui tensão residual compressiva paralela ao 

cordão de solda.  

A magnitude desta fonte de tensão residual aumenta com a redução da temperatura de 

transformação de fase. Os valores de tensões se tornam mais severos para 

transformações bainíticas e martensíticas.  

 

Isto posto, a Figura 2.12 elucida a forma como as tensões residuais serão distribuídas 

na superfície da solda é influenciada pela a sobreposição dessas três fontes citadas. 

 

 

Figura 2.12: Mudança da distribuição das tensões residuais devido ao processo metalúrgico 

durante a soldagem (C) Contração, (R) Resfriamento superficial mais intenso e (T) 

Transformação de fase. Fonte: MACHERAUCH & WOHLFAHRT, 1977 modificado. 
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2.3.3 Efeito de diferentes passes de soldagem na tensão residual 

 

Diversos métodos são investigados para reduzir as tensões residuais inerentes ao 

processo de soldagem. Dentre estes, a seleção da sequência de soldagem é uma alternativa 

simples e efetiva. A grande vantagem fornecida por este método é a de não necessitar de 

tratamentos térmicos ou equipamentos específicos (FALLAHI et al., 2011).  

Neste trabalho foi realizado um estudo comparativo entre duas sequências de 

soldagem a passe simples: passe progressivo e passe a ré. Já são estabelecidos pelas normas 

em soldagem alguns casos específicos em que o procedimento e a sequência apropriada 

devem ser tais a fim de minimizar a distorção e a contração. Todavia, a intenção principal 

aqui seria investigar especificamente o impacto destes diferentes passes nas tensões residuais. 

O passe convencional é quando a deposição acontece diretamente de uma extremidade 

a outra (Figura 2.13). Este tipo de passe simples é o mais produtivo, pois o cordão de solda é 

depositado sem interrupção do início ao fim da soldagem, demandando um menor tempo de 

fabricação. É também o mais econômico quando utilizado em soldagem automática.  

 

Figura 2.13: Passe convencional. Fonte: ESAB editado. 

 

O passe a ré envolve a deposição de pequenos comprimentos de solda adjacentes na 

direção oposta à progressão geral (SOARES, 2006), conforme ilustrado na Figura 2.14. Com 

esses cordões sucessivos, o metal de base se dilata cada vez menos devido a restrição das 

soldas anteriores. Por esse motivo o efeito de contração possivelmente será reduzido. 

Teoricamente o passe a ré não proporciona um elevado acúmulo de calor em um único ponto 

do cordão de solda (final da soldagem). Isto significa uma distribuição mais uniforme ao 

longo da junta soldada.  

 

Figura 2.14: Passe a ré. Fonte: ESAB editado. 
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2.3.3.1 Comprovação dos efeitos das tensões residuais em diferentes passes 

 

Teng et al. (2003) simularam por elementos finitos o resultado de três tipos de 

soldagem de topo passe simples: progressiva, a ré e simétrica. Foi revelada que as tensões 

residuais longitudinais no passe simétrico são menores comparadas às outras. Ou seja, a 

magnitude das forças de restrição foi reduzida para essa sequência. O passe a ré produziu uma 

melhor distribuição de tensões residuais longitudinais do que em relação ao passe 

progressivo. Os autores também compararam os resultados para soldagem circular em 

diferentes passes (Figura 2.15).  

 

Figura 2.15: Três sequências de soldagem circular utilizadas. Fonte: TENG et al., 

2003 modificado. 

 

 

Figura 2.16: Distribuição de tensão residual radial em três sequências de soldagem circular. 

Fonte: TENG et al., 2003 modificado. 
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Os resultados expostos na Figura 2.16 evidenciaram que a tensão residual radial no 

passe a ré é menor do que nos demais. O motivo seria que o efeito dos tratamentos de pré-

aquecimento e pós-aquecimento é mais atuante do que em relação aos outros. Desta forma a 

distribuição de calor ocorre de forma mais homogênea e o resfriamento é mais controlado, 

retardando e reduzindo o processo de contração (SOARES, 2006). 

Fallahi et al. (2011) desenvolveram um método para avaliar qualitativamente a 

magnitude das tensões residuais, sem precisar calcula-las diretamente. Constatou-se que a 

geração de entropia na soldagem possui relação direta com a distribuição de tensões residuais 

no cordão de solda (Figura 2.17).  

 

Figura 2.17: Relação entre o gradiente de temperatura e a tensão residual.  

 

Resumidamente, a diferença finita de temperatura (gradiente de temperatura) é uma 

fonte de irreversibilidade que está intimamente ligada à entropia gerada (Equações 2.1 e 2.2). 

Esta, por sua vez, é diretamente proporcional a formação de tensões residuais trativas. A 

relação entre a geração de entropia (Ṡger) e o gradiente de temperatura (∇𝑇) é demonstrado 

nas equações 2.1 e 2.2.  

Ṡger = ∫ s′′′ger dV
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∂z
)

2

] 
 

 

 

(2.2) 

 

 

Fallahi et al. (2011) analisaram exatamente os três tipos de soldagem de topo com 

passe simples estudados por Teng et al. (2003) com parâmetros semelhantes. Os resultados da 

Tabela 2.1 evidenciaram que, no passe a ré, a entropia gerada é menor comparada ao passe 

progressivo.  
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Tabela 2.1: Variação total de entropia gerada em duas sequências de soldagem. Fonte: 

FALLAHI et al., 2011 modificado. 

Sequência Entropia Gerada Total (J/K) 

Progressiva 74,2 

Passe a ré 72,3 

 

 

2.3.4 Tensometria por difração de raios-X 

 

A difração de raios-X é usada para medir a tensão residual usando a distância entre 

planos cristalográficos, isto é, espaçamento d, como uma medição de tensão. Quando o 

material está em tensão, o espaçamento d aumenta e, quando em compressão o espaçamento d 

diminui. As tensões podem ser determinadas a partir destes mesmos espaçamentos d medidos. 

Os raios-X difratam de materiais cristalinos em ângulos conhecidos 2θ de acordo com a Lei 

de Bragg (Equação 2.1): 

 

 nλ = 2dsenθ  (2.3) 

 

A equação da lei de Bragg é satisfeita quando dado um comprimento de onda (λ) de 

um feixe monocromático de raios-X, existe um espaçamento d entre planos atômicos 

paralelos, distância interplanar, e um ângulo θ de interferência construtiva, para os quais essa 

equação é satisfeita (Figura 2.18). Ou seja, para que haja interferência construtiva entre os 

raios refletidos (fases dos feixes coincidirem), a diferença dos caminhos ópticos é igual ao 

múltiplo inteiro do comprimento de onda. Um feixe de raios-x é emitido para a o plano 

cristalino do material. Uma parcela desses raios é absorvida pelos átomos e outra parte é 

refletida. Esse método mede basicamente a intensidade máxima de raios difratados para um 

determinado ângulo de varredura. A partir desse ângulo é possível obter o espaçamento 

interplanar dos planos de difração. 
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Figura 2.18: Esquema da difração na condição de Bragg. Fonte: Callister, 2007 modificado. 

 

A teoria da elasticidade do material sólido, proveniente da mecânica dos sólidos, prevê 

as seguintes relações: 

 

▪ Tensão: 

𝜎 =
∆𝐹

∆𝐴


 

 

▪ Deformação: 

𝜀 =
∆𝑙

𝑙


 

 

▪ Lei de Hooke (relação entre tensão e deformação) para estado uniaxial: 

𝜀 =
σ

E
  

 

Onde: E é o módulo de elasticidade do material. 

A variação da distância interplanar ∆d conduz à variação de θ. Diferenciando a lei de 

Bragg: 

 

∆𝑑

𝑑
= −𝑐𝑜𝑡𝑔𝜃. ∆𝜃 = 𝜀

 

  

Para efeitos de adequação ao estado real de tensões são usadas coordenadas polares 

(Figura 2.19). Portanto, a deformação em termos de difração pode ser expressa por: 
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𝜀𝜑,𝛹 =
(𝑑𝜑,𝛹 − 𝑑0)

𝑑0
= −𝑐𝑜𝑡𝑔𝜃0. (𝜃𝜑,𝛹 − 𝜃0)

 

  

Onde: dφ,Ψ , d0 e θφ,Ψ, θ0-valores das distâncias interplanares e dos ângulos de 

difração para os estados com tensão e sem tensão do material, respectivamente. 

 

Figura 2.19: Sistema de coordenadas polares. Fonte: Prevéy, 1986. 

 

Combinando a lei de Bragg com a lei de Hooke para estado triaxial de tensões: 

 

𝜀𝜑,𝛹 = (𝜎1𝑐𝑜𝑠2𝜑 + σ2sen2φ). sen²Ψ − 𝑣.
(𝜎1 + 𝜎2 + 𝜎3)

𝐸


 

  

Fixando φ e variando Ψ em duas direções diferentes, a deformação em termos de 

difração será: 

 

𝜀𝜑,𝛹2 − 𝜀𝜑,𝛹1 = 𝑐𝑜𝑡𝑔𝜃0. (𝜃𝜑,𝛹2 − 𝜃𝜑,𝛹1)  



A diferença entre as duas componentes da deformação é dada por: 

 

𝜀𝜑,𝛹2 − 𝜀𝜑,𝛹1 =
1 + 𝑣

𝐸
𝜎𝜑(𝑠𝑒𝑛2𝛹2 − 𝑠𝑒𝑛2𝛹1)

 

 

Das equações 2.8 e 2.9 é obtido a fórmula final para componentes de tensão 𝜎𝜑: 

 

𝜎𝜑 =
𝐸

(1 + 𝑣)

𝑐𝑜𝑡𝑔𝜃0(𝜃𝜑,𝛹2 − 𝜃𝜑,𝛹1)

(𝑠𝑒𝑛2𝛹2 − 𝑠𝑒𝑛2𝛹1)
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Para quaisquer valores dos ângulos polares 1 e 2, é possível determinar o 

componente de tensão. Essa técnica denomina-se sen², e é utilizado na análise de tensões do 

corpo de prova apresentado neste estudo. A Figura 2.20 ilustra a representação gráfica dos 

vários ângulos 2θ medidos, tendo sen² como ordenada, onde o declive fornecerá o estado de 

tensão da amostra (CINDRA FONSECA, 2000). 

 

 

Figura 2.20: Estado de tensão do material em função do declive da curva 2θ x sen². Fonte: 

CINDRA FONSECA, 2000. 

 

2.4 TRATAMENTOS DE ALÍVIO DE TENSÃO POR VIBRAÇÃO 

 

Existe uma ampla variedade de técnicas para a redução ou modificação da distribuição 

de tensões residuais nos materiais. O exemplo principal é o tratamento térmico para alívio de 

tensões o qual é largamente empregado e bastante eficiente. O alívio se deve a redução do 

limite de escoamento em altas temperaturas. Nestas condições, as tensões internas são capazes 

de provocar a deformação plástica do material. Após esta etapa, as tensões serão relaxadas e o 

resfriamento gradual e uniforme é usado para prevenir novas tensões internas (COULES, 

2013). Uma alternativa é o alívio mecânico por vibrações, que será o método de estudo deste 

trabalho. 

 

2.4.1 Método de alívio de tensão por vibração 

 

Tradicionalmente o tratamento térmico pós-soldagem é frequentemente usado para o 

alívio de tensões, o qual é um processo eficiente, mas possui inúmeras desvantagens, entre 

elas: a oxidação da superfície aquecida e a mudança nas propriedades mecânicas dos materiais 

(RAO et al., 2007). 
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À vista disso, foi desenvolvida uma técnica de alívio que não possui esses 

inconvenientes, em que o material é submetido a uma ressonância de baixa frequência, na 

qual as macrotensões residuais sofrem redução ou redistribuição (KWOFIE, 2009). Esta 

técnica demonstra ser vantajosa devido a: 

• Maior economia de custo, energia e tempo 

• Operação consideravelmente simples 

• Não polui o meio ambiente 

• Tensão residual não reaparece no serviço ativo 

• Eficiente em materiais com estruturas heterogêneas 

O alívio de tensão por vibração é considerado um método padrão na indústria, porém é 

primordial provar sua eficácia para certos materiais presentes no mercado. Assim sendo, é 

importante investigar recursos que possam prever os melhores parâmetros de tratamento com 

o objetivo de se obter a máxima eficiência no alívio das tensões residuais trativas. Se a 

vibração aplicada na junta soldada não for a desejada, a tensão residual na soldagem não será 

reduzida (CHUVAS, 2012; YANG, 2007).  

 

2.4.2 Fenômeno físico referente ao alívio de tensão por vibração  

 

Durante o alívio de tensão por vibração, tensões cíclicas ou tensões dinâmicas 

impostas na estrutura afetam diretamente no alívio de tensão residual. Estas se combinam com 

as tensões residuais e podem exceder o limite de escoamento do material, induzindo 

microdeformações plásticas em partes das estruturas, provocando reduções dos campos de 

tensões residuais trativas perto das superfícies, baixando o nível de tensão (RAO et al., 2007). 

A razão física que permite a suposta redução de tensão residual é a deformação 

plástica perto do cordão, que possui um limite de escoamento baixo imediatamente após a 

soldagem (AOKI et al., 2007). Por esse motivo esse método é mais eficiente quando a 

vibração ocorre durante ou imediatamente após a soldagem, otimizando o efeito da redução 

de tensões. De acordo com Rao (2007), o alívio de tensões residuais por cargas cíclicas é 

afetado principalmente por:  

(1) Magnitude inicial da tensão residual 

(2) Amplitude da tensão dinâmica 

(3) Número de ciclos de deformação 

(4) Propriedades do material sob tensões cíclicas 
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Existem diferentes métodos de aplicação para o alívio de tensão por vibração 

(SHAIKH, 2016): 

• Ressonante - Emprega vibração da peça em sua frequência natural. 

• Modal sub-ressonante - Quando o equipamento não é capaz de atingir a frequência 

ressonante, recorre-se a frequências pouco abaixo da natural.  Esse método é mais 

eficiente com o aumento da amplitude de excitação vibratória. 

• Método sub-harmônico - Quando o método ressonante e o sub-ressonante se mostram 

ineficazes, inconsistentes para certos casos, esse método é utilizado. 

Essa técnica se deve a formação da curva harmônica que ocorre quando o componente 

em vibração não pode dissipar mais energia dos indutores de força e responde com um 

movimento de amplitude desproporcional. Isto denota o deslocamento das frequências 

naturais da estrutura. Neste caso, a zona sub-harmônica (frequência ligeiramente 

menor do que a frequência de pico harmônico) é a ideal para o alívio de tensão.  

• Método do ruído branco - Uso de frequências randômicas, que possuem densidade 

espectral que abranja um certo intervalo de frequências da amostra em análise. Há uma 

variante deste método quando se utiliza filtro, pois a densidade espectral é reduzida e a 

frequência natural se apresenta na mediana desta faixa de frequência. 

 

Para a vibração não ressonante (modal sub-ressonante), o alívio de tensão depende 

fortemente da amplitude de vibração. Para vibração ressonante, a frequência (próxima da 

frequência natural da estrutura) é essencial para o alívio de tensão e para o modo de vibração 

desejável (YANG, 2007). 

A diferença entre o alívio de tensão por vibração ressonante e não ressonante é que o 

primeiro tem o efeito de amplificação (talvez o sub-ressonante também tenha, mas com menor 

intensidade). Esse é o motivo do ressonante ser utilizado em grandes estruturas para alívio de 

tensão. Para haver alívio de tensão na soldagem, o único requisito é que a amplitude do 

deslocamento deve ser suficiente para criar microdeformações plásticas em torno da área de 

solda (YANG, 2007). 

Wen He (2006) determinou que quando o material de trabalho estiver ajustado na 

frequência ressonante, os grãos microscópicos nas discordâncias se movem severamente e 

irão de volta a suas respectivas posições originais (posições de estabilidade). Os números de 

discordâncias tornam-se cada vez menores, e a tensão residual é aliviada. 

 



36 

2.4.3 Comprovação da eficácia do alívio de tensão por vibração 

 

Aoki et al. (2007) analisaram duas placas de aço laminado interligados com solda de 

topo. Um método de alívio empregando vibração harmônica durante a soldagem foi proposto. 

Na investigação do experimento, três frequências foram selecionadas. Nestas frequências as 

magnitudes das tensões trativas e compressivas foram reduzidas tanto na face como na raiz do 

cordão de solda (Figura 2.21). Também foi proposto um modelo analítico onde a pré-carga 

denota as tensões residuais existentes antes da aplicação de esforços dinâmicos. Provou-se 

matematicamente por este modelo o fenômeno de alívio de tensão. 

 

 

Figura 2.21: Localização dos pontos medidos e tensão residual no cordão de solda. Fonte: 

AIKO et al., 2007. 

 

Jurčius et al. (2010) mediram as tensões residuais na direção perpendicular a junta 

soldada de amostras de aço laminado a quente, em 4 condições diferentes: sem tratamento, 

com tratamento térmico de alívio de tensão (TTAT),  com alívio de tensão durante e após 

soldagem (Figura 2.22). Comparando as tensões residuais no cordão de solda, é possível 

observar que o alívio de tensão por vibração durante a soldagem foi de 60% e após a 

soldagem foi aproximadamente de 40%. 
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Figura 2.22: Perfil de tensões residual produzido para diferentes tratamentos de alívio de 

tensão. Fonte: JURČIUS et al.,2010. 

 

Alguns autores afirmam que o alívio por vibração não altera as propriedades 

mecânicas. Jurčius et al. (2010) também demonstraram experimentalmente que o alívio de 

tensão vibracional após a soldagem não influência na resistência do material, na ductilidade e 

na dureza superficial. Sun e Wang (2004) analisaram uma barra de aço laminado a quente e 

resfriado ao ar e observaram que as propriedades do ensaio de tração da barra apenas 

alteraram sensivelmente. 

Para avaliar quantitativamente o alívio de tensão, além dos processos de medições 

convencionais, Kwofie (2009) e Rao (2007) deduziram um método de avaliação para 

quantificar a redução de tensão residual produzido pelas cargas vibratórias. Os autores 

realizaram ensaios de fadiga que denotavam a evolução da deformação em função dos ciclos 

de tempo (Figura 2.23). Observaram que a taxa de deformação plástica decrescia com o 

passar dos ciclos, e zerava ao chegar a um número específico de ciclos. Ou seja, a partir de 

um certo tempo de ensaio o efeito do alívio de tensão cessava.  
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Figura 2.23: Gráfico Deformação x Número de ciclos. Fonte: RAO, 2007, modificado. 

 

Na Figura 2.23, as linhas pontilhadas representam um ciclo de deformação em um 

instante específico, e a linha sólida denota a deformação permanente produzida em cada 

instante. A linha pontilhada descreve a deformação elástica desempenhada pelo carregamento 

oscilatório. No exemplo acima, esforços de tração e compressão se alternavam a cada ciclo de 

deformação. A linha sólida reproduz as microdeformações plásticas induzidas pelas cargas 

cíclicas (vibração), responsável pelo alívio das tensões. Embasado neste ensaio de fadiga, foi 

possível obter uma curva e, a partir dela, foi gerada por extrapolação uma relação entre o 

alívio de tensão em função da amplitude do deslocamento, do tempo, e as propriedades do 

material. 
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2.5 MÉTODO ESTATÍSTICO 

 

2.5.1 Teste t de Student  

 

Este teste compara amostras de tamanho inferior a 30. O primeiro passo é formular a 

hipótese nula e a hipótese alternativa, que afirma que não há diferenças na média das amostras 

e que, se houver diferença, é apenas devido ao acaso. Se o módulo do t calculado (Equação 

2.13)  for maior que o t crítico (|tcalc| > tcrit), então a hipótese nula (erro de tipo I) seria 

rejeitada, validando a hipótese alternativa (TURCIOS, 2015). A distribuição t de student é 

análogo a uma curva de distribuição normal, porém é multiplicado por um fator de ajuste 

dado entre o desvio padrão da população e da amostra. Este fator é usado para compensar os 

erros eventuais de se trabalhar com número pequeno de amostras e desconhecer o desvio 

padrão populacional. 

 

𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐 =
�̅� −  𝜇𝑜

𝑆/√𝑛
 

 

 

�̅�: Média amostral 

𝜇𝑜: Média populacional 

𝑆: Desvio-padrão amostral 

𝑛: Número de amostras 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 MATERIAL 

 

No presente trabalho foi estudado o aço IF ligado ao Ti, em forma de chapas de 

4,7mm de espessura, com dimensões iniciais de 200 x 42 mm. De acordo com a norma NBR 

5915 de 02/2013 referentes a aços para a estampagem laminados a frio, o material que contém 

Ti tem as seguintes propriedades e composição química apresentados nas Tabelas 3.1 e 3.2: 

 

Tabela 3.1: Composição Química do aço IF estudado - Norma NBR 5915 (% em peso). 

Grau Espessura (mm) Cmáx Mnmin Almin Pmáx Smáx Timáx 

EEP-IF Grau 3 0,60 - 3,00 0,02  0,25 0,001 0,020 0,020 0,30 

 

Tabela 3.2: Propriedades Mecânicas do aço IF estudado -  Norma NBR 5915. 

Grau 𝜎𝐿.𝐸 (MPa) 𝜎𝐿.𝑅 (MPa) Alongamento (%) Dureza HRB 

EEP-IF Grau 3 140 - 180 270 - 350 40 50 

 

 

3.2 PREPARAÇÃO DA AMOSTRA 

 

O corte das amostras foi realizado no laboratório de usinagem no CEFET/RJ, por meio 

de uma guilhotina. Esta é uma máquina de corte com capacidade de realizar cortes rápidos, 

com pouca transferência de calor, oferecendo uma operação de corte mais segura e de boa 

precisão. O corte executado na chapa resultou em oito partes que são ilustradas na Figura 3.1. 

 

Figura 3.1: Dimensão das chapas após corte (unidades em mm).  
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3.3 PROCESSO DE SOLDAGEM 

 

Quatro juntas foram soldadas com o chanfro reto, por meio da soldagem autógena. O 

primeiro procedimento adotado antes da realização da soldagem foi a pré-limpeza efetuada 

nas chapas com o uso de acetona. Esta preparação objetiva a não contaminação do material a 

ser soldado, evitando assim a geração de descontinuidades (inclusões e poros), e a 

instabilidade do arco elétrico que resultaria em uma junta soldada de baixa qualidade. 

O processo utilizado foi o GTAW manual, com uma tensão que variava de 11 a 12V e 

corrente contínua pulsada com pico de 90A. Os parâmetros de tensão e corrente foram 

especificados depois da realização de alguns testes para determinar quais valores produziriam 

um cordão de solda com um melhor desempenho. O gás inerte de argônio puro foi utilizado 

como proteção gasosa, com uma vazão de 13 L/min. O eletrodo de tungstênio toriado EWTh-

2, com diâmetro de 3 mm, foi o selecionado para esse processo. Foi usada uma velocidade de 

soldagem de 132 mm/min. O equipamento de soldagem utilizado é observado na Figura 3.2 e 

os parâmetros de soldagem e os consumíveis citados são apresentados na Tabela 3.3: 

 

Tabela 3.3: Tabela dos parâmetros de soldagem 

Tensão (Volts) Corrente (A) Gás de proteção Vazão (L/min) 

Vel. de 

soldagem 

(mm/min) 

12 90 Argônio 13 132 mm/min 

 

 

 
(a)                              (b) 

Figura 3.2: (a) Máquina de solda Inverter AC/DC Pulse TIG/MMA; (b) Momento da 

realização da soldagem. 
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A soldagem foi realizada a passe simples. Dois passes foram gerados nas amostras 1 e 

2 para a soldagem com o passe a ré, e um único passe foi gerado nas amostras 3 e 4 para a 

formação do passe convencional (Figura 3.3). 

 

Figura 3.3: Imagem das juntas após a soldagem. 

 

Como mostrado Figura 3.4, as juntas soldadas com o passe a ré seguiram a progressão 

em uma sequência de pontos de I para II, e depois seguem de III para I. No passe 

convencional, a progressão é feita sem interrupção na sequência I→II. 

  

 
Figura 3.4: Esquema da direção e sentido da soldagem em passe a ré (acima) e convencional 

(abaixo). 
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3.4 PREPARAÇÃO METALOGRÁFICA 

 

Obteve-se uma amostra para embutimento a quente com resina para a realização da 

análise da junta soldada, preparada por lixamento com a sequência de granas: 220, 320, 400, 

600 e 1200 mesh, seguido de polimento utilizando alumina (1 μm). No final, a amostra foi 

submetida a limpeza ultrassônica, com o objetivo de eliminar possíveis resíduos gerados 

durante o lixamento. O ataque químico para a revelação da microestrutura foi feito com 

solução de Nital 3%, mantida a 25 ºC por aproximadamente 20 s. Após o ataque, as amostras 

foram lavadas em água corrente seguida de álcool etílico e posterior secagem com ar 

aquecido. 

 

3.5 ANÁLISE DAS TENSÕES RESIDUAIS NAS JUNTAS SOLDADAS 

   

As tensões residuais foram analisadas no Laboratório de Análise de Tensões (LAT), 

utilizando o analisador de tensões da marca Stressrad (Figura 3.5), para a medição na 

superfície do cordão de solda. Nos pontos MS (Amostra 1 e 4) e MS2 (Amostra 2 e 3), 

ilustrados nas Figuras 3.6 e 3.7 respectivamente, foram efetuadas medições na direção 

longitudinal e transversal. Nos pontos restantes, apenas a direção longitudinal foi medida.  

A tensometria por difração de raios-X foi a técnica de medição das tensões residuais 

empregada. Aplica-se o método sen2, usando radiação CrKα (λCrKα = 2,29092Å) e 

difratando o plano (211) da ferrita. A Tabela 3.4 explicita os parâmetros de medição 

utilizados. 

 
 

Figura 3.5: Analisador de tensões Stressrad: (a) Equipamento completo 

(b) Colimador e Goniômetro. 
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Tabela 3.4: Parâmetros de medição das tensões residuais. 

Parâmetro Valor Padrão 

Ângulo de incidência 2𝛉 (grau) 156,41 

Plano de difração {hkl} (211) 

Radiação Cr 

Comprimento de onda 𝛌𝐂𝐫 (Å) 2,291 

Corrente do tubo de raios-X (mA) 6,7 

Tensão do tubo de raios-X (kV) 30 

Ângulos de inclinação  (grau) 0º, 21º, 30º, 38º, 45º 

Tempo de exposição total (s) 125 

 

  As tensões residuais foram analisadas na junta soldada no metal de solda (MS), 

zona termicamente afetada (ZTA) e metal de base (MB) nas amostras 1 e 4 (Figura 3.6). Nas 

amostras 2 e 3, três pontos do metal de solda forma medidos (Figura 3.7). 

 

 
Figura 3.6: Pontos medidos nas amostras 1 e 4. 
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Figura 3.7: Pontos medidos nas amostras 2 e 3 para verificar o estado de tensão residual para 

diferentes passes de soldagem. 

 

3.6 ALÍVIO DE TENSÃO POR VIBRAÇÃO 

   

No método de alívio de tensão por vibração é preciso uma análise dinâmica para 

determinar quais frequências serão impostas nas amostras. Para isso é necessária a dedução de 

um modelo matemático que traduza o comportamento oscilatório do sistema em estudo 

através da efetuação de uma análise modal. A análise modal define os modos de vibração que 

estabelecem o perfil de deslocamento da estrutura em toda a sua extensão. Isto é, exibe a 

maneira com que a estrutura vibra em função de cada uma de suas diversas frequências 

naturais. Os modos de vibração variam, no presente estudo, para diferentes condições de 

contorno da viga.  

A frequência natural se propaga quando após uma perturbação inicial, o sistema 

continua a vibrar por si próprio sem a ação de forças externas. Sempre que a frequência 

natural de vibração de uma estrutura coincidir com a frequência da excitação externa, ocorre 

um fenômeno nomeado como ressonância, resultando em deflexões excessivas e fratura 

(RAO, 2008).  A menor frequência natural entre todas, porém a mais importante é a primeira, 

intitulado como fundamental, que deve ser evitada por produzir altas amplitudes de vibrações 

e resultar em altos gradientes de tensões nas estruturas.  

Um sistema arbitrário que possuir infinitos números de graus de liberdade (sistema 

contínuo) possuirá infinitos números de frequências naturais. Estas frequências dependem das 

propriedades intrínsecas do sistema, como rigidez (k) e massa (m), onde frequência é igual a 

(√
K

m
). 
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3.6.1 Análise analítica das frequências naturais 

 

A seguir será apresentada a resolução matemática da teoria clássica do modelo de viga 

Euler-Bernoulli (GAUTAM et al., 2016) na configuração engastada em uma extremidade e 

livre na outra, representado de forma esquemática na Figura 3.8. 

 

 

Figura 3.8: Diagrama de uma seção da viga sobre esforços transversais. Fonte: RAO, 2009 

modificado. 

 

Considerando M(x,t) o momento cortante, V(x,t) a força cortante e w(x,t) a força 

distribuída. A força inercial resultante na viga é ρA(x)dx
∂²y(x,t)

∂t²
. 

O somatório das forças atuantes em relação ao ponto referencial que fica na parte 

esquerda da seção, resulta em: 

 

−(𝑉 + 𝑑𝑉) + 𝑤(𝑥, 𝑡)𝑑𝑥 + 𝑉 = 𝜌𝐴(𝑥)𝑑𝑥
𝜕²𝑦(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑡²
 

 
(3.1) 

 

Onde ρ é a densidade e A(x) é a área da seção transversal. O balanço de momento 

será: 
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(𝑀 + 𝑑𝑀) − (𝑉 + 𝑑𝑉)𝑑𝑥 + 𝑤(𝑥, 𝑡)𝑑𝑥
𝑑𝑥

2
− 𝑀 = 0 

 

 
(3.2) 

 

Associando as equações 3.1 e 3.2: 

 

−
𝜕𝑉(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑥
+ 𝑤(𝑥, 𝑡) = 𝜌𝐴(𝑥)

𝜕²𝑦(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑡²
 

 
(3.3) 

   

𝜕𝑀(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑥
+ 𝑉(𝑥, 𝑡) = 0 

 
(3.4) 

 

Combinando as equações 3 e 4: 

 

−
𝜕²𝑀(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑥²
+ 𝑤(𝑥, 𝑡) = 𝜌𝐴(𝑥)

𝜕²𝑦(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑡²
 

 
(3.5) 

 

Pela teoria elementar da deflexão das vigas: 

 

𝑀(𝑥, 𝑡) = 𝐸𝐼(𝑥)
𝜕²𝑦(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑡²
 

 
(3.6) 

 

E é o módulo de Young e I é o momento de inércia. O valor de EI é nomeado como 

rigidez flexional. Considerando uma viga onde a seção transversal é homogênea, A(x)=A e 

I(x)=I. Unindo as equações 3.5 e 3.6: 

 

𝜕²

𝜕𝑥²
[𝐸𝐼

𝜕²𝑦(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑥²
] + 𝜌𝐴

𝜕²𝑦(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑡²
= 𝑤(𝑥, 𝑡) 

 

 
(3.7) 

 

 

 
 

𝐸𝐼
𝜕4𝑦(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑥4
+ 𝜌𝐴

𝜕²𝑦(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑡²
= 𝑤(𝑥, 𝑡) 

 

 
(3.8) 

   

Na vibração livre, w(x,t)=0. Desse modo: 
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𝐸𝐼

𝜌𝐴

𝜕4𝑦(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑥4
+

𝜕²𝑦(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑡²
= 0 

 
(3.9) 

   

Remodelando a equação, resultará: 

 

𝐶²
𝜕4𝑦(𝑥,𝑡)

𝜕𝑥4
+

𝜕²𝑦(𝑥,𝑡)

𝜕𝑡²
= 0,  

onde C=√
𝐸𝐼

𝜌𝐴
 é uma propriedade intrínseca do material 

 

(3.10) 

 

A solução da vibração livre pode ser encontrada usando o método de separação de 

variáveis. Atribuindo: 

 

𝑦(𝑥, 𝑡) = 𝑌(𝑥). 𝑇(𝑡)  (3.11) 

   

Utilizando a equação 3.10 e 3.11, obtém-se: 

 

𝐶²

𝑌

𝑑4𝑌(𝑥)

𝑑𝑥4
= −

1

𝑇

𝑑²𝑇(𝑡)

𝑑𝑡²
= 𝜔² 

 
(3.12) 

 

Esta equação pode ser definida em duas formas: 

 

𝑑4𝑌(𝑥)

𝑑𝑥4
− 𝛽4𝑌(𝑥) = 0, onde 𝛽4 =

𝜔²

𝑐²
=

𝜌𝐴

𝐸𝐼
𝜔²  

(3.13) 

 

𝑑²𝑇

𝑑𝑡²
+ 𝜔2𝑇(𝑡) = 0 

 
(3.14) 

   

A solução da equação diferencial linear homogênea 3.13, o qual determina a deflexão 

Y em cada ponto longitudinal da viga é: 

 

𝑌(𝑥) = 𝐶𝑒𝛼𝑥, onde  𝛼 = ±𝛽 𝑒 𝛼 = ±𝑖𝛽  (3.15) 

 

A solução geral será dada como: 
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𝑌(𝑥) = 𝐶1𝑒𝛽𝑥 + 𝐶2𝑒−𝛽𝑥 + 𝐶3𝑒𝑖𝛽𝑥 + 𝐶4𝑒−𝑖𝛽𝑥  (3.16) 

   

Manipulando matematicamente, pode ser representado da seguinte forma: 

 

𝑌(𝑥) = 𝐶1(𝑐𝑜𝑠𝛽𝑥 + 𝑐𝑜𝑠ℎ𝛽𝑥) + 𝐶2(𝑐𝑜𝑠𝛽𝑥 − cosh𝛽𝑥) 

+𝐶3(𝑠𝑒𝑛𝛽𝑥 + 𝑠𝑒𝑛ℎ𝛽𝑥) + 𝐶4(𝑠𝑒𝑛𝛽𝑥 − 𝑠𝑒𝑛ℎ𝛽𝑥) 

 
(3.17) 

 

As constantes C1, C2, C3 e C4 são determinados em função das condições de 

contorno. 

As condições de contorno para uma viga engastada (Figura 3.8) em uma extremidade e 

livre na outra serão: 

 

• 𝑌(0) = 0 (Deflexão na extremidade engastada é nulo) (3.18) 

• 𝑌′(0) =
𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 0 (Ângulo da curva elástica é nulo) (3.19) 

• 𝑀(𝐿) = 𝐸𝐼𝑦′′(L)=0→y''(𝐿) = 0 (Momento fletor na extremidade livre é nulo) (3.20) 

• 𝑉(𝐿) =
𝑑𝑀

𝑑𝑥
= 𝐸𝐼𝑦′′′(𝐿) = 0 → 𝑦′′′(𝐿) = 0 (Força cortante na extremidade livre 

é nula) 

(3.21) 

 

 Impondo as condições de contorno na equação 3.17 obtém-se: 

 

cos(𝛽𝐿) . cosh(𝛽𝐿) = −1 

 

 (3.22) 

A frequência natural é determinada, de acordo com a equação 3.13, como:  

 

ωn = βn²√
EI

ρA
= (βnL)²√

EI

ρAL4
 

 

(3.23) 

 

 Y(x) corresponde ao modo normal de vibração e ω é a frequência natural associado a 

cada modo normal. 

 Com a equação transcendental 3.22, utilizando o método numérico de Newton 

Raphson com número máximo de 10 iterações, foi possível obter valores βnL e, 

posteriormente, conseguir os valores das frequências naturais para cada modo normal de 

vibração (Figura 3.9). A seguir é apresenta a Tabela 3.5 com os valores βnL para viga 

engastada-livre. 
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Tabela 3.5: Valores de βL para os seis modos de vibração na configuração engastada-livre 

n βnL 

1 1,8751 

2 4,69409 

3 7,8539 

 

 

Figura 3.9: Modo de vibração correspondente aos 3 primeiros valores de βL. Fonte: RAO, 

2009 modificado. 

 

3.6.2 Análise experimental das frequências naturais 

 

A extração, por método experimental, das frequências ressonantes e dos respectivos 

modos de vibração das amostras foi realizada através da estimativa experimental de FRF 

(Função de Resposta em frequência). O FRF é a característica de um sistema que produz uma 

resposta resultante a partir da aplicação de um sinal de entrada (excitação) no domínio do 

tempo F(t). Essa função de resposta em frequência é um dado dinâmico fundamental, capaz 

de revelar propriedades dinâmicas estruturais utilizando informações de um espectro de 

frequência (JIA e ZHAO, 2011). 
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Primeiramente, cada amostra foi furada a uma distância de 15 mm (Figura 3.11) em 

relação a uma das extremidades da chapa para que fosse acoplada ao shaker da Signal Force 

Data Physics. A outra extremidade foi engastada para representar a configuração de viga em 

balanço (Figura 3.10). Para a obtenção das frequências ressonantes, foi feita a estimativa da 

FRF na amostra 1. Ela foi submetida à vibração durante 3 minutos, numa faixa de frequência 

que variava de 5 a 500 Hz. O shaker (Figura 3.12 c), responsável por excitar o material, foi 

conectado a um amplificador de potência (Figura 3.12 b).  Este último recebe informações de 

um controlador (Figura 3.12 b). 

Com os resultados, foi possível estimar as frequências naturais dos três primeiros 

modos de vibração. 

 

Figura 3.10: Desenho do engastamento da junta soldada: (a) Sistema de engaste, (b) Cordão 

de solda e (c) viga. 

 

 

Figura 3.11: Desenho esquemático da parte engastada e do comprimento livre da amostra. 
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Figura 3.12: Esquema do ensaio experimental de vibração: (a) Sistema de coleta de dados 

Engineering Data Management System; (b) Amplificador do shaker e controlador de sinais; 

(c) Shaker; (d) Acelerômetro do canal 2 acoplado ao cordão de solda; (e) Acelerômetro do 

canal 1 acoplado a saída do excitador eletrodinâmico. 

 

Durante o ensaio, efetuou-se a varredura no espectro de frequência. Aquelas que 

apresentavam um elevado pico de magnitude g/g (resposta de aceleração/entrada de força), 

visualizado no analisador de sinais, denotavam as frequências naturais. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 CÁLCULO DO APORTE TÉRMICO PRODUZIDO PELO PROCESSO GTAW 

Para investigar os aspectos metalúrgicos resultantes da soldagem a arco elétrico, é 

necessário determinar o aporte térmico. Esta energia quantifica o calor gerado na junta por 

unidade de comprimento. O valor de aporte térmico ideal para um determinado processo 

depende do material de base, da espessura da amostra e dos parâmetros de soldagem 

(LISKEVYCH & SCOTTI, 2015). 

Na soldagem é preciso estimar os valores de eficiência térmica para calcular a parcela 

de calor transferido para o metal de base. O aporte térmico líquido seria a diferença entre o 

aporte térmico total e a energia dissipada para o ambiente, sendo representado pela equação a 

seguir: 

𝐻 = 𝜂 (
𝑉 × 𝐼 × 60

𝜐
) 

 
(4.1) 

 

Onde: 

H - Aporte térmico (J/mm)  

V - Tensão (V)  

I - Corrente elétrica (A)  

υ - Velocidade de progressão (mm/min)  

𝜂 - Eficiência do processo de soldagem 

   

De acordo com Stenback et al., 2012, considera-se os valores de eficiência térmica 

para a soldagem GTAW de polaridade direta em uma faixa entre 0,73 a 0,82, apresentando 

uma média de 0,78 aplicável a diversos tipos de metais de base. Este valor médio demonstra 

que este processo é um método relativamente eficiente.  

 

4.1.1 Cálculo do aporte térmico nas juntas de 4,7mm 

 

𝐻 = 0,78 (
12 × 90 × 60

132
) = 382,9

𝐽

𝑚𝑚
≅ 0,383

𝑘𝐽

𝑚𝑚
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4.2 ANÁLISE MICROESTRUTURAL 

 

As imagens dos grãos foram capturadas com ampliação de 100x para uma melhor 

visualização. A amostra de aço IF estabilizado ao titânio evidenciou a presença de ferrita 

poligonal em toda a sua matriz com estrutura de grãos equiaxiais (Figura 4.1). 

 

 
Figura 4.1: Microestrutura do metal de base (ataque: Nital 3%). 

 

Conforme apresentado na Figura 4.2b, o tamanho de grão na ZTA é relativamente 

maior do que o da zona fundida. Este crescimento, segundo Bayraktar (2009), está associado 

ao estado inicial da precipitação de TiC na presença de um grande gradiente térmico. 

 

 
(a)                                                           (b) 

Figura 4.2: Microestrutura da junta soldada (ataque: Nital 3%): (a) Zona fundida e (b) ZTA. 
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4.3 ENSAIO DE VIBRAÇÃO MECÂNICA 

 

4.3.1 Solução Analítica e Numérica para Análise Modal da Viga de Aço IF 

 

A frequência natural em Hz é dada por: 

fn =
βn²

2π
√

EI

ρA
 

 

(4.2) 

 

Os parâmetros utilizados de acordo com as propriedades mecânicas (dados retirados 

na literatura) e a geometria do material são expostos na Tabela 4.1: 

 

Tabela 4.1.: Propriedades da viga 

Variáveis Valores 

Comprimento (l) 0,361 m 

Comprimento total (L) 0,4 m 

base (b) 0,0425 m 

altura (h) 0,0047 m 

Área (A) 0,00019975 m 

Módulo de Young (E) 200 GPa 

Momento de Inércia (I) 3,67706E-10 𝑚4 

densidade (ρ) 7885 kg/𝑚3 

  

Onde L é o comprimento total do união soldada e l é o valor de L descontando o 

comprimento engastado. 

Os valores de frequência natural na viga engastada independem do valor da base da 

seção ( fn =
βn²

2π
√

Eh²

12ρ
). Então as barras de 32 mm e 42,5 mm apresentarão as mesmas 

frequências ressonantes. 
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Foi utilizado o software Autodesk Inventor Professional 2018 versão estudante e o 

ANSYS student 18.2 para o efeito de comparação com os valores obtidos analiticamente. O 

objetivo desse estudo é relacionar os valores dos três primeiros harmônicos obtidos 

analiticamente com o tipo de deslocamento produzido na junta que é demonstrado na solução 

numérica. Realizou-se uma modelagem da viga na configuração engastada em uma 

extremidade e livre na outra (Figura 4.3). As propriedades mecânicas do material Tabela 4.1 

foram as utilizadas no cálculo analítico. 

 

Figura 4.3: Modelagem do comprimento livre da junta no Autodesk Inventor Professional 

2018  com suporte fixo na extremidade. 

 

A seguir serão apresentados na Tabela 4.2 os resultados das 3 primeiras frequências 

naturais retirados na análise numérica que possuem movimento de flexão e as 3 primeiras 

retiradas na solução analítica.  Observa-se que foram fornecidos valores muito próximos entre 

as soluções com erro relativo máximo de 1,6%. 

 

Tabela 4.2: Frequências naturais pelo resultado analítico e numérico para a viga engastada. 

Solução 

Numérica 

Solução 

Analítica 

𝑓1=29,7 Hz 𝑓1=29,3 Hz 

𝑓2=186 Hz 𝑓2=184 Hz 

𝑓3=523 Hz 𝑓3=515 Hz 
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Figura 4.4: Deslocamento totais do 2º harmônico e do 3º harmônico. 

  

 

Figura 4.5: Representação do deslocamento no cordão de solda para o 2º e 3º modos 

harmônicos. 

 

O 2º e o 3º modos de vibração foram selecionados para realizar o alívio de tensão da 

amostra. Como mostrado nas Figuras 4.4 e 4.5, no segundo modo de vibração, o cordão de 

solda se apresenta na crista do movimento ondulatório, exercendo um elevado deslocamento 

total máximo na solda de ±1,4mm. Já no terceiro modo, o cordão está próximo no nó do 

movimento ondulatório, mas o seu deslocamento não é nulo (±0,3 mm). Nos dois casos, o 

deslocamento favorece a deformação no cordão, e consequentemente  alivia as tensões da 

junta soldada. 
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4.3.2 Análise experimental das frequências naturais 

 

No ensaio da estimativa FRF, a amostra 1 foi usada para determinar as frequências 

ressonantes vigentes na estrutura. Durante 3 minutos, aplicou-se uma varredura em uma faixa 

de frequência entre 5 a 500 Hz. Neste teste foram encontrados os valores de três frequências 

naturais. 66 Hz para a primeira, 135 Hz para a segunda e 361 Hz para a terceira frequência 

ressonante. A Tabela 4.3 demonstra os resultados. 

  

Tabela 4.3: Comparação entre os resultados analíticos e experimental. 

Frequência natural Analítico Experimental 

Segundo harmônico 184 Hz 135 Hz 

Terceiro harmônico 515 Hz 361 Hz 

 

Logo após, foi executado o ensaio de alívio de tensão. O 2º harmônico foi escolhido 

para atuar nas amostras 1 e 2, e o 3º harmônico foi selecionado para aliviar as amostras 3 e 4. 

A duração de cada ensaio foi de três minutos. Consequentemente, a amostra 1 acumulou seis 

minutos de duração do ensaio. O tempo do ensaio de vibração é um dado importante pois 

quanto maior a duração, maiores serão o número de ciclos de deformação e mais 

microdeformações são produzidas pelas tensões cíclicas impostas (RAO, 2007).  

Evitou-se de usar a frequência fundamental por esta produzir elevados deslocamentos 

e trepidações, possibilitando o risco de ocasionar alguma fratura na amostra. 

Como ω = √
K

m
, os valores de frequência na solução analítica e numérica são maiores 

devido a uma maior rigidez produzida no sistema. A rigidez do suporte influencia na rigidez 

do sistema. O engastamento perfeito é difícil de ser atingido experimentalmente, já que todo o 

suporte vibra junto com a amostra (KARADELIS, 2012). Isso justifica a diferença entre os 

resultados analíticos e experimentais. Porém, como os modos de vibração dos harmônicos 

possuem um campo de deslocamento característico (Figura 3.9), a forma como a viga se 

desloca indicado na Figura 4.5 para as duas frequências naturais pode ser considerada na 

análise experimental.  
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4.4 ANÁLISE DAS TENSÕES RESIDUAIS 

 

As tensões residuais superficiais foram analisadas em duas etapas. A primeira delas 

tinha como objetivo medir as tensões residuais após a soldagem, e aproveitando o ensejo, 

comparar os resultados para dois tipos de sequências de soldagem. A segunda etapa é expor 

os valores de tensão residual das amostras após a vibração mecânica, estudando a eficiência 

desse método e a influencia dos parâmetros de teste nos resultados obtidos. 

 

4.4.1 Tensões residuais para diferentes passes de soldagem 

 

Para analisar o comportamento das tensões residuais longitudinais ao longo das juntas 

soldadas da amostra 1 e 4, foram medidos três pontos (Figura 3.6).  

A Tabela 4.4 explicita os valores de tensões residuais medidos em cada um dos 3 

pontos, e as Figura 4.6  ilustra o perfil produzido por essas tensões. 

 

Tabela 4.4: Tensões residuais longitudinais nas amostras 1 e 4 

Tensões Residuais Longitudinais no Metal de Solda (MPa) 

Amostra MS ZTA MB 

1 (Passe a ré) 60 ± 13 −130 ± 17 −100 ± 17 

4 (Passe convencional) 170 ± 2 −80 ± 4 −100 ± 17 

 

 

Figura 4.6: Tensões residuais longitudinais na amostra 1 e 4. 
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Nas amostras 1 e 4 foram medidas tensões na direção longitudinal no metal de solda, 

na ZTA e no metal de base. O efeito de comparação é valido, pois, o processo de soldagem 

dessas juntas produziu um aporte térmico aproximado. Foram observadas tensões de natureza 

trativa no metal de solda em ambas as amostras, e tensões compressivas na ZTA e no metal de 

base. Esta distribuição de tensão é coerente com aquela prevista por Macherauch & 

Wohlfahrt, 1987. 

A amostra 1 apresentou tensão trativa de magnitude menor no metal de solda do que a 

amostra 4. Desse modo, ao observar a distribuição de tensões residuais na Figura 4.6, nota-se 

uma atenuação do efeito da contração no cordão para a amostra soldada a passe a ré. 

Para analisar a magnitude média das tensões residuais em sequencias de soldagem 

diferentes, 3 pontos do metal de solda foram medidos (Figura 3.7).  

A Tabela 4.5 explicita os valores de tensões residuais medidos em 3 pontos da mesma 

junta, e a Figura 4.7  representa o comparativo da magnitude de tensões residuais geradas no 

passe a ré e passe convencional, respectivamente, sendo MS1 o ponto de início e MS3 o final 

do cordão de solda. 

 

Tabela 4.5: Tensões residuais longitudinais nos três pontos do metal de solda. 

Tensões Residuais Longitudinais no Metal de Solda (MPa) 

Amostra MS1 MS2 MS3 

2 (Passe a ré) 255 ± 4 200 ± 15 50 ± 7 

3 (Passe convencional) 400 ± 15 260 ± 12 115 ± 10 
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Figura 4.7: Tensões residuais longitudinais na Amostra 2 e 3. 

 

As tensões residuais na superfície da junta demonstraram ser bastante heterogêneas. 

Todas elas foram de natureza trativa na zona fundida, chegando a 400MPa em um dos pontos 

analisados, e consequentemente, acima do limite de escoamento do material. Isto não é 

desejável, pois poderá afetar a vida em serviço da junta soldada, contribuindo para o 

surgimento de falhas prematuras da estrutura. 

Para representar os resultados das análises de tensões residuais obtidas na direção 

longitudinal para as juntas soldadas com diferentes passes, a média aritmética dos três pontos 

medidos corresponderá à tensão residual resultante no cordão de solda. O passe a ré (amostra 

2) produziu uma média de 168 MPa e o passe convencional (amostra 3) forneceu uma média 

de 258 MPa. O percentual de redução da amostra 3 em relação a amostras 4 é de 

aproximadamente 35%. Esta redução das tensões residuais no passe a ré corrobora com o fato 

deste método ser aplicável para a redução das distorções em juntas soldadas com maiores 

espessuras. 

Devido à reduzida quantidade de amostras, utilizou-se a estatística paramétrica que 

analisa o conjunto de dados de um número mínimo de 3 amostras (MS1, MS2 e MS3) 

nomeado de teste t de Student. Este serve para avaliar a confiabilidade do estudo realizado. A 

Tabela 4.6 apresenta a diferença de tensão residual das amostras 2 e 3. O estudo estatístico 

buscará entender se a redução de tensão residual do passe a ré em relação ao convencional é 

um comportamento dentro dos padrões de confiabilidade.  
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Tabela 4.6: Diferença nos níveis das tensões residuais (TR amostra 2 - TR amostra 3).  

 Diferença das TRs 

(MPa) 

Redução  

(%) 

MS1 -145 36,2 

MS2 -60 23 

MS3 -65 56,5 

 

Aplicando a distribuição t de Student para intervalo de confiança para média com 

variância desconhecida. Considera-se o intervalo de confiança de 95% e Ho a hipótese nula de 

que não há redução dos níveis de tensões residuais do passe a ré em relação ao passe 

convencional, onde a média populacional ∆σ = 0. Já H1 é a hipótese alternativa que considera 

que há redução nas tensões residuais na mudança de passe, onde a média populacional ∆σ <0 . 

A Tabela 4.7 mostra os parâmetros de interesse utilizados na equação 2.13. 

 

Tabela 4.7: Resultados dos parâmetros de interesse. 

Média amostral (�̅�) -90 MPa 

Desvio padrão amostral (𝑆𝑥) 47,7 MPa 

Número de amostras (n) 3 

𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐 -3,26 

 

 

 Sendo tcrit = -2,920 (valor retirado da tabela de t student), então tcalc<tcrit, onde o t 

calculado se situa dentro da região de rejeição (valor-p inferior a 0,05). Desta forma, rejeita-se 

a hipótese nula que alega a não redução nas tensões residuais quando se aplica o passe a ré. 

Considera-se a hipótese alternativa provando que há evidências que o passe a ré gera menores 

tensões residuais em comparação ao passe convencional, com o intervalo de confiança de 

95%, em que os valores da diferença de tensões residuais se encontram no intervalo de 

−208,5MPa ≤ ∆σ ≤ 28,5MPa.   

Esses resultados demonstram que o passe a ré provoca uma melhor distribuição de 

temperatura em relação ao passe convencional, ou seja, gera um menor gradiente de 

temperatura (FALLAHI et al., 2011). No caso específico estudado, essa distribuição se deve a 

fonte de calor iniciar e terminar no meio do cordão de solda.  
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Teng et al. (2003) tinha demonstrado numericamente que a soldagem simétrica 

produzia menores resultados de tensões residuais em relação ao passe a ré e o convencional. 

Como o presente trabalho apenas diz respeito aos dois últimos, é verificado que o passe a ré 

produziu melhores resultados em relação ao passe convencional. A melhor distribuição de 

temperatura citada anteriormente promove o efeito de pré-aquecimento e pós-aquecimento, 

diminuindo as tensões residuais e retardando o processo de contração (TENG et al., 2013).    

 

4.4.2 Alívio de tensão por vibração 

 

Para avaliar o alívio de tensão, foram medidas as tensões residuais longitudinal e 

transversal no ponto central (ponto MS da amostra 1 e 4; ponto MS2 na amostra 2 e 3) das 

amostras. Os valores são apresentados na Tabela 4.8 e na Figuras 4.8 e 4.9. 

 

Tabela 4.8: Tensões residuais nas amostras antes e após o tratamento de vibração. 

Amostra 

Após soldagem Após a Vibração 

Tensões Residuais no Metal de Solda (MPa) 

Longitudinal Transversal Longitudinal Transversal 

1 60 ± 13 50 ± 4 50 ± 7 40 ± 12 

2 200 ± 15 200 ± 10 130 ± 12 110 ± 10 

3 260 ± 12 270 ± 15 190 ± 10 180 ± 12 

4 170 ± 2 90 ± 10 135± 12 75 ± 1 
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Figura 4.8: Tensões residuais longitudinais antes e após o tratamento de vibração. 

  

 

 

Figura 4.9: Tensões residuais transversais antes e após o tratamento de vibração. 

 

 

Para avaliar a eficácia do tratamento por vibração mecânica, foram calculados os 

percentuais do alívio de tensão em todos os pontos medidos nas direções longitudinais e 

transversais (Tabela 4.9 e Figura 4.10). Os resultados exibem o efeito que a vibração provoca 

nas tensões residuais.  
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𝐴𝑙í𝑣𝑖𝑜 =
𝑇𝑅𝑣𝑖𝑏𝑟𝑎çã𝑜 − 𝑇𝑅𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑔𝑒𝑚

𝑇𝑅𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑔𝑒𝑚
 

 
(4.3) 

 

Tabela 4.9: Percentual do alívio de tensão. 

 Efeito do ensaio de vibração nas tensões residuais (%) 

Amostra Longitudinal Transversal 

1 -17 - 20 

2 - 35 - 45 

3 - 27 - 33 

4 -20 -17 

 

 

Figura 4.10: Percentual do alívio de tensão. 

 

As tensões residuais longitudinais e transversais nas amostras 2 e 3 produziram valores 

desejáveis de alívio, visto que os resultados estão de acordo com a literatura. Aiko (2007) 

realizou alívio por vibrações harmônicas e constatou que no ponto central do cordão de solda 

a redução foi, em média, de 45,4%. O estado de tensão inicial desses pontos eram próximo ou 

um pouco acima do limite de escoamento do material. Segundo Rao (2007) o estado de tensão 

inicial influência na redução dessas tensões. O autor deduziu uma fórmula provando que 

quanto maior a razão entre tensão residual inicial e o limite de escoamento, maior será o 

alívio. 
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A tensão residual da amostra 1 apresentava um estado inicial de tensão residual baixa, 

o que dificulta o alívio de tensão. Entretanto, o ensaio teve uma maior duração (6 minutos). 

Como o tempo de duração do tratamento influencia na redução de tensão, isso pode ter 

beneficiado o alívio.  

A amostra 2 foi a que produziu melhores resultados de alívio de tensão. Isto 

supostamente se deve ao efeito provocado pelo 2º harmônico que produz um maior 

deslocamento total quando comparado ao 3º harmônico. Este deslocamento mais acentuado 

gera uma maior tensão dinâmica responsável por induzir maiores microdeformações plásticas 

(RAO, 2007).  
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5 CONCLUSÕES 
 

   O presente trabalho, que teve como principal objetivo estudar o alívio de tensões 

residuais em juntas soldadas de aço IF por vibração mecânica; assim como avaliar as tensões 

residuais produzidas para diferentes passes de soldagem, permite as seguintes conclusões: 

 

1. As tensões residuais geradas na soldagem GTAW foram todas de natureza trativa no 

metal de solda em todas as condições. 

2. O uso de diferentes tipos de passe de soldagem, com aporte térmico de intensidade 

semelhante em todas as amostras, resultou em uma variação considerável na 

magnitude das tensões residuais no cordão de solda. Na condição de soldagem a ré os 

valores de tensão foram cerca de 35% menores aos do passe convencional.  

3. O tratamento de alívio de tensão por vibração revelou percentual de alívio de tensão de 

até 45%. 

4. Ao considerar o efeito conjunto da redução média de 31,5% na junta soldada com 

passe a ré ao alívio de tensão por vibração de 27% da mesma em relação ao passe 

convencional, será produzido um cordão de solda com um baixo nível de tensão 

residual (redução total de 50%). 

5. A vibração imposta pelo 2º harmônico produziu melhores resultados. Isto pode ser 

justificado pelo deslocamento provocado no cordão de solda quando aplicada a 2ª 

frequência natural. 
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6 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 Para continuidade do presente trabalho, podem ser feitas as seguintes sugestões: 

 

1. Realizar o tratamento de alívio de tensão por vibração de diferentes amostras, variando 

o tempo de duração do tratamento. 

 

2. Fazer ensaios de fadiga para coletar dados de deformações cíclicas e, desse modo, 

deduzir um modelo matemático de previsão do alívio de tensões residuais. 

 

3. Avaliar a eficácia do método de alívio de tensão por vibração em peças de aço IF 

submetidas ao processo de estampagem. 

 

4. Comparar os resultados de alívio de tensão por vibração entre frequências ressonantes 

e frequências sub-harmônicas. 

 

5. Simular por elementos finitos os efeitos da vibração ressonante no estado de tensão do 

cordão de solda. 
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