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RESUMO 

 

 

O processo de soldagem GTAW é muito utilizado na indústria aeroespacial e automobilística 

por fornecer juntas com excelente acabamento superficial e propriedades mecânicas. 

Entretanto, as tensões residuais resultantes dos processos de soldagem, devido ao grande 

aporte térmico, podem ser deletérias à vida em serviço do componente. Neste contexto, o 

conhecimento sobre a influência dos parâmetros de soldagem na natureza e magnitude das 

tensões residuais é de suma importância para que se possa prever a vida em fadiga do 

componente. No presente trabalho, foi estudado o método de alívio de tensões por vibração, 

que consiste em uma vibração de baixa ressonância, nas tensões residuais de uma junta 

soldada de aço Dual Phase (DP 600) pelo processo GTAW.  Após a soldagem, as tensões 

residuais foram avaliadas na zona fundida (ZF), zona termicamente afetada (ZTA) e no metal 

de base (MB). Foi utilizada tensometria por difração de raios-X pelo método do sen
2
ψ. Os 

resultados mostraram que as tensões residuais trativas obtidas na zona fundida após a 

soldagem sofreram alívio superior a 60%, significando assim que este método é eficiente para 

aplicação industrial em juntas soldadas.  

 

Palavras-Chave: aço DP600, soldagem GTAW, tensões residuais, alívio de tensões 

por vibrações, difração de raios-X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

ABSTRACT 

 

           

GTAW welding process is widely used in the aerospace and automotive industry as it 

provides joints with excellent surface finish and mechanical properties. However, the residual 

stresses resulting from the welding processes, due to the large thermal input, can be 

deleterious to the life in service of the component. In this context, knowledge about the 

influence of welding parameters on the nature and magnitude of residual stresses is of 

paramount importance in order to predict fatigue life of the component. In the present work, 

the vibratory stress relief method, which consists of a low resonance vibration, at the residual 

stresses of a Dual Phase (DP 600) welded steel joint by the GTAW process was studied. After 

welding the residual stresses were evaluated in the molten zone (MZ), heat affected zone 

(HAZ) and in the base metal (BM). X-ray diffraction tensiometry was used by the sen
2
ψ 

method. The results showed that the residual tensile stresses obtained in the MZ after welding 

had relief of more than 60%, meaning that this method is efficient for industrial application in 

welded joints. 

Key-Words: DP600 steel, GTAW welding, residual stresses, vibration stress relief, X-

ray diffraction. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Aços Dual Phase (DP) são aços de alta resistência, boa soldabilidade e razoável 

ductilidade voltados, majoritariamente, para indústria automobilística no contexto de carros 

que estejam de acordos com as novas, e mais rígidas, legislações ambientais que visam carros 

mais leves e consequentemente menos poluentes. São caracterizados por uma estrutura 

ferrítica com ilhas de martensita (TAZANI et al., 2011; FARABI et al., 2010). 

Tensões residuais são tensões internas, auto equilibradas e existentes nos materiais, 

em condições de temperatura uniforme e sem carregamento externo. Todos os processos de 

fabricação são geradores de tensões residuais. Além disso, elas são intrínsecas aos processos 

de soldagem, onde elevados aportes térmicos associados à contração de regiões 

diferentemente aquecidas e plastificadas e às transformações de fases metalúrgicas podem 

introduzir tensões residuais de elevadas magnitudes (MACHERAUCH E KLOOS, 1987). 

  Neste contexto, já é bem estabelecido na literatura que tensões residuais trativas 

possuem efeito deletério à vida em fadiga assim como reduzem a resistência à corrosão sob 

tensão dos materiais. Por outro lado, tensões compressivas podem ser benéficas à vida do 

componente, por apresentarem uma barreira natural à propagação de trincas.  

Existem diversos métodos para alívio de tensões residuais. Tais métodos visam 

reduzir a magnitude dessas tensões evitando assim a falha inesperada do material, ainda no 

regime elástico. As técnicas mais utilizadas para alívio são os tratamentos térmicos e a técnica 

do alívio de tensões por vibração (AOKI et al., 2007). 

O alívio de tensões residuais por vibração é uma técnica relativamente nova (surgiu 

aproximadamente 20 anos atrás) que consiste numa ressonância de baixa frequência tornando 

assim mais randômicas as orientações principais da rede cristalina, causando um alívio das 

tensões residuais presentes no material. Esta técnica apresenta algumas vantagens em relação 

aos convencionais tratamentos térmicos como o baixo custo e manutenção das propriedades 

mecânicas do componente (AOKI et al., 2007; CHUVAS et al., 2010). 

Neste trabalho foi realizado um estudo experimental do emprego do tratamento de 

vibração mecânica no alívio das tensões residuais em uma junta soldada de aço DP 600, 

visando contribuir para um melhor entendimento sobre a eficiência da técnica.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Aço dual-phase 600  

  Os aços dual phase (DP), ou seja, aços bifásicos, surgiram no âmbito das 

legislações cada vez mais rígidas para indústria automobilística e da crescente preocupação 

com o meio ambiente (menor gasto de material, menor gasto energético, menor emissão de 

CO2, dentre outros fatores) focando na produção de carros mais leves, seguros, duráveis e 

econômicos que ainda assim apresentem alta resistência a tração e boa tenacidade (TAZANI 

et al., 2011; FARABI et al., 2010). 

Tais aços apresentam razoável ductilidade (boa conformabilidade), aliada a uma 

considerável resistência mecânica e boa soldabilidade. A tecnologia de fabricação desses aços 

teve início na década de 70, porém somente a partir de 2000 a indústria automobilística 

investiu em sua utilização, visando atingir os objetivos anteriormente citados (WOLFF et al., 

2008; FARABI et al., 2011). 

Esses aços, na forma de chapas, são utilizados no setor automobilístico uma vez que 

possuem elevada tenacidade ao impacto e resistência à deformação plástica, quando 

comparados aos outros aços baixo carbono (TIZIANAI et al., 2011). Apesar de 

majoritariamente aplicados na indústria automobilística, o emprego de tais aços também tem 

sido experimentado nas indústrias do setor nuclear (KIM et al., 1999). 

Os aços DP são considerados aços alta resistência e baixa liga (ARBL) e apresentam 

microestrutura composta, basicamente, de 80 a 90 % de ferrita poligonal e 10 a 20 % de 

“ilhas” de martensita que ficam dispersas na matriz ferrítica. A presença de uma matriz 

ferrítica macia possibilita ao aço uma alta ductilidade e conformabilidade, por outro lado, a 

martensita é responsável pelo endurecimento da matriz, dando ao aço uma alta resistência. 

Dito isto, na prática, a microestrutura dos aços bifásicos pode ser muito mais complexa, 

apresentando outras fases que influenciam nas propriedades do material. A presença dessas 

outras fases depende das condições de processamento (CINDRA et al., 2007; AVRAMOVIC, 

2009).  

Sua microestrutura é produzida durante a austenização da zona intercrítica, seguida 

de um rápido resfriamento para que ocorra a transformação da austenita, previamente formada 

como martensita. O termo bifásico, por sua vez, advém da predominância das duas fases 

anteriormente citadas. Ainda assim, é possível observar a pequena presença de outras fases ou 
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microconstituintes como: bainita, austenita retida e perlita. Obviamente, a taxa de 

resfriamento assim como a presença de elementos de liga (como Cr e Ni) nesses aços afeta as 

propriedades do material (CINDRA et al., 2007 ; WOLFF et al., 2008). 

    A Figura 2.1 apresenta a microestrutura do material DP, composta por duas fases 

Ferrita (F) em tons claros e Martensita (M) em tons escuros. O ataque foi realizado com Nital 

2%. Na Figura 2.2 por sua vez, é possível visualizar a microestrutura de um aço dual-phase 

pelo ataque Le Pera. Ambos Nital 2% (2 ml de HNO3 em 98ml de álcool etílico - 95%) e Le 

Pera (5ml de HCl, 1g de ácido pícrico em 100ml de álcool etílico - 95%)  são reagentes que 

possibilitam o contraste e visualização na microscopia óptica (FUKUGAUCHI, 2012). 

 

 

Figura 2.1: Microestrutura de um aço dual-phase (DP600). Ataque: Nital 2%. Fonte: 

FUKUGAUCHI, 2012. 
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Figura 2.2: Microestrutura de um aço dual-phase (DP600) Ataque: Le Pera. Fonte: 

FUKUGAUCHI, 2012. 

 

O aço DP 600 que é um dual-phase, com um limite de elasticidade entre 340 – 440 

MPa, resistência a tração mínima de 590 MPa. 

 

2.2 Processo de Soldagem GTAW 

A soldagem a arco com eletrodo não consumível de tungstênio e proteção gasosa 

(Gas Tungsten Arc Welding – GTAW) ou também conhecida como processo TIG (Tungsten 

Inert Gas) é um processo no qual a união de duas peças metálicas é produzida através do 

aquecimento e fusão das mesmas, por meio de um arco elétrico estabelecido entre um eletrodo 

de tungstênio (não consumível) e as peças, as quais se deseja unir (KUMAR, 2009). A 

proteção contra contaminação pela atmosfera, da poça de fusão e do arco, ocorre por uma 

nuvem de gás inerte ou mistura de gases, embora este último seja um caso mais específico 

(GRACZYK et al., 2015). Este processo pode ser autógeno (sem metal de adição) ou não. 

O eletrodo, fabricado de tungstênio puro ou de compostos à base de tungstênio, tem 

como função estabelecer e manter o arco elétrico, o qual é gerado através da passagem de 

corrente elétrica pelo gás de proteção ionizado. O alto ponto de fusão do tungstênio permite 
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altas temperaturas e concentração de calor que produzem zona fundida e zona termicamente 

afetada estreitas (SMITH, 2001; SEWELL 2003). 

O processo GTAW é amplamente utilizado para soldagem de ligas de alumínio, 

magnésio, titânio e aços inoxidáveis e para passes de raiz de tubulações. Além disso, a solda 

produzida é de ótima qualidade e a qual se deve basicamente à geometria da poça de fusão. 

Isto ocorre porque essa geometria é um fator de forte contribuição sobre as propriedades do 

cordão de solda (JUANG  et al., 2002). Os equipamentos básicos utilizados neste processo 

consistem de: uma fonte de energia elétrica, uma tocha de soldagem, uma fonte de gás 

protetor, cilindro para armazenamento do mesmo, um dispositivo para abertura do arco, cabos 

e mangueiras e unidade de alta frequência (DELGADO, 2000). A Figura 2.3 apresenta uma 

montagem do equipamento utilizado nesse processo de solda. 

 

 

Figura 2.3: Esquema de montagem para soldagem GTAW. Fonte: FONSECA, 2004 

 

Uma característica a ser ressaltada deste processo é o excelente controle do calor 

transferido à peça, devido à gestão independente da fonte de calor e do metal de adição 

(exceto para o caso GTAW autógeno) (GRACZYK et al., 2015). Isto torna o processo 

bastante adequado para a soldagem de peças de pequena espessura e, aliado à eficiente 
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proteção contra contaminação, oriunda do gás de proteção, à soldagem de materiais de difícil 

soldabilidade trazendo resultados bastante satisfatórios (VILLANI MARQUES, 2009). 

Com relação às fontes elétricas existe uma corrente constante, ajustável, podendo ser 

contínua, pulsada ou alternada. As fontes de corrente alternada podem ser de dois tipos: 

transformador monofásico ou gerador. Aquelas que utilizam corrente contínua podem ser do 

tipo transformador/retificador, mono ou trifásicos, do tipo gerador e com controle 

eletromagnético ou eletrônico. Algumas fontes podem fornecer corrente contínua e alternada. 

Fontes de corrente pulsada podem fornecer corrente alternada ou contínua, constante ou 

pulsada, e são do tipo transformador/retificador (VILLANI MARQUES, 2009; WANG et al., 

2017).  

Mais comumente, fontes versáteis possibilitam melhores níveis e opções de controle, 

em contrapartida apresentam custo mais elevado, são mais delicadas e no que tange à 

manutenção que é mais difícil e em certos casos, mais onerosa. No âmbito da capacidade, as 

fontes para soldagem GTAW possuem uma corrente mínima que varia de 5 a 10A e máxima 

em torno de 200 a 500A (VILLANI MARQUES, 2009). 

A fonte de gás de proteção consiste de um cilindro ou alguns cilindros de gás inerte e 

reguladores de pressão assim como de vazão de gases. No caso de misturas, pode existir um 

misturador. É de extrema importância, durante a soldagem, controlar a vazão do gás de 

proteção, pois o mesmo deve ser responsável por deslocar o ar para longe da poça de fusão 

protegendo assim o cordão de solda (VILLANI MARQUES, 2009). 

A tocha, por sua vez, é o dispositivo de maior importância, que fixa o eletrodo de 

tungstênio, conduz a corrente elétrica e proporciona a proteção gasosa necessária à região 

circundante do arco elétrico à poça de fusão. Para o caso da soldagem manual, a tocha pode 

ser refrigerada a ar ou a água dependendo do tamanho da corrente de soldagem utilizada. O 

ângulo da tocha também é essencial para a qualidade da junta soldada (BRANDI, 2013; ABID 

et al., 2013). A Figura 2.4 representa um esquema de soldagem GTAW.  
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Figura 2.4: Processo de Soldagem GTAW. Fonte: ESAB 2014. 

 

O comportamento do arco sofre variações de acordo com o tipo de corrente utilizada. 

No caso da corrente contínua com polaridade direta (eletrodo no polo negativo) há um fluxo 

de elétrons na direção do metal de base (MB), concomitantemente um fluxo de íons positivos 

segue a direção do eletrodo, conforme a Fig. 2.5 (a). Conforme os elétrons incidem no metal 

base, este se torna mais aquecido que o eletrodo, Fig. 2.5 (b). Para a corrente contínua de 

polaridade reversa o fluxo de elétrons vai em direção do eletrodo e o fluxo de íons positivos 

na direção do MB, Fig. 2.5(c). Neste caso, o eletrodo que é aquecido e por esta razão seu 

diâmetro precisa ser maior que no caso da polaridade direta. Desta forma, o fluxo de íons 

positivos possui efeito de limpeza como consequência do choque com as camadas de óxido 

(VILLANI, 2009; PAN et al., 2016). 

  

 

Figura 2.5: Relações de polaridade. Fonte: VEIGA, 2011, modificado. 
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Para o caso da corrente alternada com polaridade negativa, haverá maior estabilidade 

do arco, menor aporte de calor na peça e maior profundidade de penetração. Utilizando 

polaridade positiva, há ocorrência do efeito positivo de que quebra de camada de óxido 

embora ocorra um desgaste precoce do eletrodo (POLEZI, et al., 2010). 

  A corrente pulsada apresenta algumas vantagens em relação ao processo mais 

convencional como menor calor total de entrada, a largura reduzida da zona termicamente 

afetada (ZTA) e relação profundidade/largura aumentada pela alta frequência (YOUSEFIEH, 

et al., 2010). 

   

2.2.1 Proteção Gasosa 

 

Gases de proteção que desempenham papel de extrema importância nos processos de 

soldagem, tem como sua principal função proteger a poça de fusão de gases atmosféricos 

como, por exemplo, o oxigênio, dióxido de carbono (CO2) e vapor de água para desta forma, 

manter a estabilidade do arco elétrico (BITHARAS et al., 2016). O contato do ar atmosférico 

com a poça de fusão pode ser um fator contaminador do metal de solda (MS) ou zona fundida 

(ZF), favorecendo assim o surgimento de poros e resultando na redução da tenacidade e da 

ductilidade da solda, ou até mesmo causando trincas por hidrogênio (BITHARAS et al., 2016; 

BRACARENSE, 2009). 

A pureza dos gases inertes é algo bastante importante para o processo GTAW de 

soldagem (BRACARENSE, 2009). O uso de gases ativos, como CO2, pode ser deletério à 

qualidade da junta soldada, uma vez que pode ocorrer desgaste do eletrodo de tungstênio. 

Sendo o gás hidrogênio (H2) considerado uma exceção, pois sua natureza redutora não causa 

danos ao eletrodo. A mistura argônio-hidrogênio aumenta a tensão do arco; portanto, em 

alguns casos de soldagem, como aqueles envolvendo o aço inoxidável e ligas de níquel, a 

mistura não causa efeito metalúrgico maléfico (BRANCELLI, 2011). 

A queima do hidrogênio juntamente com o ar atmosférico, que rodeia a área de 

solda, produz vapor d'água que pode atuar como gás de proteção nos casos em que a água não 

reage com o metal. Por outro lado, é preciso considerar que o hidrogênio pode ser absorvido 

diretamente pelo metal, causando a sua fragilização e deterioração. Por todas essas 

considerações, deve-se entender a limitação da técnica da mistura Ar- H2 (TATAGIBA, 

2012). 
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A escolha do gás inerte está diretamente relacionada à sua pureza e densidade, uma 

vez que certos materiais como alumínio de magnésio são sensíveis a impurezas, por outro 

lado aços-carbono e cobre apresentam maior tolerância, podendo assim ser utilizada uma 

mistura com teor de pureza um pouco menor. A densidade, por sua vez está relacionada ao 

fluxo de gás necessário. O argônio é aproximadamente 4/3 vezes mais pesado que o ar 

atmosférico e dez vezes mais pesado que o hélio. É por esta razão que o argônio, ao deixar o 

orifício do bocal da tocha, forma uma camada sobre a área soldada enquanto o hélio, por ser 

mais leve, tende a subir. A soldagem, para ser mais efetiva, exige que o fluxo de hélio seja de 

duas a três vezes maior que o fluxo de argônio, quando ambos estão sendo utilizados 

(SVETSAREN, 2003). 

 

2.3 Tensões Residuais (TR) 

 

Tensões residuais são tensões internas dos componentes, auto equilibradas, oriundas 

de deformações elásticas ou plásticas sofridas anteriormente pelo material, as quais existem 

sem que o mesmo esteja submetido a algum tipo de carregamento externo ou qualquer tipo de 

gradiente de temperatura (MACHERAUCH E KLOOS, 1987). O conhecimento do 

comportamento dessas tensões, principalmente na superfície do material, é de extrema 

importância para determinarmos a vida em fadiga do componente. Isto se deve ao fato de 

trincas nuclearem na superfície. Tensões residuais, superficiais, de natureza trativa, tendem a 

reduzir a vida em fadiga do componente devido ao fato de combinarem-se aos carregamentos 

externos a que o componente esteja submetido. Isto pode causar falha inesperada do mesmo, 

ainda no regime elástico, através da propagação de trincas. Tensões residuais compressivas, 

por sua vez, são benéficas à vida em fadiga já que dificultam a propagação das trincas, pois se 

apresentam como uma barreira natural. A Figura 2.6 ilustra a superposição de tensões uma 

vez que o componente esteja submetido a algum tipo de carregamento (BENNING, 1989; 

KANDIL et al., 2001). 
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Figura 2.6: Superposição das tensões residual e aplicada. Fonte: KULAZI, 2007, modificado. 

 

  Comumente, as tensões residuais são classificadas em três tipos, sendo eles: 

(MACHERAUCH E KLOOS, 1987) 

  Macroscópica ou Tipo I: são tensões que se estendem sobre grandes porções 

volumétricas quando comparadas com o tamanho de grão do material, quase homogêneas em 

escala (p.e.: tensões que se apliquem aos limites de uma amostra). 

  Microscópica ou Tipo II: São tensões quase uniformes e se expandem em um ou 

alguns grãos, no interior de uma fase ou entorno de um precipitado. Espera-se a sua existência 

em materiais monofásicos devido à anisotropia do comportamento de cada grão. Podem ser 

observadas em porções menores do material, como os contornos de grão (KANDIL et al, 

2001). 

  Submicroscópica ou Tipo III: São tensões heterogêneas e se expandem nas 

dimensões interatômicas dos grãos. Ocorrem nos materiais metálicos sujeitos a processos que 

produzam descontinuidades na rede cristalina como vazios, impurezas, falhas de 

empilhamento, entre outros. 

 

A Figura 2.7 representa a combinação dessas tensões, resultando na tensão residual 

total da peça. 
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Figura 2.7: Superposição das TR dos tipos I, II e III. Fonte: WHITHERS E BHADESHIA, 

2001. 

 

Tensões residuais podem ser geradas pelos seguintes efeitos: 

 

 Efeito mecânico: são causadas por um gradiente de deformação plástica em razão de 

uma ação mecânica como, por exemplo, um carregamento. Na maioria dos casos as tensões 

residuais oriundas deste efeito têm uma natureza compressiva considerando as camadas 

superficiais do componente. A origem destas tensões compressivas ocorre quando as tensões 

ultrapassam o limite de elasticidade, deformando plasticamente o material ocorrendo assim o 

efeito de encruamento (NORCINO, 2013). 

Efeito térmico sem transformação de fase: a tensão residual gerada por este processo 

depende do coeficiente de expansão do material e consequentemente do gradiente térmico 

(aporte de calor). A superfície se deforma plasticamente por compressão durante o 

aquecimento, e ao resfriar não consegue retornar à posição original, gerando tensões de 

natureza trativa, em sua maioria (NORCINO, 2013). 

Efeito térmico com transformação de fase: a tensão é oriunda de uma mudança 

volumétrica heterogênea causada pela formação de uma nova fase. O calor fornecido ao 

material promove uma mudança de fase na microestrutura, levando a camada mais externa à 

contração e consequentemente gerando uma tensão superficial de natureza trativa 

(NORCINO, 2013). 
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A Figura 2.8 esquematiza a relação entre a natureza das tensões residuais e seus 

fatores geradores. 

 

 

Figura 2.8: Interação entre tempo, temperatura, deformação e microestrutura no material. 

Fonte: BHADESHIA, 2002, modificado. 

 

2.4 Método da tensometria por difração de raios-X 

 

A tensometria por difração de raios-X tem como princípio a medição do 

espaçamento entre os planos da rede cristalina dos materiais, através do uso de feixes estreitos 

de raios-X. Este princípio tem como característica básica a incidência de um feixe 

monocromático sobre a superfície de um material, o qual será difratado e posteriormente 

detectado por um dispositivo, segundo Cindra et al. (2017). 

Num material policristalino, com granulometria fina e isento de tensões, o 

espaçamento entre os planos cristalinos não sofre variação com relação à orientação desses 

planos. Pode-se calcular a deformação da rede cristalina caso o ângulo de difração para um 

material livre de tensões seja conhecido. Este método é eficaz apenas para materiais com rede 

cristalina bem definida conforme Figura 2.9 (CINDRA et al., 2017). 
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Figura 2.9: Princípios da medição por raios-X. Fonte: CALLISTER, 2007, modificado. 

 

Um feixe paralelo de raios-X de comprimento de onda 𝜆 incide na superfície do 

material com um ângulo 𝜃. O ângulo do feixe difratado terá o mesmo valor 𝜃 do ângulo de 

incidência, satisfazendo a lei de Bragg (CINDRA et al., 2017): 

𝑛𝜆 = 2𝑑sin𝜃                          (2.1) 

Onde: 

𝑛 = número inteiro conhecido por ordem de difração 

𝜆 = comprimento de onda do feixe incidente de raios-X 

d = distância entre os planos 

𝜃 = ângulo de interferência construtiva 

Caso o comprimento de onda do feixe incidente de raios-X seja constante, a alteração 

da distância entre os planos pela aplicação de uma tensão resultará em uma modificação no 

ângulo de difração (CINDRA et al., 2017). A Figura 2.10 esquematiza o que foi citado 

anteriormente  



26 

 

  

 

Figura 2.10: Variação das distâncias interplanares de um material tensionado. Fonte: LU, 

1996, modificado. 

 

Para a engenharia o interesse é relativo às tensões. Consequentemente, o valores de 

deformação precisam ser convertidos para tensões, seguindo a Lei de Hooke. A teoria da 

elasticidade do material sólido, oriunda da mecânica dos sólidos, prevê as seguintes relações 

(CINDRA et al., 2017): 

Tensão: 

  
  

  
                         (2.2) 

Deformação 

      
  

  
                                                                                                                 (2.3) 

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

  
 

 
                                 (2.4) 

Onde: E é o módulo de elasticidade do material. 

Dependendo de como as tensões residuais, assim como os carregamentos aplicados 

se comportam, é possível existir no material estado de deformações e tensões uniaxial, biaxial 

e triaxial. Devido às condições de equilíbrio, o estado biaxial de tensões pode existir na 

superfície livre de carregamento, enquanto dentro do material podem se desenvolver estados 

triaxiais de tensões (CINDRA et al., 2017). 
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Com o material sob tensão (σ), a distância interplanar (𝑑0), sofre variação de um 

valor Δ𝑑=𝑑−𝑑0, sendo 𝑑 a distância interplanar no material quando tensionado, o que 

ocasiona uma deformação 𝜀=Δ𝑑/𝑑0 na rede cristalina do material. Em tais condições, a 

variação do ângulo de difração é equivalente a Δ𝜃=𝑑−𝑑0, a qual pode ser medida pela técnica 

da tensometria por raios-X. Fazendo a diferenciação da lei de Bragg (Equação 2.1) pode-se 

obter a relação entre a deformação (𝜀) e o ângulo (𝜃) de difração (CINDRA et al., 2017): 

𝜀  
  

  
     𝑔𝜃  𝜃                    (2.5) 

Para efeitos de adequação ao estado real de tensões, é utilizado um sistema de 

coordenadas polares, Figura 2.11. Da Equação 2.5 pode-se extrair que: 

𝜀(  𝜓)  (𝑑    𝑑 )𝑑     𝑔𝜃 (𝜃    𝜃)                  (2.6) 

Sabendo que: 

𝜀    (     𝑠
      𝑠𝑒𝑛

  ) 𝜓    
(        )

 
                (2.7) 

Fixando o ângulo  , e determinando a diferença entre deformações em duas direções 

diferentes, segundo o ângulo 𝜓, tem-se: 

𝜀(  𝜓 )  𝜀(  𝜓 )     𝑔𝜃  (𝜃     𝜃    )             (2.8) 

 

 

Figura 2.11: Sistema de coordenadas polares. Fonte: CINDRA, 2000. 
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Reescrevendo a primeira parcela da Equação 2.7, também em função da diferença 

entre  deformações em duas direções diferentes: 

𝜀(  𝜓 )  𝜀(  𝜓 )   
(   )    (          

   )

 
            (2.9) 

Substituindo-se a primeira parcela da Equação 2.9 pela segunda parcela da Equação 

2.8, obtêm-se a equação utilizada na medição de tensões residuais: 

   
 

(   )
    𝜃  

(           )

(             )
)                (2.10) 

Esta equação é válida para quaisquer variações de 𝜓1 e 𝜓2 impostas  ao equipamento. 

Pode-se observar, através da Equação 2.10, que a tensão residual presente no 

material é diretamente proporcional à derivada de 2𝜃, em função de 𝑠𝑒𝑛2𝜓, também 

representada na Figura 2.12 (CINDRA et al., 2017). 

 

 

Figura 2.12: Estado de tensão do material em função do declive da curva 2𝜃 vs 𝑠𝑒𝑛2𝜓.  Fonte: 

CINDRA, 2000. 

 

2.5 Alívio de tensão residual por vibração mecânica (VSR) 

 

O alívio de tensões residuais por vibração mecânica é uma técnica recente e estudada 

há pouco mais de 20 anos. É sabido que a técnica pode ser aplicada para estruturas de médio e 

pequeno porte, embora neste último caso seja requerida uma montagem específica, tendo em 

vista as dimensões envolvidas. Este método se apresenta como uma excelente alternativa aos 

tradicionais métodos de alívio de tensões residuais como os tratamentos térmicos (que podem 

gerar oxidação da superfície aquecida e mudança das propriedades do material) e a métodos 
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que introduzam tensões residuais de natureza compressiva como shot peening (AOKI et al., 

2007; YANG, 2009). Isto se deve ao seu baixo custo energético, alta eficiência e rapidez de 

processo (GAO et al., 2017).  

O método consiste em uma vibração mecânica do componente a uma ressonância de 

baixa frequência, aliviando assim (em alguns casos) até 90% das tensões residuais presentes 

no material. Essa vibração não altera as propriedades mecânicas ou cristalográficas do 

material e, além disso, não há reaparecimento das tensões (CHUVAS et al., 2010). As tensões 

residuais sofrem combinação com as tensões dinâmicas geradas pela vibração mecânica. Esta 

combinação pode exceder o limite de escoamento do material sendo assim responsável por 

tornar mais randômicas as direções principais da rede cristalina (JIA-SIANG et al., 2015; 

RAO et al, 2007).  

O VSR pode afetar a vida em fadiga do material, dependendo da amplitude aplicada 

na vibração. Altas amplitudes reduzem a vida em fadiga do material, enquanto baixas 

amplitudes praticamente não afetam a mesma (GAO et al., 2017). 

A amplitude do carregamento é o parâmetro de maior influência no alívio de tensões 

residuais por VSR. Para vibrações não-ressonantes cada material apresenta um carregamento 

apropriado, por outro lado, no caso das vibrações ressonantes, deve-se utilizar pequenos 

carregamentos. O tempo de vibração quase não possui influência sobre o alívio de tensão, 

uma vez que a maior parte deste alívio ocorre nos primeiros ciclos. Um tempo de vibração 

muito longo pode reduzir a vida em fadiga do material (ZHAO et al., 2008).  

Aliados ao excelente alívio de tensões residuais, manutenção das propriedades 

mecânicas do material e curto tempo de tratamento estão a flexibilidade, uma vez que o 

método, para alguns casos, não exige a paralização do equipamento a ser tratado e o baixo 

custo se comparado ao tradicional tratamento térmico. O método chega a apresentar custos 

inferiores a 90 % quando comparado ao tratamento térmico com utilização de apenas 1% e 

tempo inferior a 30 minutos (CHUVAS, 2012; RAO et al, 2007).  

Podem-se utilizar, basicamente, dois tipos de frequência: a ressonante e a sub-

ressonante (este segundo caso ocorre quando o equipamento utilizado não permite adotar 

frequência igual à de ressonância, somente frequência inferior). Sendo recomendado utilizar a 

frequência de ressonância (ou ressonante), onde ocorre o maior alívio de tensões residuais 

(WEN HE, 2006 E SUN, 2004). Deve- se ter em mente que o tipo de vibração aplicada 
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também é um fator importante no alívio das tensões residuais presentes no material (YANG, 

2008). As frequências geralmente variam entre valores de 0 a 100 Hz (JURCIUS et al., 2010) 

Para o caso do alívio de tensões residuais geradas por processos de soldagem, por 

vibração, o processo pode variar dependendo das características do material. Alguns materiais 

são mais bem aliviados quando a vibração ocorre durante a soldagem, enquanto outros após a 

mesma (AOKI et al., 2007). Uma análise realizada por Munsi et al. (2001) comparou o efeito 

do alívio de tensões residuais por tratamento térmico e por vibração mecânica, em amostras 

soldadas, na vida em fadiga do componente. Foi possível observar que as amostras aliviadas 

por tratamento térmico sofreram uma redução de 43% da vida em fadiga enquanto as 

aliviadas por vibração um aumento de 17% e 30%.  

É importante ressaltar que o tratamento apresenta resultados notáveis 

independentemente da natureza das tensões residuais. Isto pode ser indesejável quando a 

natureza das tensões residuais, superficiais, é de caráter compressivo o qual tende a ser 

benéfico à vida em serviço do componente (AOKI et al., 2005).  

Quanto ao funcionamento, o equipamento responsável pela vibração, denominado 

shaker, é conectado à superfície a qual deve ser apoiada em suportes de borracha. A 

frequência é aumentada gradualmente até que se atinja a primeira frequência de ressonância. 

Essa ressonância é mantida por certo período de tempo. Passado esse período de tempo a 

frequência sofre novo aumento até que se atinja a segunda frequência de ressonância e assim 

por diante (JURCIUS et al., 2010). A Figura 2.13 representa uma esquematização da 

montagem do equipamento em funcionamento. 

 

 

Figura 2.13: Montagem para alívio de tensões residuais por vibração. Fonte: YANG, 2009, 

modificado. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Materiais 

 

  Para o presente trabalho foram utilizadas 3 amostras de aço DP 600 (Dual-Phase – 

Ferrita + Martensita) de dimensões 500 x 40 x 4 mm produzidas pela Usiminas, conforme 

apresenta a Figura 3.1. 

 

 

Figura 3.1: Desenho esquemático das amostras de aço DP 600. 

 

  A composição química do material e suas propriedades mecânicas estão presentes 

nas Tabelas 3.1 e 3.2, respectivamente: 

 

Tabela 3.1: Composição química do aço (em % de peso) fornecida pelo fabricante. 

C Si Mn P S Al Cu Nb V 

0,0485 1,03 1,17 0,015 0,001 0,04 0,01 0,04 0,03 

Ti Cr Ni Sn N As B Ca Fe 

0,003 0,07 0,02 0,002 0,0028 0,002 0,0001 0,0011 Balanço 
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Tabela 3.2 : Propriedades mecânicas do aço ( em % de peso), segundo fabricante. 

Limite de Escoamento 

σLE (MPa) 

Limite de Resistência 

σLR (MPa) 

330 550 

 

3.2 Preparação das Amostras 

 

3.2.1 Soldagem GTAW 

 

  Devido à alta resistência do material, as amostras foram previamente cortadas em 

uma guilhotina no LABUS (CEFET-RJ). A soldagem GTAW autógena foi realizada no 

Instituto Brasil Offshore. As amostras foram submetidas à soldagem manual com tempo 

cronometrado no intuito de garantir a repetibilidade do processo. O chanfro utilizado foi o 

chanfro reto, proveniente do corte realizado na guilhotina. O gás de proteção foi Argônio 

(Ar), com 99.9% de pureza segundo fabricante. Além disso, foram realizados passes de 

soldagem em ambos os lados das amostras. Os demais parâmetros de soldagem estão listados 

na Tabela 3.3. 

 

Tabela 3.3: Parâmetros de Soldagem. 

Fonte ESAB LHN 240i Plus 

Vazão do Gás de Proteção (L/min) 10 

Corrente (A) 60 

Diâmetro do eletrodo (mm) 2,3 

Velocidade de Solda (mm/min) 50 

Tensão de Saída (V) 10-12 

Aporte Térmico (J/mm) 864 
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É importante ressaltar que durante a soldagem foram adicionadas restrições às 

amostras através de elementos de fixação posicionados nas extremidades das mesmas e 

utilizou-se uma mata-junta com intuito de favorecer a dissipação do calor. Aliado a isto, 

foram tomados maiores cuidados para que não houvesse qualquer tipo de contaminação na 

poça de fusão. A Figura 3.2 apresenta o equipamento utilizado para o processo de soldagem. 

O aporte térmico do processo foi calculado conforme a Equação 3.1. 

 

  (
      

      
)    𝑓𝑖 𝑖 𝑛 𝑖                                                                                               (3.1) 

 

 

 

Figura 3.2: Equipamento utilizado no processo de soldagem. Fonte: ESAB, 2017.  

 

 

3.3 Análise das Tensões Residuais nas Amostras 

 

A análise de tensões residuais nas amostras previamente soldadas realizou-se no 

Laboratório da Análise de Tensões (LAT) do Departamento de Engenharia Mecânica da 

Universidade Federal Fluminense (UFF). Para realizar tal medição foi utilizada a técnica da 

tensometria por difração de raios-X, pelo método do sen
2
ψ. Os demais parâmetros estão 

listados na Tabela 3.4. Por sua vez, o equipamento utilizado foi StressRad que pode ser 

observado na Figura 3.3. 
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Figura 3.3: Analisador de Tensões StressRad e equipamentos para aquisição de dados. 

 

Tabela 3.4: Parâmetros utilizados na medição de tensões residuais. 

Parâmetro Valor  

Diâmetro do colimador (mm) 1 

Ângulo de incidência 2  (grau) 156,41 

Plano de difração {hkl} (211) da ferrita 

Radiação      

Comprimento de onda       ( )       

Corrente do tubo de raios-X (mA) 4,7 

Tensão do tubo de raios-X (kV) 20 

Ângulos de inclinação   (grau) 0º, 20,7º, 30º, 37,8º, 45º 

Tempo de exposição por ângulo (s) 25 

 

Com relação ao tempo de exposição, apesar de apresentar uma média de 25s de 

tempo de difração por ângulo para grande parte das medidas, para alguns pontos este tempo 

foi alterado devido à dificuldade de refração do cordão de solda e ZTA. A medição das 

tensões ocorreu nas direções longitudinal (L) e transversal (T), na zona termicamente afetada 

(ZTA), na zona fundida (ZF) e no metal de base (MB), conforme apresentado na Figura 3.4. 
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Figura 3.4: Local e direções de medição das tensões residuais na superfície das amostras. 

 

É importante ressaltar que todas as amostras foram submetidas a um polimento 

eletrolítico para limpeza da superfície de eventuais camadas de óxidos, a fim de facilitar a 

difração de raios-X e consequentemente a aquisição de dados do StressRad. A Figura 3.5 

representa o equipamento utilizado durante o polimento eletrolítico. 

 

 

Figura 3.5: Equipamento de polimento eletrolítico.  

 

3.4 Tratamento de Alívio de Tensões Residuais por Vibração 

 

O tratamento de vibração mecânica das amostras foi realizado no CEFET-RJ, com 

um shaker Signal Force, da DataPhysics. A amostra foi fixada, por engaste, em uma de suas 
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extremidades, ficando a outra livre. A extremidade livre foi acoplada ao shaker de modo que 

esta sofresse o maior carregamento e desta forma, o cordão de solda encontrou-se na metade 

da distância entre o engaste e a extremidade livre.  

Foi utilizado o método frequency reponse function (FRF) para encontrar as 

frequências de ressonância das amostras. Este método consiste em medir tanto o espectro do 

carregamento quanto a resposta vibracional. O carregamento era conhecido graficamente pelo 

sistema operacional do shaker e as frequências variaram de 0 a 500 Hz. Realizaram- se assim 

duas varreduras: uma de 0 a 500 Hz e outra de 500 a 0 Hz. A realização do FRF equivale a 

um alívio de tensão residual de 3 min, consequentemente as amostras sofreram vibração 

mecânica por somente mais 2 minutos.  

As amostras apresentavam uma pequena diferença de dimensões e por esta razão o 

mesmo procedimento foi realizado para todas. Uma vez que a dimensão das amostras é um 

fator que influencia no cálculo das frequências naturais. Foram registrados os valores das 4 

primeiras frequências naturais do sistema e nenhuma das amostras sofreu vibração em sua 

respectiva primeira frequência natural, no intuito de preservar o shaker. 

A Figura 3.6 apresenta o shaker utilizado, assim como toda a montagem necessária 

para o experimento, considerando engaste da peça, posição do shaker e dos acelerômetros e 

os equipamentos utilizados para aquisição de dados. Os equipamentos para aquisição de dados 

são: o amplificador, o gerador de função, o qual transmite ao osciloscópio o espectro de 

frequências a ser analisado pelos integrantes da atividade, assim como uma CPU. 

 

  
(a) (b) 

Figura 3.6: Sistema para os ensaios de vibração: a) Amostra engastada e conectada ao shaker, 

b) Sistema de aquisição de dados. 
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A Figura 3.7 apresenta o shaker utilizado assim como sua estrutura metálica de suporte. 

 

 

Figura 3.7: Engaste utilizado no shaker.(passar para Materiais & Métodos) 

 

Foi realizado ainda um estudo analítico das frequências naturais esperadas, somente 

para efeito comparativo. 

A Figura 3.8 ilustra uma viga, em balanço, com a direção e sentido de vibração 

indicados. A viga tem como características uma seção transversal retangular com área A(x), 

espessura hy, largura hx e comprimento l. Com relação à flexão, a viga possui módulo de 

Young E e o momento de inércia de área da seção transversal a respeito do eixo z I(x). 

O momento desta viga é descrito pela Equação 3.2. 

 (   )    ( )
    (   )

   
                                                                                    (3.2) 

O modelo de vibração pode ser derivado pelo estudo do diagrama de força de um 

elemento infinitesimal de uma viga conforme Figura 3.8. Considera-se assim a deformação 

pequena o suficiente para que a causada pelo cisalhamento seja menor que   (   ), 

assumindo as forças na direção do campo y:  

( (   )  
   (   )

  
𝑑 )   (   )  𝑓(   )𝑑     ( )

    (   )

   
                       (3.3) 
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Figura 3.8: Viga simples em vibração transversal e diagrama de corpo livre de um elemento 

infinitesimal de uma viga ao ser deformada por uma força distribuída denotada por  

𝑓(   ).Fonte: VAZ, 2008. 

Onde  (   ) é uma força cisalhante na parte esquerda do elemento dx,  (   )  

  (   ) 𝑑  é a força cisalhante na parte direita do elemento dx, 𝑓(   ) é a força total externa 

aplicada a elemento por unidade de comprimento, e o termo no lado direito da igualdade é a 

força de inércia do elemento. A suposição de uma deformação cisalhante pequena usada na 

equação de balanço de forças é válida para        e       . 

Os momentos atuando no elemento dx a respeito do eixo z pelo ponto Q são 

resumidos. 

   

* (   )  
   (   )

  
𝑑 +   (   )  * (   )  

   (   )

  
𝑑 + 𝑑  [𝑓(   )𝑑 ]

  

 
                       

 

(3.4) 

O lado esquerdo da equação é zero assumindo-se que a inércia rotativa do elemento 

dx é desprezível. Expressão simplificada: 

*
   (   )

  
  (   )+ 𝑑  *

   (   )

  
 
 (   )

 
+ (𝑑 )                                          (3.5) 

Assumindo dx como um valor muito pequeno, é possível aproximar (dx)
2 

para zero. 

Desta forma, a expressão para o momento é: 
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 (   )   
   (   )

  
                                                                                           (3.6) 

Substituindo a expressão da força cisalhante na Equação 3.3: 

 
  

   
[ (   )]𝑑  𝑓(   )𝑑     ( )

    (   )

   
   (3.7) 

Substituições seguintes na equação (3.2) em (3.6) e dividindo por dx: 

  ( )
    (   )

   
 

  

   
*  ( )

    (   )

   
+  𝑓(   )                                               (3.8) 

Se 𝑓(   )    e se   ( ) e A( ) são considerados constantes, a Equação 3.8 é 

simplificada, e a vibração livre é governada por: 

    (   )

   
   

    (   )

   
                                                                                   (3.9)                              

  √
  

  
                                                                                                            (3.10)                              

As condições de contorno requeridas para solucionar a equação espacial na solução 

de separação de variáveis da equação são obtidas pela análise da deflexão   (   ), do declive 

da deflexão   (   )    , do momento de flexão      (   )     e a força cisalhante 

 [
     (   )

   
]

  
  em cada extremidade da viga.  

Se a viga em vibração transversal é livre em uma extremidade, a deflexão e o declive 

na extremidade são irrestritos, mas o momento à flexão e a força cisalhante devem ser nulos: 

   𝑒𝑛     𝑓 𝑒      
   

   
                                                                    (3.11)              

𝑓      𝑖𝑠   𝑛 𝑒  
 

  
*  

   

   
+                                                                 (3.12)                                                                    

Se, contrariamente, a extremidade da viga é fixa, o momento à flexão e a força 

cisalhante são irrestritos, mas a deflexão e o declive devem ser nulos na extremidade: 

𝑑𝑒𝑓 𝑒         (3.13) 

𝑑𝑒  𝑖 𝑒  
  

  
    (3.14) 

Em uma extremidade fixada ou  simplesmente suportada, o declive e a força 

cisalhante são irrestritos e a deflexão e o momento à flexão devem ser nulos: 
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𝑑𝑒𝑓 𝑒         (3.15) 

   𝑒𝑛     𝑓 𝑒      
   

   
    (3.16) 

Em uma extremidade móvel, o declive ou a rotação é zero e nenhuma força 

cisalhante é permitida. Por outro lado, a deflexão e o momento à flexão são irrestritos. 

Consequentemente, no contorno móvel: 

𝑑𝑒  𝑖 𝑒  
  

  
     (3.17) 

𝑓      𝑖𝑠   𝑛 𝑒  
 

  
*  

   

   
+      (3.18) 

Existem inúmeras outras condições de contorno que podem ser aplicadas por 

conexão das extremidades da viga a uma diversa gama de dispositivos. Tais condições de 

contorno podem ser determinadas pelo balanço entre força e momento. 

Adicionalmente para satisfazer quatro condições de contorno, a solução da Equação 

3.9 para vibração livre pode ser calculada apenas se duas condições iniciais são especificadas. 

Essas condições iniciais são deflexão inicial especificada e perfil de velocidade: 

 (   )    ( )    (3.19) 

  (   )   ̇ ( )    (3.20) 

Assumindo que     é o tempo inicial.    e  ̇  não podem ser zero, ou nenhum 

movimento será realizado. 

Uma solução de separação de variáveis da forma  (   )   ( ) ( ) é assumida e 

aplicada à equação do movimento (3.9). Após reagrupamento: 

  
   ( )

 ( )
  

 ̈( )

 ( )
      (3.21) 

As derivadas parciais foram substituídas por derivadas totais com anteriormente.  

 ̈( )     ( )      (3.22) 

A equação temporal tem solução de forma: 

 ( )   𝑠𝑖𝑛       𝑠     (3.23) 

As constantes A e B são determinadas pelas condições inicias especificadas depois 

de combinadas com a solução espacial. 
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A solução espacial origina-se do reagrupamento da equação: 

   ( )  (
 

 
)
 

 ( )     
 (3.24) 

Por definição 

   (
 

 
)
 

 
    

  
  

 (3.25) 

Assumindo a solução da Equação 3.25 na forma  𝑒  , a solução geral da Equação 

3.24 pode ser calculada da seguinte maneira: 

 ( )    𝑠𝑖𝑛       𝑠     𝑠𝑖𝑛       𝑠     (3.26) 

O valor de   e de três das quatro constantes de integração serão determinadas por 

meio das condições de contorno. A quarta constante é determinada pela combinação com as 

constantes A e B da equação temporal, as quais são determinadas pelas condições iniciais.  

Para exemplificar o tipo de configuração de viga estudada e analisada, calcula-se as 

frequências naturais e os modos de configuração de uma viga que possui uma extremidade 

engastada e outra livre, expressando a solução em termos de E, I,   e l. 

  (   )    (   )     (3.27) 

   (   )      (3.28) 

Assumindo E, I,   e l constantes. A equação do movimento é: 

    (   )

   
 (

  

  
)
    

   
     (3.29) 

Assumindo a separação de variáveis:  (   )   ( ) ( ) 

(
  

  
)
   

 
      (3.30) 

A equação espacial é dada por: 

    (
  

  
)        (3.31) 

            (3.32) 

(3.32) tem solução conforme (3.33): 

    𝑠𝑖𝑛       𝑠     𝑠𝑖𝑛       𝑠     (3.33) 

Aplicando-se as condições de contorno (3.27) e (3.28): 
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 ( )    ( )      (3.34) 

  ( )      ( )      (3.35) 

A solução da expressão para   nesses campos: 

          (3.36) 

          (3.37) 

   𝑠𝑖𝑛       𝑠     𝑠𝑖𝑛       𝑠       (3.38) 

     𝑠     𝑠𝑖𝑛       𝑠     𝑠𝑖𝑛       (3.39) 

Os modos de configuração são:  

      𝑠𝑖𝑛         𝑠       𝑠𝑖𝑛         𝑠      (3.40) 

Usando as condições de contorno        e         

   𝑠𝑖𝑛       𝑠     𝑠𝑖𝑛       𝑠       (3.41) 

   (𝑠𝑖𝑛   𝑠𝑖𝑛  )    (  𝑠     𝑠  )   (3.42) 

      (
            

            
)   (3.43) 

Os modos de configuração podem ser expressos como: 

       * (
              

              
)               (

              

              
)                +  (3.44) 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Análise das Tensões Residuais após a Soldagem  

 

A Tabela 4.1 apresenta os valores das tensões residuais encontrados após a soldagem 

GTAW. Os valores negativos representam tensões compressivas enquanto os positivos, 

tensões trativas. As Figuras 4.1, 4.2 e 4.3, por sua vez, apresentam o perfil de tensões 

residuais encontrado em cada uma das três amostras. Antes de realizar as medições das 

tensões residuais, foi utilizada uma limpeza por polimento eletrolítico com intuito de retirar a 

camada de óxidos e permitir a difração dos feixes de raios-X no material. 

 

Tabela 4.1: Tensões residuais nas amostras após a soldagem. 

Amostra Região  

Tensões residuais (MPa) 

 Longitudinal  Transversal 

1 

ZF 200 ±15 275 ±15 

ZTA 60 ±13 -130 ±12 

MB -350 ±17 -180 ±1 

2 

ZF -170 ±6 270 ±15 

ZTA -100 ±15 -100 ±3 

3 

ZF 240 ±15 -100 ±7 

ZTA -130 ±10 -30± 1 
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Figura 4.1: Tensões residuais na amostra 1. 

 

Figura 4.2: Tensões residuais na amostra 2. 
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Figura 4.3: Tensões residuais na amostra 3. 

 

Os resultados e, consequentemente, a natureza das tensões residuais encontrados na 

amostra 1 são condizentes com o que já se encontra bem estabelecido pela literatura e com os 

resultados obtidos por Cindra et al. (2007) assim como o proposto pela análise de elementos 

finitos desenvolvida por Yegaie et al. (2010).  

É importante ressaltar que as amostras 1 e 2 em suas direções transversais e a 

amostra 3 em sua direção longitudinal, da zona fundida,  apresentaram tensões residuais 

trativas próximas ao limite de escoamento do material. Desta forma, fica evidente a 

necessidade de um tratamento de alívio de tensões residuais nesta região. 

As amostras 2 e 3 apresentaram tensões residuais compressivas na zona fundida, em 

suas direções longitudinal e transversal respectivamente, o que apesar de benéfico à vida em 

serviço do componente é um comportamento inesperado. Ainda assim, isto pode ser 

justificado por uma possível mudança de fase, redução do tamanho de grão naquela região ou 

até mesmo têmpera ao ar (que pode ocorrer devido ao aquecimento durante a soldagem, 

seguido do resfriamento à temperatura ambiente) conforme relatado por Junaid et al. ( 2017) 
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uma vez que na presença de maiores espessuras os fatores geradores de tensões na soldagem 

não são necessariamente os mesmos (CHUVAS, 2012). 

 

4.2 Análise das Frequências Naturais das Amostras 

 

Primeiramente foram obtidos os valores das frequências naturais de todas as 

amostras, conforme apresenta a Tabela 4.2. Os valores utilizados para os testes correspondem 

a segunda frequência natural para as amostras 1 e 2 e, para a terceira amostra, foi utilizada o 

terceiro modo de ressonância. A amostra 3 foi analisada em sua terceira frequência natural, 

diferentemente das demais, somente para efeito de comparação e discussão dos resultados da 

análise das tensões residuais após a vibração. Uma vez que esta frequência superava em 10% 

a o valor máximo proposto por Jurcius et al. (2010). 

É importante ressaltar que devido à discrepância de valores, não foi calculado o 

terceiro modo de ressonância da amostra 1 que embora esteja numerada como a primeira, foi 

a última a passar pelo procedimento experimental.  

 

Tabela 4.2: Valores experimentais das frequências naturais das barras engastadas. 

Amostra 
Frequência Natural (Hz) 

2º 3º 

1 93,1 NA 

2 40,0 184,1 

3 40,0 111,0 

 

i) Para o cálculo da amostra 1: 
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    √
  

  
  

     
 √

  

  
  = 20,15 Hz 

                     
 √

  

  
  = 126,32 Hz 

                     
 √

  

  
  353,49 Hz 

 

ii) Para o cálculo da amostra 2: 

                                       

                                                      

                                     

    √
  

  
  

     
 √

  

  
  = 23,5 Hz 

                   
 √

  

  
  = 147,52 Hz 

                     
 √

  

  
  412,15 Hz 

 

iii) Para o cálculo da amostra 3: 

                                       

                                                      

                                      

    √
  

  
  

     
 √

  

  
  = 24,47Hz 
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 √

  

  
  = 153,34 Hz 

                     
 √

  

  
  429,33 Hz 

 

A Tabela 4.3 apresenta uma comparação dos valores para as frequências naturais 

encontrados experimentalmente e daqueles encontrados analiticamente. 

 

Tabela 4.3: Comparação de valores das frequências naturais. 

Amostra Frequência 

Experimental (Hz) 

Frequência Analítica 

(Hz) 

Erro (%) 

1 93,1 126,3 35,7 

2 40,0 147,5 NA 

3 110,0 429,3 NA 

 

É possível perceber desta maneira uma considerável diferença entre os valores 

calculados analiticamente e aqueles encontrados experimentalmente. Esta diferença pode 

ocorrer por diversos fatores. No caso deste experimento, o fator de maior impacto para essa 

divergência foi o suporte utilizado para fixar o shaker, que pode não ter uma rigidez suficiente 

para estar considerar a condição de engaste perfeito. Os erros relativos à diferença entre os 

valores encontrados analiticamente e experimentalmente das amostras 2 e 3 não foram 

calculados por serem superiores a 100%, evidenciando que a consideração de engastamento 

perfeito não se aplica.  

A Figura 3.7 apresenta o tipo de engaste utilizado no laboratório. Nela é possível 

observar que o engaste que sustenta uma das quatro colunas da estrutura metálica está apenas 

apoiado no plano do chão. Mais uma vez é possível destacar que com tantos graus de 

liberdade, a condição de engaste perfeito não é aplicável. 
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4.3 Análise das Tensões Residuais Após a Vibração 

 

Os resultados das tensões residuais obtidos após o tratamento alívio por vibração 

mecânica estão apresentados na Tabela 4.4. 

 

Tabela 4.4: Tensões residuais após a vibração. 

Amostra Região  

Tensões Residuais (MPa) 

Longitudinal Transversal 

1 

ZF 140 ±15 100 ±18 

ZTA 60 ±13 -130 ±12 

2 

ZF -10 ±1 90 ±13 

ZTA -100 ±15 -100 ±3 

3 

ZF -60 ±15 -40 ±15 

ZTA -130 ±10 -30 ±1 

 

Analisando a Tabela 4.4 é possível ressaltar que o comportamento encontrado com 

relação ao o alívio da ZF, da amostra 3 na direção L, apesar de não se tratar de um 

comportamento esperado,  pode ser considerados como um alívio de tensão residual de 100% 

devido à baixa magnitude da mudança da natureza da tensão residual encontrada comparada 

àquela obtida após a soldagem. O mesmo efeito pôde ser observado por Yang (2009) em sua 

análise de elementos finitos para um aumento da amplitude do carregamento. 

Além disso, não foi possível observar nenhuma diferença significante entre as 

amostras aliviadas no segundo modo de ressonância (amostras 1 e 2) e a amostra aliviada em 

seu terceiro modo de ressonância (amostra 3). A Tabela 4.5 apresenta as reduções das 

magnitudes, em porcentagem, das tensões residuais presentes no material após o tratamento 

de alívio de tensões residuais por vibração mecânica.  
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Tabela 4.5: Redução das tensões residuais em porcentagem. 

Amostra Região  

Redução das Tensões Residuais (%) 

Longitudinal Transversal 

1 ZF 30,0 63,7 

2 ZF 94,2 66,6 

3 ZF 100,0 60,0 

 

Analisando a Tabela 4.5 pode-se afirmar que a direção longitudinal da zona fundida 

apresentou alívio de tensões residuais superiores que a direção transversal ainda que o alívio 

na direção longitudinal da amostra 1 tenha sido de apenas 30,0% (o menor dentre todos). 

Chuvas (2012) pôde observar em seu trabalho o mesmo efeito relatado.  

Ainda com relação à Tabela 4.5 é importante destacar que o alívio das tensões 

residuais transversais apresentou uma convergência de valores, estando sempre próximo a 

60%. 

As Figuras 4.4, 4.5 e 4.6 apresentam o perfil das tensões residuais após o alívio por 

vibrações mecânicas. As Figuras 4.7 e 4.8, por sua vez representam a comparação da 

magnitude das tensões residuais antes e após o alivio nas direções longitudinal e transversal, 

respectivamente assim como a Tabela 4.6. 
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Figura 4.4: Tensões residuais na amostra 1. 

  

Figura 4.5: Tensões residuais na amostra 2. 



52 

 

  

 

Figura 4.6: Tensões residuais na amostra 3. 

Tabela 4.6: Tensões residuais na ZF antes e após o alívio de vibração mecânica.  

 TR antes do tratamento (MPa) TR após o tratamento (MPa) 

Amostra Direção L Direção T Direção L Direção T 

1 200 ±15 275 ±15 140 ±15 100 ±18 

2 -170 ±6 270 ±15 -10 ±1 90 ±13 

3 240 ±15 -100 ±7 -60 ±15 -40 ±15 
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Figura 4.7: Tensões residuais antes e após o tratamento – Longitudinal. 

 

 Figura 4.8: Tensões residuais antes e após o tratamento – Transversal. 
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Analisando os resultados das Tabelas 4.5 e 4.6 assim como as Figuras 4.8 e 4.9 é 

possível concluir que as tensões residuais sofreram um considerável alívio, após as vibrações 

realizadas nas três amostras. Considerando o tempo para execução do tratamento e os 

resultados encontrados, podemos afirmar que a vantagem deste processo com relação aos 

tratamentos convencionais é notável. As amostras chegaram a apresentar alívio de tensões 

residuais superior a 60% na ZF. Estes resultados estão de acordo com aqueles encontrados por 

Chuvas et al. (2010).  

Se comparados aos resultados obtidos por Aoki et al. (2005), o alívio realizado foi 

até mesmo superior com exceção da direção longitudinal da amostra 1 que ainda assim 

encontrou-se com um alívio levemente inferior. Em seu estudo Aoki et al. (2005), encontrou 

como melhor resultado um alívio de 34% na direção longitudinal da zona fundida.  

É importante ressaltar que as tensões residuais superficiais independentemente de sua 

natureza (trativa ou compressiva) sofrem alívio pelo tratamento de vibração mecânica. Este 

resultado é reforçado por aquele encontrado por Aoki et al., 2007, assim como Mohanty et al. 

(2017) que em estudo sobre alívio de tensões residuais por vibração mecânica, encontraram 

alívio de tensões compressivas superior a 60% na zona fundida a laser do aço AISI 316. 
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5 CONCLUSÕES 

 

O presente trabalho, que teve como objetivo o estudo do método de tratamento de 

alívio de tensões residuais por vibração mecânica aplicado em juntas soldadas por GTAW, de 

aço bifásico DP 600, permite as seguintes conclusões: 

 

1. Os valores de tensão após a soldagem foram heterogêneos. Contudo, os valores 

trativos observados na região da zona fundida e da zona termicamente afetada foram 

elevados (da ordem de 250 MPa), o que pode ser prejudicial para a junta em serviço.  

2. O tratamento de alívio de tensões residuais por vibração mecânica apresentou alívio 

superior a 60% das tensões trativas presentes na ZF do material após a soldagem. 

Ainda que o alívio tenha sido eficiente em ambas as direções, ele apresentou 

resultados superiores na direção longitudinal do cordão de solda. 

3. Fica evidente que considerando o reduzido tempo de tratamento (5 minutos para cada 

amostra) e o baixo custo operacional, o tratamento é adequado para aplicação 

industrial, visando maior produtividade com menor aporte financeiro.  
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6 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS  

 

A fim de dar continuidade ao trabalho, é possível fazer as seguintes sugestões que 

complementariam os resultados obtidos: 

  

1. Realizar um estudo de elementos finitos com intuito de propor uma análise por 

simulação do alívio de tensões residuais, por vibração, em junta soldada de aço DP 

600. 

2. Realizar uma análise microestrutural do material assim como testes de fadiga para 

validar o conceito da manutenção das propriedades do material. 

3. Utilizar suporte engastado durante a vibração no intuito de validar os valores 

experimentais das frequências de ressonância com os valores analíticos.  
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