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RESUMO 

 

Os aços IF (Interstitial Free) são aços de elevada ductilidade e, portanto, de grande 

estampabilidade, sendo de suma importância na indústria automobilística, onde são submetidos 

aos processos de soldagem e estampagem, que introduzem tensões residuais aos componentes 

soldados. Considerando que a estampagem é um dos processos de conformação empregados na 

indústria automobilística, torna-se importante conhecer o comportamento das juntas soldadas, 

quando submetidas ao embutimento. Desta forma, o presente trabalho tem por objetivo analisar 

o nível das tensões residuais em juntas soldadas a laser de aço IF submetidas a ensaios de 

dobramento, o que simulará as deformações da estampagem. As tensões residuais foram 

analisadas por tensometria por difração de raios-X, pelo método do sen2ψ. Os resultados 

mostraram que o processo de estampagem mudou o estado de tensões residuais das amostras 

de tensões compressivas para tensões trativas. 

 

Palavras-Chave: tensões residuais, aços IF, ensaio de dobramento, soldagem a laser. 

 

 

  



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Interstitial free (IF) steels are steels with high ductility and therefore of great drawability, being 

very important in the automotive industry, where they are subjected to the processes of welding 

and drawing which introduce residual stresses to the welded components. Considering that deep 

drawing is one of the conformation processes employed in the automobile industry, it becomes 

important to know the behavior of the welded joints, when submitted to the inlay. In this way, 

the present work has the objective of analyzing the level of the residual stresses in welded joints 

of the IF steel subjected to tests of folding, which will simulate the deformations of the deep 

drawing process. The residual stresses were analyzed by X-ray diffraction technique using the 

sin2 ψ method. The results showed that the deep drawing process changed the state of residual 

stress from compressive stresses to tensile stresses. 

 

 

Key-Words: interstitial free steels; residual stress; laser welding; folding.  
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1. INTRODUÇÃO  

 

Na indústria automobilística há uma exigência por materiais de grande 

estampabilidade que, ao mesmo tempo, possam conferir segurança ao usuário. Desta forma, 

teve início, na década de 70, o desenvolvimento de aços mais maleáveis e macios do que aços 

convencionais, que atendessem à demanda em questão. Durante o desenvolvimento deste 

material, foi descoberto que, elementos residuais em solução na estrutura de corpo centrado 

(CCC) da ferrita, influenciavam a textura cristalográfica, tendo reflexo na estampabilidade dos 

aços. Ao mesmo tempo, foi possível observar que alguns elementos de liga influenciariam a 

recristalização e segregação destes elementos residuais nos contornos de grão (FIETO, 2013). 

Surgiram, então, os aços livres de intersticiais (IF – Interstitial Free). 

Esses aços são submetidos a uma série de processos de fabricação, dentre eles: a 

estampagem e soldagem a laser. A estampagem se trata de um processo de conformação 

mecânica, no qual uma chapa denominada blank é comprimida por um punção sobre uma 

matriz, fazendo com que o blank se deforme e adquira a mesma geometria da matriz (WANG 

& GONG, 2002). O processo de soldagem a laser consiste na fusão localizada do material, 

através da absorção da energia térmica proveniente de um feixe de laser, sem a necessidade de 

metal de adição. Esse processo é de extrema importância na indústria automobilística, devido à 

qualidade do cordão de solda produzido.  

 Ambos os processos introduzem tensões residuais (TR) no componente fabricado e é 

de grande importância conhecer a natureza (compressiva ou trativa) dessas tensões no material 

(TOTTEN & HOWES, 2003). Essa importância se deve ao fato das tensões residuais se 

somarem a carregamentos externos, podendo diminuir a vida em fadiga do material. Para 

conhecer a natureza das TR, são utilizadas diversas técnicas de medição que, por sua vez, 

podem ser classificadas em destrutivas, semi-destrutivas ou não destrutivas (ROSSINI et al., 

2012). Dentre as técnicas não destrutivas, destaca-se a tensometria por difração de raios-X, que 

determina a tensão residual à partir da distância interplanar entre os planos cristalinos do 

material (ANDEROGLU, 2004). 

Assim sendo, o presente trabalho analisa as tensões residuais em amostras de aço IF 

soldadas a laser e submetidas a dobramento, simulando o processo de estampagem.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 AÇOS IF (INTERSTITIAL FREE)  

 

Na indústria automobilística, o desenvolvimento de materiais que reduzam o custo de 

produção, minimizem o custo de combustível e que aumentem a segurança do usuário é de 

extrema importância. Tendo isso em vista, em meados da década de 1970, desenvolveu-se um 

aço com extra baixo teor de carbono estabilizado ao titânio e/ou nióbio, que começou a 

substituir os aços carbono acalmados ao alumínio, tendo maior estampabilidade e tornando-se 

mais resistentes à corrosão após galvanização (SILVA, 2006). Estes aços são chamados de aços 

IF (Intersticial Free ou livre de intersticiais).  

A microestrutura do substrato dos aços IF é normalmente composta por ferrita 

equiaxial, com carbonitretos de Ti e/ou Nb (DIAS, 2016). Estes elementos atuam como agentes 

estabilizadores de C e N, retirando-os da solução sólida e formando precipitados. Desta forma, 

o aço IF apresenta extra baixo teor de átomos intersticiais, C e N, chegando a números inferiores 

a 0,003 e 0,004 % em peso, respectivamente (HOILE, 2000). Tais percentuais, conferem ao 

material baixa tensão limite de escoamento e alta resistência à redução de espessura. Além 

disso, esses baixos teores de intersticiais elevam o coeficiente de anisotropia do aço IF (GUPTA 

et al., 2006).  O processo de fabricação das chapas e tiras de aço IF também favorecem o 

aumento do coeficiente de anisotropia do material, conferindo a chapa ou tira maior grau de 

estampabilidade (GORNI et al., 2002). 

Em geral, os aços IF são classificados de acordo com o elemento estabilizador dos 

solutos, podendo-se encontrar ainda outros tipos de aços IF, tais como: IF de alta resistência, 

“envelhecíveis” (bake hardenable) e refosforados (FIETO, 2013).  

A Figura 2.1 apresenta a sequência típica de processamentos termomecânicos 

aplicados ao aço IF. 
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Figura 2.1: Sequência de processamentos termomecânicos do aço IF. 

Fonte: FIETO (2013). 

 

2.1.1. Efeitos do Fósforo  

 

O fósforo é um elemento substitucional no ferro e causa endurecimento por solução 

sólida. Também interage com outros solutos, formando precipitados do tipo FeTiP e, além 

disso, auxilia no refino de grão durante o processamento (FIETO, 2013). Esse elemento segrega 

nos contornos de grão, podendo aparecer na sua forma pura ou em forma de precipitados, 

aumentando a dureza local do material (GERBER, 1997), (SPITZIG, 1972).  

Os precipitados FeTiP tem efeitos benéficos e deletérios no aço IF que refletem na 

estampabilidade do material. A formação destes precipitados consome Ti, impedindo que 

ocorra a precipitação do carbono (precipitados como Ti4C2S2 e TiC) e, consequentemente, 

diminuindo a estampabilidade do aço IF. Além do consumo de Ti, precipitados FeTiP 

consomem P, diminuindo a quantidade deste elemento em solução sólida e, por conseguinte, 

levando à diminuição da dureza (GERBER, 1997).   

Por outro lado, há o beneficiamento para tratamentos mecânicos e térmicos posteriores 

em IF ricos em Ti e P. Isso se deve ao fato dos precipitados grosseiros de FeTiP induzirem a 

formação de sítios de nucleação de grãos (FIETO, 2013).  
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Precipitados do tipo FeNbP também podem ser formados e tem efeitos similares ao 

FeTiP (STOUVENOT et al., 1998).  

 

2.1.2. Efeitos do Titânio 

 

A principal função do Ti nos aços IF é de estabilizar os átomos de C, N e S (USHIODA 

& ABE, 1984). Além disso, a adição de Ti tem grande influência nas variáveis de 

processamento termomecânico, tais como a temperatura de reaquecimento e de bobinamento. 

Durante o processamento dos aços IF, baixas temperaturas de reaquecimento auxiliam a 

estabilização do C sob a forma do precipitado Ti4C2S2, garantindo boa estampabilidade para 

aços IF laminados a frio e recozidos (HOOK, 1993).  

 

2.1.3. Efeitos do Nióbio 

 

De maneira análoga ao Ti, a adição de Nb gera efeitos dentro do processamento do aço 

IF que podem alterar as propriedades finais do produto. Segundo Fieto (2013), a adição de Nb 

leva a mudanças na estampabilidade do aço IF, de acordo com variações nas condições de 

processamento, tais como:  

 

1. Melhor estampabilidade ao diminuir a temperatura de acabamento em aços IF 

estabilizados ao Nb, com baixa relação Nb/C. 

2. Maior estampabilidade e ductilidade em aços IF estabilizados ao Nb e Ti/Nb, com o 

aumento da temperatura de bobinamento.  

 

Além de proporcionar alterações na estampabilidade e ductilidade, o Nb também 

promove alterações na resistência mecânica dos aços IF. Devido ao seu tamanho atômico, o Nb 

retarda a recristalização, impedindo o crescimento de grão durante a laminação a quente, 

fazendo com que o material apresente grãos mais finos e, consequentemente, aumentando a 

resistência mecânica (NAJAFI-ZADEH et al., 1992). O efeito de retardar a recristalização faz 

com que aços IF estabilizados ao Nb necessitem de temperaturas de recozimento maiores que 

os estabilizados ao Ti. Isto se faz necessário para que ocorra a completa recristalização do 

material, após a laminação a frio. Portanto,  aços IF estabilizados ao titânio e nióbio apresentam 

ductilidade mais baixa que aqueles estabilizados ao titânio. Devido a isso, os aços IF 
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estabilizados apenas ao titânio tornam-se mais adequados para aplicações que demandem maior 

ductilidade (FIETO, 2013.) 

 

2.2. TENSÕES RESIDUAIS 

 

A análise das tensões atuantes em um corpo é essencial para qualquer projeto. É ela a 

responsável por determinar se um equipamento irá falhar ou não quando submetido a esforços. 

Porém, sobre um corpo, não atuam somente as tensões geradas por esforços externos. Existem 

também as tensões residuais. Estas, por sua vez, se desconsideradas ou deixadas fora da análise, 

podem levar a erros catastróficos.   

As tensões residuais são tensões autoequilibradas existentes nos materiais em 

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

1987). Estas tensões são elásticas e se superpõem às cargas de serviço. É importante ressaltar 

que qualquer processo de fabricação introduz tensões residuais na peça, podendo ter efeitos 

benéficos ou deletérios. Além disso, as tensões residuais podem ser compressivas ou trativas. 

Em relação às tensões residuais compressivas, estas são mais favoráveis por aumentar a vida 

em fadiga de um componente mecânico. Já as tensões residuais de tração têm efeito contrário, 

diminuem a vida em fadiga (TOTTEN & HOWES, 2003). Se um corpo estiver submetido a 

esforços cíclicos de tração e existirem tensões residuais trativas, poderá ocorrer uma 

superposição destas tensões, levando a uma falha precoce da estrutura ou do componente.   

Uma das principais causas do aparecimento de tensões residuais é a ocorrência de 

deformações elásticas ou plásticas não uniformes, em escala macroscópica ou microscópica, as 

quais podem ser originadas por efeitos mecânicos ou térmicos (TOTTEN & HOWES, 2003).  

Do ponto de vista térmico, as tensões residuais surgem devido a aquecimentos e 

resfriamentos não uniformes, em nível macroscópico. No nível microscópico, gradientes de 

temperatura desenvolvem tensões residuais devido às diferenças de coeficiente de expansão 

térmica entre fases ou microconstituintes. Além disso, mudanças na microestrutura do material 

também podem gerar tensões residuais (Figura 2.2). Isto ocorre devido às variações 

volumétricas associadas às mudanças de fase e precipitações (CINDRA FONSECA et al., 

2017). 
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Figura 2.2: Relações de tempo, temperatura, tensão e microestrutura no material. 

Fonte: CINDRA FONSECA et al., 2017. 

 

 

 

2.2.1 Tipos de Tensões Residuais 

 

As tensões residuais podem ser classificadas em três tipos de acordo com o 

comprimento característico, l0, que corresponde ao comprimento no qual as tensões residuais 

se autoequilibram (CINDRA FONSECA et al., 2017).  

Tensões residuais macroscópicas, também denominadas de tensões do tipo I, se 

estendem ao longo do componente em uma escala considerável do material (l0,I ≅ porção do 

componente). Este tipo de tensão é formado em processos como soldagem e usinagem, e são 

auto-equilibradas no material como um todo.  

As tensões residuais microscópicas, chamadas também de tensões residuais de tipo II, 

distribuem-se de forma homogênea numa escala de comprimento proporcional à escala 

microestrutural (l0,II ≅ escala de alguns grãos) e se autoequilibram em um conjunto restrito de 

grãos (CINDRA FONSECA et al., 2017).  

As tensões residuais submicroscópicas, ou tensões residuais de tipo III, abrangem 

distâncias interatômicas, dentro de uma pequena porção de um grão (l0,III < tamanho do grão) e 

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

discordâncias, entre outros (CINDRA FONSECA et al., 2017). 
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2.2.2. Técnicas de Medição de Tensões Residuais 

 

É de grande necessidade conhecer a natureza das tensões residuais (trativas ou 

compressivas) e suas magnitudes. Para isso, existem diversas técnicas capazes de medir o nível 

destas tensões. Estas técnicas podem ser classificadas de acordo com o nível de dano ao qual o 

corpo de prova é submetido quando realizada a prática de medição (ROSSINI et al.,2012). 

Técnicas destrutivas são aquelas que, para obter valores de deformação suficientes para 

determinar as tensões residuais, comprometem ou impossibilitam o uso do corpo de prova 

utilizado. Técnicas semi-destrutivas são as técnicas que causam certo dano ao corpo de prova, 

porém sem comprometer sua operação. Técnicas não-destrutivas são aquelas que não precisam 

de remoção de material e que não causam dano algum ao corpo de prova, este é mantido com 

sua forma e dimensões originais (ROSSINI et al., 2012).  

A seguir, será introduzida a técnica de medição utilizada nesta pesquisa, tensometria 

por difração de raios-X. Esta técnica é não destrutiva. Vale lembrar que existem diversas outras 

técnicas como: remoção de camadas, seccionamento, furo cego ou hole drilling, difração de 

nêutrons, ultrassom e ruído magnético Barkhausen.  

 

2.2.2.1. Tensometria por Difração de Raios-X 

 

Este método de medição das TR apresenta algumas vantagens que o fazem ser bastante 

utilizado. São algumas delas: capacidade de medir tensões de tipo I e II, os equipamentos podem 

ser portáteis e permite a análise em diversos tipos de materiais. A tensometria por difração de 

raios-X consiste na determinação da distância interplanar entre os planos de difração através da 

medição do ângulo que corresponde à máxima intensidade de difração, quando uma amostra 

cristalina é submetida ao raios-X, utilizando a Lei de Bragg (ANDEROGLU, 2004). 

A lei de Bragg foi proposta em 1912 por W.L. Bragg e por W.H. Bragg para explicar 

porque faces clivadas de cristais refletem feixes de raios-X a determinados ângulos de 

incidência. Esta lei afirma que a difração irá ocorrer quando a diferença entre os caminhos 

percorridos por dois feixes distintos for um múltiplo do comprimento de onda. Desta forma, os 

Bragg propuseram a Equação 2.1, onde λ é o comprimento de onda eletromagnética, d é o 

espaçamento perpendicular entre os planos da rede atômica e θ é o ângulo de difração.  

 

n.λ = 2.d.senθ                                                           (2.1) 
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É possível observar o efeito desta equação na Figura 2.3.  

 

 

Figura 2.3. Espalhamento e difração de raios-X em um arranjo cristalino. Fonte: 

FITZPATRICK & FRY, 2005. 

 

A partir do resultado da Lei de Bragg para difração dos raios-X, é possível obter os 

resultados para as tensões residuais através de dois métodos. O método utilizado neste estudo é 

denominado de método do sen²ψ e está fundamentado na equação da teoria da elasticidade para 

uma deformação εφ,ѱ, em uma direção arbitrária (TURIBUS et al., 2010).  

 

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

 

𝑑

𝑑
=   . cotg                                                                                                     (2.3)                                                    

 

Pela teoria da elasticidade de materiais sólidos, temos que a tensão (σ) e a deformação 

(ε) são dadas conforme as Equações 2.4 e 2.5.  

 𝜎 =  
𝐹

𝐴
                                                                                                                            (2.4)                              

         

𝜀 =
𝑙

𝑙𝑜
=

𝑑

𝑑
=  . cotg                  (2.5)                                

                                                                         

Através da Lei de Hooke, podemos obter as deformações principais e as tensões 

principais, relacionando-as com o módulo de elasticidade (E).  
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𝜀𝑖 =
𝜎𝑖

𝐸
                                                     (2.6)   

                                 

Lei de Hooke para o estado triaxial de tensão: 

 

 𝜀1 =
𝜎1

𝐸


(𝜎2+𝜎3)

𝐸
                                                               (2.7)                                                              

               

𝜀2 =
𝜎2

𝐸


(𝜎1+𝜎3)

𝐸
                                                      (2.8)                                                                                      

  

𝜀3 =
𝜎3

𝐸


(𝜎1+𝜎2)

𝐸
                                                      (2.9)

                                                                                    

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

principais, e ν é o coeficiente de Poisson. A partir disso, utiliza-se a deformação εφ,ѱ, a qual 

varia com o ângulo polar ϕ e o ângulo azimutal ѱ. Desta forma, utilizam-se coordenadas polares 

conforme a Figura 2.4. 

 

 

Figura 2.4: Representação das tensões principais em coordenadas polares. 

Fonte: FITZPATRICK (2005) 

 

 

𝜀𝜙,𝜓 = (𝜎1. 𝑐𝑜𝑠2 𝜙 +  𝜎2. 𝑠𝑒𝑛2𝜙). 𝑠𝑒𝑛2𝜓 −   .
(𝜎1+𝜎2+𝜎3)

𝐸
                                   (2.10)   
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Sabe-se que 𝜎3= 0, então podemos reescrever a equação 2.10 como:  

 

𝜀𝜙,𝜓 =
(1+)

𝐸
. 𝜎𝜙. 𝑠𝑒𝑛2𝜓 −   .

(𝜎1+𝜎2+𝜎3)

𝐸
                                                          (2.11)                                                

 

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

      

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

  

𝜀𝜙,𝜓1 − 𝜀𝜙,𝜓2 =
(1−)

𝐸
. 𝜎𝜙. (𝑠𝑒𝑛2𝜓2 − 𝑠𝑒𝑛²𝜓1)                           (2.12)

       

A componente de tensão σϕ da Equação 2.12 pode ser escrita como: 

 

𝜎𝜙 =
𝐸

(1+)
.

𝜀𝜙,𝜓1−𝜀𝜙,𝜓2

(𝑠𝑒𝑛²𝜓2−𝑠𝑒𝑛²𝜓1)
                          (2.13)                         

                                              

Combinando com a equação 2.5, temos a equação final da tensão dada por: 

 

𝜎𝜙 =
𝐸

(1+)
.

𝑐𝑜𝑡𝑔0(𝜙,𝜓2−𝜙,𝜓1)

(𝑠𝑒𝑛²𝜓2−𝑠𝑒𝑛²𝜓1)
                                                                        (2.14) 

 

2.3 SOLDAGEM A LASER 

 

Dentre diversos processos de soldagem, a soldagem a laser é particularmente atrativa 

para aplicações  inovadoras e economicamente viáveis. A fonte concentrada de calor permite a 

obtenção de cordões de solda profundos e estreitos, assim como velocidades altas com baixo 

aporte de calor (COELHO et al.,2013). 

O processo de soldagem a laser é um processo onde é necessário acesso à zona de 

solda por apenas um dos lados das peças a serem soldadas. A solda a laser é realizada conforme 

a intensa luz do laser incide sobre o material, aquecendo-o rapidamente e levando a fusão do 

material. Este processo de soldagem pode ser conduzido de três formas diferentes: solda de 
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condução, condução/penetração e penetração (keyhole) (BUVANASHEKARAN et al., 2009). 

A solda de condução é feita com níveis de energia mais baixos, resultando pontos de solda 

amplos e pouco profundos. As soldas de condução/penetração consomem uma quantidade 

média de energia, gerando pontos de solda mais profundos. Por fim, as soldas do tipo keyhole 

são o resultado da energia direta sobre o material, resultando em pontos de solda estreitos e 

profundos. Além disso, o regime de soldagem tipo keyhole apresenta grande produtividade e 

níveis muito baixos de distorção (AYOOLA et al., 2017).  

Em relação ao laser, existem diversos tipos de laser, desde o sólido ao gasoso, com 

comprimentos de onda do infravermelho até o ultravioleta. Os tipos de laser mais empregados 

para soldagem e corte são os gerados por uma mistura gasosa contendo CO2 e os gerados por 

YAG (yttrium aluminum garnet) no estado sólido.  

Este processo apresenta vantagens e desvantagens. Como vantagens, o processo não 

necessita de vácuo, permite a transmissão do feixe a longas distâncias, não é influenciado por 

campos magnéticos, não produz raios-X, permite a soldagem em locais de difícil acesso e a 

soldagem pode ser autógena (sem metal de adição). Em contrapartida, oferece dificuldade para 

mudança do ponto focal, apresenta limitação na espessura a ser soldada em aproximadamente 

24 mm e apresenta dificuldades na soldagem de materiais que refletem o feixe (WAINER et 

al., 1992). No processo de soldagem, o laser pode ser irradiado diretamente para o material, 

formando uma pequena cavidade alongada. A cavidade se desloca para frente junto com o feixe 

na direção da soldagem, e o material é fundido ao redor para formar a poça de fusão, que se 

solidifica e forma o cordão de solda, conforme Figura 2.5 (DIAS, 2016). 

 

Figura 2.5 – Representação esquemática da soldagem a laser. Fonte: DIAS (2016). 
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2.3.1 Tensões Residuais em Soldagem 

 

O estado de tensões residuais, ao longo de uma junta soldada é bastante complexo e, 

além disso, são as tensões residuais de tração as responsáveis pelas falhas prematuras de um 

determinado equipamento. Estas tensões geradas durante o processo de soldagem são 

consequência da variação volumétrica heterogênea, resultado de gradientes de temperatura, 

principalmente (COFINO, 2010).  

Ao aquecer uma parte do material até sua temperatura de fusão, este se funde e se 

expande. Esta expansão será limitada pelo material adjacente que não se fundiu. Desta forma, 

surgirá um estado de tensões compressivas nesta região de interface. Ao se resfriar, o material 

se contrai e, da mesma forma, esta contração é limitada pelo material adjacente, dando origem 

a um estado de tensões trativa no cordão de solda (TURIBUS et al., 2010). Além das tensões 

residuais longitudinais e transversais ao cordão de solda, durante o processo de soldagem, há 

geração de tensões residuais ao longo da espessura do componente soldado. A causa destas 

tensões é o resfriamento não homogêneo ao longo da espessura e, de maneira análoga as tensões 

transversais e longitudinais, este resfriamento não homogêneo leva a uma variação volumétrica 

(TURIBUS et al., 2010). Outra causa de tensões residuais em soldagem é a mudança de fases. 

Isto ocorre pois, em algumas mudanças de fase, há variação volumétrica. Em relação às 

mudanças de fase localizadas e não homogêneas no material, estas ocorrem devido às diferentes 

temperaturas no material, velocidades de resfriamento diferentes ou composição química 

diferente (MODENESI, 2008). 

 

2.4 ENSAIO DE DOBRAMENTO  

 

O ensaio de dobramento é um ensaio qualitativo que tem como objetivo avaliar a 

ductilidade de um determinado material. É um ensaio simples, podendo ser facilmente 

conduzido dentro de laboratórios ou até mesmo no chão de fábrica. Basicamente, o corpo de 

prova é apoiado em dois pontos afastados de uma distância previamente conhecida e, em 

seguida, aplica-se uma carga vertical no corpo de prova, no ponto médio desta distância. Este 

tipo de dobramento é designado dobramento de três pontos (STAUDER et al., 2016). A carga 

aplicada é transmitida ao corpo de prova através de um cutelo e causa deformação plástica no 

material, por flexão, até que se atinja um ângulo especificado, chamado de ângulo de 

dobramento (Figura 2.6) (OYEDEJI et al., 2017).  
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Figura 2.6: Ângulo de dobramento. Fonte: CIMM. 

 

O parâmetro mais importante deste ensaio é justamente o ângulo de dobramento. Este 

pode ser de 90°, 120° ou 180°, dependendo dos requisitos do teste e norma utilizada. Além 

disso, quanto maior for o ângulo de dobramento, mais severo é o ensaio. A severidade do ensaio 

não depende apenas do ângulo de dobramento. É função também do diâmetro interno de 

dobramento e da seção transversal do corpo de prova. Estes parâmetros variam com a posição 

do corpo de prova, dureza e resistência do material, bem como a qualidade do material ensaiado. 

Outro parâmetro importante durante o ensaio é o diâmetro do cutelo, que varia com as 

propriedades do material a ser testado. O corpo de prova para tal ensaio é simples. Consiste de 

uma forma prismática, podendo ser quadrada, retangular, circular ou tubular. Podem ser 

retirados de chapas, tubos ou barras.  

 

2.5 ESTAMPAGEM 

  

Visto que o método de dobramento das amostras neste projeto se aproximou da 

estampagem, devido à utilização de uma matriz de estampagem e pelo fato do aço IF ser 

amplamente utilizado na fabricação de componentes por estampagem, apresenta-se uma breve 

análise teórica deste processo de fabricação e suas implicações nas tensões residuais.  

A estampagem é o processo de conformação mecânica que consiste em comprimir uma 

chapa, denominada blank, através de uma matriz, para a obtenção de componentes 

tridimensionais, tais como latas de bebidas, cinzeiros, tampa do porta-malas de carros, entre 

outros. Para tal, o blank é posicionado entre a matriz e um punção, o qual desce sobre o blank 

aplicando a carga de compressão e forçando-o contra a matriz (WANG & GONG, 2002).  
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Figura 2.7: Esquema de estampagem. Fonte: WANG & GONG (2002). 

 

Assim como em todos os processos de fabricação, o processo de estampagem também 

gera tensões residuais nos componentes fabricados. Segundo Sherbiny et al. (2013), as tensões 

residuais na parede do copo estampado se devem, principalmente, à inflexão do material, 

quando este sai da matriz de estampagem (Figura 2.7). De acordo com Crina & Monica (2008), 

as tensões residuais atingem seu valor máximo na parede externa e decrescem com a espessura. 

A matriz de estampagem e a geometria do punção utilizado influenciam na geração de tensões 

residuais. Isto ocorre devido às diferenças das condições de atrito impostas pelas diferentes 

geometrias das ferramentas (DANCKERT, 1995), (FERESHTEH-SANIEE & 

MONTAZERAN, 2003), (BRABIE & NANU, 2008). 

De acordo com Sherbiny et al. (2013), é possível notar a influência de parâmetros 

como a força imposta pelo sujeitador ao blank, o raio da matriz, o raio do punção, e os 

coeficientes de fricção entre punção e blank, e sujeitador e blank nas tensões residuais como 

mostrado na Figura 2.8, Figura 2.9 e Figura 2.10. 

 



27 

 

 

Figura 2.8: Influência do raio da matriz nas tensões residuais. Fonte: SHERBINY et al. (2013) 

 

 

Figura 2.9: Influência do raio do punção nas tensões residuais. Fonte: SHERBINY et al. 

(2013) 
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Figura 2.10: Influência da força imposta pelo sujeitador nas tensões residuais. Fonte: 

SHERBINY et al. (2013) 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 MATERIAL 

     

No presente trabalho, foi estudado o aço IF, em forma de tiras (300 mm x 40 mm) de 

2 mm de espessura, previamente soldado a laser. O processo de soldagem a laser consistiu na 

passagem das peças a serem unidas por uma esteira, com espaçamento entre elas de 1,5mm. 

Utilizou-se atmosfera de gás hélio com vazão de 100 L/min, velocidade de 4,0 mm/s e distância 

focal de 1,6 mm.  

A composição química e as propriedades mecânicas do aço estudado estão presentes 

nas Tabelas 3.1 e 3.2, respectivamente.  

 

Tabela 3.1 – Composição química do aço IF (% em peso, Fe em balanço). 

C Mn P S Si Al Ti Ni Cu Cr N 

0,002 0,080 0,011 0,006 0,040 0,050 0,060 0,010 0,010 0,020 0,002 

 

Tabela 3.2 – Propriedades mecânicas do aço estudado.  

Tensão Limite de 

Escoamento (MPa) 

Tensão Limite de Resistência 

(MPa) 

Alongamento                    

(%) 

215 317 55 

 

 

3.2 CORTE DAS AMOSTRAS  

 

A partir das tiras (largura x comprimento) foram cortadas amostras com dimensões 

50 mm x 25 mm e 50 mm x 20 mm, utilizando uma guilhotina do CEFET – RJ. Estas amostras 

foram divididas em três grupos, de acordo com a Tabela 3.3.  Na Figura 3.1 pode-se observar 

um esquema das amostras dos 3 grupos. 

 

 

 

 

 



30 

 

Tabela 3.3: Grupos de amostras e suas características.  

Grupo Quantidade Dimensões          

(mm) 

Condição 

A 4 50 x 25 Soldada com cordão 

longitudinal 

B 4 50 x 20 Soldada com cordão 

transversal 

C 3 50 x 20 Metal de Base 

 

 

 

Figura 3.1: Desenho esquemático das amostras (vista superior). 

 

3.3 DOBRAMENTO 

 

Inicialmente, o dobramento das amostras seria executado segundo as normas 

ASTM E290 -13 e ASTM 190-92. Porém, nenhuma das normas contemplava ensaios para 

chapas com espessura inferior a 3,0 mm. Em seguida, a norma NBR NM 59-96 foi estudada a 

fim de realizar o procedimento. Esta norma respalda o dobramento de chapas finas, entretanto 

a adaptação ou produção do dispositivo especificado pela norma seria inviável. De acordo com 

esta norma, a chapa seria submetida a dobramento alternado em 90°.  

A solução para tais problemas foi utilizar uma matriz de estampagem (Figura 3.2) 

existente na Universidade Federal Fluminense (UFF). Com esta matriz, seria possível alcançar 
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algo próximo aos 90° estipulados pela norma NBR NM 59-96, porém o dobramento seria único 

e não alternado. Este fato não configura grande problema visto que o objetivo do trabalho não 

era analisar propriedades do material, mas analisar o estado de tensões residuais gerados pelo 

dobramento. Neste sentido, o ensaio se aproxima do processo de estampagem ao qual o aço IF 

é geralmente submetido, uma vez que é amplamente utilizado na fabricação de partes 

automotivas por estampagem, tais como portas e tampas de porta-malas de carros.  

 

 

 

(a) (b) 

 

Figura 3.2: Matriz de estampagem: a) desenho de montagem da matriz, b) matriz. 

 

Após estabelecer o método pelo qual o dobramento seria realizado, a fim de obter o 

dobramento em 90° foi utilizada uma prensa hidráulica do LTM/ UFF (Figura 3.2), com 

capacidade de 15 tf. Inicialmente, foi realizado um teste em um corpo de prova de alumínio 

para verificar se a prensa com o método selecionado dobraria as amostras. Após a realização 

do teste, iniciou-se o dobramento dos corpos de prova de aço IF, usando uma carga de 5 tf para 

todas as amostras.  

Para o grupo A, o dobramento foi realizado no sentido transversal ao cordão de solda 

(Figura 3.3 e Figura 3.4), enquanto, para o grupo B, o dobramento foi feito paralelamente ao 

cordão de solda. Em relação ao grupo C, o dobramento foi feito no sentido transversal à maior 

dimensão da amostra.  
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Figura 3.3: Corpo de prova de aço IF dobrado em matriz de estampagem. 

 

 

Figura 3.4: Sentido do dobramento em amostras do grupo A. 

 

 

3.4 ANÁLISE DAS TENSÕES RESIDUAIS 

  

A análise de tensões residuais foi realizada antes e depois do dobramento, por difração 

de raios-X utilizando o método de sen2ψ. O equipamento utilizado foi o Stressrad (Figura 3.5), 

fabricado pela Radicon (20 kV; 4,7 mA), do Laboratório de Análise de Tensões Residuais 

(LAT) da Universidade Federal Fluminense. Estas tensões foram medidas nos sentidos 

longitudinal e transversal ao plano de dobramento, conforme a Figura 3.6. 
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Figura 3.5: Equipamento de medição Stressrad. 

 

 

Figura 3.6: Sentidos das medições das tensões residuais (vista superior). 

 

 Uma grande vantagem do método de tensometria por difração de raios-X é o fato de o 

equipamento ser portátil, facilitando a medição tanto no laboratório como em campo. O 

equipamento é formado basicamente por um tubo de raios-X, detectores de raios-X e um 

colimador. O colimador é o aparato responsável por restringir o ângulo do feixe de raios-X. Foi 

usada radiação CrΚα (λ = 2,2909 Å) para difratar o plano (211) da ferrita, sob o ângulo de 

difração 2 = 156,41° com colimador de 1 mm, com ângulos ψ de 0°, 21°, 30°, 38° e 45°. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após o corte das amostras e da definição do método de dobramento, as tensões 

residuais foram medidas. Para as amostras com cordão de solda, a medição foi realizada em 

uma região próxima à região do dobramento, sobre o cordão de solda. Para as amostras sem 

cordão, a medição foi feita de forma semelhante às amostras com cordão de solda, próximo à 

região do dobramento.  

Os resultados antes do dobramento são apresentados na Tabela 4.1, Tabela 4.2 e Tabela 

4.3, assim como as médias das tensões residuais são apresentadas na Tabela 4.4. Os sentidos 

longitudinal e transversal foram estabelecidos em relação ao sentido do dobramento.   

 

Tabela 4.1: Tensões residuais antes do dobramento para as amostras do grupo A.  

Amostras Soldadas - cordão 

longitudinal 

Tensões Residuais (MPa) 

Longitudinal Transversal 

A1 -150 ±4 -40 ± 7 

A2 137 ±15 - 85 ± 6 

A3 - 100 ±0 - 120 ± 4 

A4 - 160 ±16 - 125 ± 3 

 

Tabela 4.2: Tensões residuais antes do dobramento para as amostras do grupo B.  

Amostras Soldadas - cordão 

longitudinal 

Tensões Residuais (MPa) 

Longitudinal Transversal 

B1 - 35 ± 2 - 50 ± 80 

B2 - 145 ± 16 45 ± 3 

B3 - 48 ± 0 - 132 ±19 

B4 95 ± 29 - 31 ± 0 
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Tabela 4.3: Tensões residuais antes do dobramento para as amostras do grupo C. 

Amostras Soldadas - cordão 

longitudinal 

Tensões Residuais (MPa) 

Longitudinal Transversal 

C1 - 134 ± 30 - 145 ± 12 

C2 - 297 ± 7 - 209 ± 10 

C3 - 46 ± 0 150 ± 47 

 

Analisando as Tabelas 4.1 a 4.3 é possível perceber que as amostras soldadas (grupos 

A e B) apresentaram tensões residuais compressivas de magnitude inferior às amostras do grupo 

C (sem cordão de solda) antes do dobramento. Este fenômeno pode ser atribuído ao processo 

de soldagem a laser destas amostras.  

De acordo com a Tabela 4.3, é possível notar que a tensão residual longitudinal para a 

amostra C2 e a tensão residual transversal para a amostra C3 estão em  desacordo com as demais 

medições para o mesmo grupo. Estes valores podem ter sido gerados devido à difração dos 

raios-X em alguma inclusão ou impureza do material. Desta forma a Tabela 4.4 apresenta as 

tensões residuais médias, antes do dobramento, excluindo tais valores. A Figura 4.1 apresenta 

os mesmos resultados, incluindo o desvio padrão.  

 

Tabela 4.4: Média das tensões residuais antes do dobramento. 

 

Grupo 

Tensões Residuais (MPa) 

Longitudinal Transversal 

A - 68 - 93 

B - 33 - 42 

C - 90 - 177 
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Figura 4.1: Tensões residuais médias, antes do dobramento. 

 

A Figura 4.1 permite observar que as amostras do grupo C apresentaram tensões 

compressivas de magnitude superior as amostras dos grupos A e B. É possível inferir, a partir 

deste resultado, que as tensões residuais do grupo C apresentaram tal diferença para as amostras 

dos demais grupos devido à ausência de cordão de solda.  

Após as análises das tensões iniciais, as amostras foram dobradas e, em seguida, as 

tensões residuais foram novamente medidas. Os resultados estão apresentados na Tabela 4.5.  
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Tabela 4.5: Tensões residuais após dobramento. 

Amostras Soldadas - cordão 

longitudinal 

Tensões Residuais (MPa) 

Longitudinal Transversal 

A1 80 ± 14 190 ± 15 

A2 130 ± 4 45 ± 2 

A3 - 150 ± 4 - 40 ± 7 

B1 160 ± 10 - 330 ± 15 

B2 - 85 ± 11 60 ± 19 

B3 - 40 ± 12 - 260 ± 20 

C1 70 ± 8 - 80 ± 13 

C2 130 ± 3 - 80 ± 11 

 

  

De maneira análoga à análise antes do dobramento, nota-se que as amostras A3 e B1 

apresentam resultados muito divergentes do padrão observado nas amostras dos seus 

respectivos grupos. A Tabela 4.6 e a Figura 4.1 apresentam as médias das tensões residuais para 

cada grupo, após o dobramento, excluindo tais valores.  

 

Tabela 4.6: Média das tensões residuais após dobramento. 

 

Grupo 

Tensões Residuais (MPa) 

Longitudinal Transversal 

A 105 118 

B 60 - 100 

C 100 - 80 
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Figura 4.2: Gráfico das tensões residuais médias, após dobramento. 

 

Analisando os resultados das médias apresentadas na Tabela 4.6, é possível perceber 

que após o dobramento, as tensões residuais passaram a ser, predominantemente, trativas, o que 

está coerente com os resultados encontrados por Sherbiny et al. (2013), que ressaltaram a 

grande influência nas tensões residuais das ferramentas de estampagem, gerando tensões 

trativas.  

 Outro ponto a ser observado é o fato das amostras do grupo B apresentarem tensões 

residuais compressivas em ambas as direções. Deste resultado, pode-se depreender que 

amostras dobradas paralelamente ao cordão de solda, quando solicitadas por carregamentos 

externos, apresentarão uma maior vida em fadiga. 

 De maneira geral, é possível notar que, tanto antes quanto após o dobramento, as tensões 

residuais não apresentam valores iguais em direções diferentes. Tal fenômeno pode ser 

atribuído ao alto coeficiente de anisotropia dos aços IF.  
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5. CONCLUSÕES 

  

 O presente trabalho, que teve como objetivo a análise das tensões residuais em amostras 

de aço IF submetidas a dobramento, permite as seguintes conclusões: 

 

1. As amostras soldadas (grupos A e B) apresentaram tensões residuais compressivas de 

magnitude inferior às amostras do grupo C (sem cordão de solda) antes do dobramento. 

Este fenômeno pode ser atribuído ao processo de soldagem. 

2. Após o dobramento, as tensões residuais passaram a ser, predominantemente, trativas, 

devido à ação das ferramentas de estampagem.  

3. Após o dobramento, as amostras do grupo B apresentaram no sentido longitudinal ao 

dobramento, em média, baixas tensões residuais trativas, e tensões compressivas no 

sentido transversal. Tais valores corroboram que amostras dobradas paralelamente ao 

cordão de solda, quando solicitadas por carga externa, terão uma maior vida em fadiga.  
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6. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

1. Realizar o dobramento com o dispositivo proposto pela norma NM 59-96 a fim de 

comparar os resultados obtidos. 

2. Considerando que o aço IF é ferromagnético utilizar a técnica de ruído magnético de 

Barkhausen. 

3. Modelar os ensaios de dobramento por elementos finitos, comparando-os com os 

resultados experimentais. 
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