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RESUMO 

A escolha de parâmetros de soldagem é uma etapa importante do processo de 

soldagem, influenciando diretamente no aporte térmico fornecido às juntas soldadas. 

Neste trabalho, alguns parâmetros de soldagem foram escolhidos para analisar suas 

influências nas tensões residuais, obtidas através do método de Deslocamento de 

Pontos Coordenados (DPC) em chapas de aço naval ASTM A-131 grau AH-36. 

Chapas de teste com dimensões de 200 mm x 70 mm e 13,7 mm de espessura foram 

soldadas através do processo Gas Metal Arc Welding (GMAW) seguindo o sentido de 

laminação. Para análise das tensões, foram escolhidas as condições de referência 

como: velocidade de soldagem de 6 mm/s, ângulo de bisel de 25° e tensão de 

soldagem média de 19,63 V. Posteriormente, cada um desses parâmetros foi variado, 

porém mantendo-se constantes os demais. Deste modo, foi possível estabelecer 

comparações entre um parâmetro dito padrão e suas variações. Para a chapa padrão, 

as médias das tensões residuais obtidas foram 138,13 MPa e 153,65 MPa, medidas 

a 3 mm e 2 mm da borda do cordão de solda, respectivamente. Para as amostras nas 

quais houve redução da velocidade de soldagem de 6mm/s para 3,5mm/s, as médias 

das tensões residuais medidas foram 34,67 MPa e 42,32 MPa, a 3 mm e 2mm da 

borda do cordão de solda, respectivamente. Para as amostras soldadas nas quais o 

ângulo de bisel foi aumentado de 25° para 35°, as médias das tensões residuais 

medidas foram 28,29 MPa e 31,96 MPa, a 3 mm e 2 mm da borda do cordão de solda, 

respectivamente. Por fim, para o aumento da tensão de soldagem média de 19,63 V 

para 26,48 V, as média das tensões residuais calculadas foram 50,81 Mpa e 47,39 

MPa, a 3 mm e 2 mm da borda do cordão de solda, respectivamente. As tensões 

residuais calculadas apresentaram comportamentos esperados. Assim, foi 

evidenciado como a mudança de parâmetros de soldagem influencia de forma 

significativa as tensões residuais na peça soldada. 

 

Palavras-chaves: tensões residuais, método DPC, parâmetros de soldagem, GMAW.   
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ABSTRACT 

Choosing welding parameters is an important step of the welding process, which may 

influence directly in the heat input provided. In this study, some welding parameters 

were selected in order to analyze their influences in calculating residual stresses 

through Displacement of Coordinated Points (DCP) method in ASTM A-131 grade AH-

36 naval steel sheets. Samples with 200 mm x 70 mm and 13,7 mm thickness were 

welded through Gas Metal Arc Welding (GMAW) process according to rolling direction. 

To analyze the stresses, standard conditions were defined, such as welding speed of 

6 mm/s, bevel angle of 25°, average welding voltage of 19,63 V. Then, each parameter 

was switched, however, only one at a time, keeping the rest of them constant. This 

way it was possible to establish comparisons between a standard parameter's value 

and its variation. For the standard sample, the average residual stresses found were 

138,13 MPa and 153,65 MPa, by 3 mm and 2 mm from bead margin, respectively. For 

the samples in which welding speed was lowered from 6 mm/s to 3,5 mm/s, the 

average measured residual stresses were 34,67 MPa and 42,32 MPa, by 3 mm and 2 

mm from bead margin, respectively. For the welded samples in which bevel angle was 

increased from 25° to 35°, the average measured residual stresses were 28,29 MPa 

and 31,96 MPa, by 3 mm and 2 mm from bead margin, respectively. Finally, for an 

increase in average welding voltage from 19,63 V to 26,48 V, the average calculated 

residual stresses were 50,81 MPa and 47,39 MPa, by 3 mm and 2 mm from bead 

margin. The calculated residual stresses presented as expected. It was evidenced how 

changing welding parameters would influence the residual stresses in a welded 

component in a significant way. 

 

Key words: residual stress, DCP method, welding parameters, GMAW. 
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1. INTRODUÇÃO 

As tensões residuais podem modificar o comportamento mecânico de 

componentes e estruturas soldadas. Os materiais que se deformam plasticamente 

podem falhar pela formação e propagação de trincas no material, sendo para isso 

necessária a existência de uma tensão residual trativa na ordem da tensão de 

escoamento do material. (Hosford, 2005).  

No caso da soldagem, as tensões residuais são introduzidas pelo elevado 

gradiente de temperatura devido ao aquecimento e resfriamento não uniforme. As três 

principais fontes para a produção das tensões residuais no processo de soldagem são 

decorrentes da contração no resfriamento, ao resfriamento superficial intenso e à 

transformação de fases. (Modenesi, 2008) 

As tensões residuais podem ainda comprometer a segurança operacional da 

unidade, sendo algumas vezes necessária a realização de testes hidrostáticos ou 

tratamentos térmicos pós soldagem (TTPS) para alívio das mesmas. (Oliveira, 2009) 

Os TTPS são amplamente empregados nos procedimentos de soldagem de aços de 

baixa liga, C-Mn e aços ao carbono, com objetivo de reduzir a velocidade de 

resfriamento, restaurar a microestrutura, reduzindo assim a dureza da ZTA, além de 

remover hidrogênio da peça. (Mendes, 2015) 

A determinação das tensões residuais pode ser realizada através de diversos 

procedimentos experimentais, que podem ou não envolver procedimentos destrutivos, 

como as técnicas baseadas no furo cego ou difração de raios-X (Calle, 2004), apesar 

de que dificilmente podem ser previstas com exatidão, pois para isto é necessário 

conhecer a história do material da peça, desde o processo de fabricação da matéria 

prima até o processo de fabricação e montagem do produto final em serviço (Sutero, 

2005). 

Para estudar a influência dos parâmetros de soldagem nas tensões residuais, o 

método de Deslocamento de Pontos Coordenados, desenvolvido por Siqueira Filho 

(2012) foi utilizado, e consiste em medir o deslocamento de pontos previamente 

mapeados por meio de uma Mesa de Medição de Coordenadas (MMC). Com esses 
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valores, o módulo de elasticidade e coeficiente de Poisson do material em questão, 

as tensões residuais podem ser calculadas. 

2. JUSTIFICATIVA 

Com o avanço das indústrias naval e de petróleo e gás que estão se instalando 

em Pernambuco, a demanda por resultados aumentou exponencialmente. O processo 

mais utilizado para construção de máquinas, painéis navais é o de soldagem. Dentre 

os principais empecilhos enfrentados por este processo, estão são as tensões 

residuais em juntas soldadas de componentes estruturais, que repercutem 

significativamente na vida útil do componente ou equipamento soldado. 

Em painéis navais de grandes dimensões, esses efeitos podem ser 

amplificados, produzindo grandes distorções que comprometem tanto a integridade 

quanto a montagem destes, dificultando a fabricação de embarcações e estruturas 

flutuantes, e implicando em um alto custo para a indústria. Com o fácil conhecimento 

das tensões residuais, o tempo, o desgaste físico e o custo para montar os painéis, 

por exemplo, irá diminuir, e, consequentemente, o ambiente de trabalho se tornará 

favorável à produção de qualidade em alta escala. 

A previsão de tensões residuais por métodos analíticos (modelos 

computacionais) num componente soldado ainda enfrenta problemas, associados 

principalmente à não-linearidade dos fenômenos mecânicos, somados ao 

desconhecimento das propriedades termofísicas dos materiais utilizados nesses 

modelos. Neste contexto, esse trabalho busca desenvolver uma metodologia teórico-

experimental, baseada no método de Deslocamento de Pontos Coordenados (DPC), 

capaz de medir tensões residuais em painéis navais. 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo geral 

Analisar a influência de parâmetros de soldagem nas tensões residuais obtidas 

através do método de Deslocamento de Pontos Coordenados (DPC), em chapas 

navais soldadas pelo processo GMAW. 
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3.2. Objetivos específicos 

 Fabricar juntas soldadas através do processo GMAW utilizando diferentes 

parâmetros de soldagem; 

 Referenciar pontos marcados sobre as chapas numa MMC; 

 Realizar tratamentos térmicos para alívio de tensões; 

 Medir os deslocamentos dos pontos produzidos no material soldado, após 

tratamento térmico;  

 Obter os valores das tensões residuais utilizando o método de deslocamento de 

pontos coordenados, considerando o estado plano de tensões; 

 Avaliar a influência de cada parâmetro de soldagem nas tensões residuais.  
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4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

4.1 Processo de soldagem GMAW 

O processo de soldagem GMAW (Gas Metal Arc Welding) utiliza o arco elétrico 

como fonte de calor para unir peças metálicas. O arco elétrico é formado pela corrente 

elétrico passando entre o arame consumível e a peça de trabalho. Para esse processo 

de soldagem existe uma proteção da região a ser soldada com uma atmosfera de gás. 

Esse gás pode ser inerte, sendo, no Brasil, a sua nomenclatura, MIG (Metal Inert Gas) 

ou, quando um gás ativo, MAG (Metal Active Gas). Essa atmosfera pode ser feita com 

uma mistura desses dois tipos de gases, por isso a American Welding Society (AWS), 

normatizou esse processo de GMAW (Gas Metal Arc Welding). (Marques, Modenesi, 

Bracarense, 2011) 

O processo GMAW trabalha normalmente de forma semiautomática (Barbosa, 

2007), pois faz-se necessário o operador para iniciar a alimentação do arame eletrodo, 

deslocar a tocha durante a operação, e finalizar essa alimentação, enquanto que o 

arame é alimentado automaticamente por um carretel motorizado. O calor gerado pelo 

arco é usado para fundir o arame eletrodo e transformá-lo em metal de adição. A figura 

1 mostra o esquema do processo de soldagem GMAW. 

Figura 1. Esquema soldagem GMAW 

 

(Marques, 2011) 

O processo de soldagem GMAW é largamente utilizado pois permite a 

soldagem de uma ampla faixa de espessura e pode ser utilizado para soldagem de 
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metais ferrosos e não ferrosos. A figura 2 mostra a relação entre quantidade de passes 

e a espessura da chapa a ser soldada. 

Figura 2. Relação de espessura com quantidade de passes. 

 

(Marques, 2011) 

O processo MAG é recomendado para soldagem de materiais ferrosos, com 

gás de proteção CO2 ou mistura de gases rica em CO2. Para materiais não ferrosos, 

por exemplo o alumínio, cobre, magnésio, níquel e suas ligas, e até mesmo os 

materiais ferrosos, pode-se utilizar o processo MIG. 

Para o processo GMAW é necessária uma fonte de energia, um alimentador de 

arame, uma tocha de soldagem e uma fonte de gás de proteção, como mostrado na 

figura 3. 

Figura 3. Esquema de um equipamento de soldagem GMAW. 

 

 (Marques, 2011). 

As correntes e tensões são fornecidas pela fonte de energia de forma 

adequadas para o processo, usualmente podendo ser ajustada a tensão elétrica e a 

velocidade de alimentação do arame, enquanto que a corrente é estabelecida 
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automaticamente a partir da auto-regulação. O alimentador de arame é um sistema 

que impulsiona o arame na direção da tocha, para alimentar o material de consumo, 

e trabalha juntamente com a fonte de energia. O gás fica estocado em um cilindro à 

parte, sendo transferido pelo cabo, juntamente com o arame. 

De acordo com Fogagnolo (2011) o arranjo dos polos durante a soldagem 

define o processo de três diferentes formas: 

 Corrente contínua e polaridade inversa (CC+) quando o eletrodo está ligado 

ao polo positivo, propiciando uma maior penetração e uma menor taxa de 

deposição; 

 Corrente contínua e polaridade direta (CC-), no qual o eletrodo está ligado 

ao polo negativo, gerando uma menor penetração e uma maior taxa de 

deposição; 

 Corrente alternada usada para solda de materiais com camadas de óxido, 

alumínio e magnésio. 

Nos processos de soldagem o aporte térmico é calculado a partir da eficiência 

do processo de soldagem, da corrente, da tensão e da velocidade de soldagem 

(Marques, 2011). O aporte térmico representa a quantidade de calor adicionada a um 

material por unidade de comprimento linear, expressa em kJ/mm, kJ/cm ou J/mm e 

ela é calculada pela equação (4.1): 

𝐴𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑜 (
𝑘𝐽

𝑚𝑚
) =

𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑔𝑒𝑚 (𝑉)𝑥 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝐴) 𝑥 60

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑔𝑒𝑚 (
𝑚𝑚

𝑚𝑖𝑛
) 𝑥 1000

 × 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎  (4.1) 

Onde a eficiência de transferência vai depender do processo. 

O aporte térmico é uma característica importante, pois assim como as 

temperaturas de preaquecimento e interpasses, influencia a taxa de resfriamento, que 

afeta as propriedades mecânicas e estrutura metalúrgica das regiões soldada e 

afetada pelo calor (Zinn, 2002) e, consequentemente, afeta a extensão da ZTA e a 

distribuição de tensões residuais na soldagem. Portanto, o fluxo de calor é o grande 

responsável pela existência das tensões residuais e distorções. 
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A principal limitação do processo GMAW é a sensibilidade que esse processo 

apresenta à variação dos parâmetros elétricos de operação. Esses parâmetros 

apresentam interdependência e precisam ser bem ajustados para produzir cordões de 

solda adequados. (Marques, 2011). 

4.2 Aço ASTM A-131 Grau AH-36 

Os aços de alta resistência estão divididos em quarto categorias identificadas 

pelas letras AH, DH, EH e FH seguidas por um número relacionado com o limite de 

escoamento. Para os aços de alta resistência AH, DH, EH e FH representam as 

propriedades de impacto a 0, -20, -40 e -60°C, respectivamente. (Brito, 2003) 

O aço ASTM A131 grau AH-36 é um aço normatizado pela ASTM para a 

construção naval, com alta resistência à tração. É um aço estrutural ARBL utilizado 

no casco de navios e plataformas, com boas propriedades de tenacidade, resistência, 

resistência a corrosões severas, facilidade para conformação e propriedades de 

soldagem, aliadas à redução de peso. 

A tabela 1 lista a composição química normatizada do aço em questão: 

Tabela 1. Composição química do aço A131 grau AH36. 

 

(ASTM A131, 2015) 

 Assim como a tabela 2 lista as propriedades mecânicas para este aço: 

Tabela 2. Propriedades mecânicas do aço. 

 

(ASTM A131, 2015) 
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Gonçalves (2015) estudou a temperatura de recristalização do aço em questão 

através de análises térmicas dinâmicas em um equipamento tipo de Differential 

Scanning Calorimetry (DSC), a uma taxa de aquecimento de 10ºC/min, conforme a 

Figura 4. 

Figura 4. Análise térmica dinâmica do aço ASTM A131 grau AH36. 

 

(Gonçalves, 2015) 

4.3 Tensões Residuais 

As tensões residuais no processo de soldagem são oriundas dos processos de 

expansão e contração térmica do metal aquecido e resfriado. Ao aumentar a 

temperatura do material, o limite de escoamento diminui e as tensões de restrição 

sofrem um aumento em função da expansão da região aquecida contra a compressão 

imposta por sua vizinhança, surgindo tensões de compressão na supracitada região 

aquecida. Em contrapartida, tensões de tração reativas se desenvolvem na 

supracitada vizinhança. (Okumura, Taniguchi, 1982). A figura 5 mostra a relação do 

limite de escoamento e o coeficiente de expansão térmica com o aumento da 

temperatura. 
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Figura 5. Relação entre módulo de elasticidade, coeficiente de expansão térmica e temperatura. 

 

(Okumura, 1982) 

Essa deformação plástica permanecerá parcialmente no material no término do 

processo de soldagem e entrará em equilíbrio elástico com a região adjacente. Esse 

equilíbrio é chamado de tensões residuais.  

As tensões residuais também são chamadas de tensões internas que 

permanecem no material, elementos mecânicos e peças acabadas, mesmo quando 

não mais sob influência térmica ou mecânica. Segundo Macherauch & Kloos (1987), 

“as tensões residuais são tensões auto equilibradas existentes nos materiais em 

condições de temperatura homogênea e sem carregamento externo”. 

As tensões residuais no processo de soldagem são introduzidas pela contração 

no resfriamento, somada ao resfriamento superficial intenso e as mudanças de fase. 

Por estarmos lidando com um aço termicamente tratável, o fluxo de calor e o gradiente 

térmico durante a soldagem pode implicar em transformações de fase, modificando 

sua microestrutura e as propriedades da área afetada, sendo então o grande 

responsável pela existência de tensões residuais e distorções. (Melo, 2016) 

As propriedades do metal de adição em si são passíveis de se controlar através 

do uso de consumíveis de ligas designadas favoravelmente, mas as Zonas 
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Termicamente Afetadas pelo calor da solda são frequentemente as regiões mais 

críticas no que se refere a potenciais falhas (Hutchinson, 2015). A ZTA determina as 

mudanças microestruturais e metalúrgicas na solda devido ao calor gerado durante o 

processo de soldagem e, normalmente, devido à microestrutura de grãos grosseiros, 

a ductilidade e tenacidade nesta área são baixas, sendo o fator mais importante dentre 

os que afetam a ZTA, o aporte térmico. (Moghaddam, 2016)   

Em soldagem de juntas de topo planas, a tensão na direção longitudinal atinge 

o limite de escoamento na linha de fusão e, gradualmente, diminui ao longo dela, 

atingindo valores nulos nas bordas da chapa. Para a direção transversal, as tensões 

mantêm equilíbrio com zonas de tração e compressão, tendendo a diminuir, ao se 

aproximar da borda da chapa e mantêm equilíbrio ao longo da linha da solda. 

(Okumura, 1982). A figura 6 mostras os comportamentos das tensões na direção 

longitudinal e transversal de uma junta soldada. 

Figura 6. Distribuição da tensão na direção a) longitudinal e b) transversal. 

 

(Okumura, 1982) 

Quando um componente soldado que apresenta tensões residuais é submetido 

a um carregamento de tração, as tensões residuais se somam diretamente às tensões 

do carregamento enquanto as deformações permanecerem elásticas. Essa condição 

faz com que algumas regiões da solda atinjam a condição de escoamento plástico 

antes do resto do componente. Ao existir as deformações plásticas, as variações 

dimensionais causadas pela tensão residual tendem a diminuir, e ao retirar-se o 

carregamento, o nível das tensões residuais fica reduzido. (Modenesi, 2001) 
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A figura 7 mostra o efeito de carregamentos de tração na tensão residual. 

Figura 7. Distribuição da tensão residual submetida a carregamento de tração. 

 

(Modenesi, 2001) 

A tensão residual representada pela linha vermelha reduz para linha azul 

quando submetida a carregamentos de tração no nível da tensão de escoamento. 

As tensões residuais são extremamente prejudiciais às juntas soldadas, 

podendo potencializar fenômenos que ocorrem com baixos níveis de tensão (abaixo 

do limite de escoamento do material) como a fratura frágil, fragilização pelo hidrogênio 

e corrosão sob tensão. Quando os componentes soldados são carregados além do 

seu limite de escoamento, as tensões residuais são reduzidas e podem se tornar 

desprezíveis (Modenesi, 2001).  

Para reduzir as tensões residuais ou removê-las, alguns métodos são 

utilizados. Esses métodos podem ser baseados esforços mecânicos ou térmicos. A 

tabela 3 mostra alguns métodos e suas vantagens e desvantagens (Okumura, 1982): 
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Tabela 3. Processos de alívio de tensões residuais (continua). 

Procedimento Descrição Vantagens Desvantagens 

Processos 
mecânicos 

Martelamento 

Martelamento do 
metal depositado e 

de suas adjacências, 
durante ou após a 

soldagem. 

Aplicável somente 
em materiais dúcteis 

devido à 
simplicidade da 

operação; poderá 
haver um 

refinamento dos 
grãos. 

Inadequado para 
materiais de baixa 

ductilidade. 

Encruamento 

A junta soldada é 
deformada 

plasticamente pela 
aplicação de cargas 
de tração quando as 

cargas são 
removidas, as 

tensões residuais são 
aliviadas. 

Bastante eficiente 
em tanques 

esféricos, devido à 
sua geometria 

simples e à 
possibilidade de 

estimar as tensões 
atuantes; a pressão 

hidrostática é 
aplicada para 

encruar tanques 
esféricos. 

Inadequado para 
estruturas de 

formas 
complicadas, uma 

vez que é 
impossível carregar 
uniformemente uma 
estrutura deste tipo. 

Vibração 

Aplica-se vibração na 
estrutura, submetida 
a tensões residuais, 

causando uma 
ressonância de baixa 

frequência, o que 
ocasiona uma 

deformação plástica 
parcial na estrutura, e 
as tensões residuais 
são então aliviadas 

por essas 
deformações 
resultantes. 

A operação é 
bastante simples. 

Inadequado para 
chapas grossas ou 

estruturas de 
grandes 

dimensões; o efeito 
de alívio não é 

uniforme. 

Processos 
térmicos 

Recozimento 
para alívio de 

tensões 

Aquecem-se as 
juntas soldadas de 
aços tipo ferríticos 
até 600 ou 700°C e 
as juntas de aços 
austeníticos até 
900°C; após a 

uniformização da 
temperatura, resfria-
se gradualmente, até 

a temperatura 
ambiente; o 

recozimento pode ser 
local ou total. 

Muito utilizado e 
bastante eficiente. 

O recozimento total 
é inaplicável a 
estruturas de 

grandes 
dimensões; o alívio 

de tensões, por 
meio de 

recozimento 
também é difícil de 
ser executado em 

campo. 
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Tabela 3. Processos de alívio de tensões residuais (conclusão). 

Procedimento Descrição Vantagens Desvantagens 

Processos 
térmicos 

Recozimento a 
alta 

temperatura 

Neste processo, as 
juntas soldadas são 
aquecidas até 900°C 

a 950°C; após a 
uniformização da 

temperatura, 
procede-se ao 

resfriamento lento, 
para aliviar as 

tensões. 

As tensões residuais 
poderão ser 

completamente 
aliviadas. 

Neste processo, 
exige-se um 
aquecimento 
uniforme das 

juntas, e deve-se 
tomar as devidas 
precauções para 
não distorcer a 

estrutura. 

Alívio de 
tensões a 

baixas 
temperaturas 

Aquecem-se ambos 
os lados da linha de 
solda até 150°C a 
200°C, em uma 

largura total de cerca 
de 60 a 130mm; logo 
em seguida, a linha 
de solda é resfriada 

com água. 

Adequado a 
estruturas de 

grandes dimensões 
que não permitem a 

alívio em fornos. 

O efeito de alívio é 
baixo; o alívio 
uniforme de 
tensões é 

impraticável. 

(Okumura, 1982) 

As tensões residuais estudadas neste trabalho são do tipo macrotensões, ou 

seja, tensões consideradas quase homogêneas na escala de vários grãos e 

equilibradas nos limites de todo os materiais. Os exemplos típicos destas tensões 

residuais são apresentados em sua maioria em materiais deformados plasticamente 

de maneira não uniforme, como barras sujeitas a dobramento além do limite elástico, 

processos de laminação, gradientes térmicos e têmpera em aço. (Chuvas, 2012). 

4.4 Métodos de medição de tensão residuais 

4.4.1 Técnica do furo cego 

Essa técnica também se baseia na usinagem de furos na superfície em que se 

deseja analisar as tensões residuais. Antes de se furar a peça é necessária a 

colocação de extensômetros na região a ser analisada.  Essa técnica foi desenvolvida 

por Fry (2000), sendo utilizado um furo de diâmetro de 1,8 mm com uma profundidade 

aproximada de 40% do diâmetro do furo, como mostrado na figura 8. (Fry, 2000) 
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Figura 8. Posição do extensômetros com o diâmetro e profundidade do furo usinado. 

 

(Fry, 2000) 

O extensômetro tem o papel de gravar as deformações nas três direções e com 

essa informação pode-se calcular as tensões residuais assumindo o estado plano de 

tensão (Fry, 2000). Para o cálculo das tensões residuais são utilizados coeficientes 

empíricos relacionados com a geometria do furo cego. Por ser uma técnica 

experimental é exigido uma etapa de calibração experimental ou computacional. No 

caso de campos de tensões residuais uniformemente distribuídas na espessura do 

material, as constantes de calibração já foram estabelecidas por procedimentos 

experimentais e/ou numéricos (Soares, 2003). 

A técnica de furo cego pode ser utilizada em campo ou em laboratório com uma 

enorme variedade de forma e tamanho das amostras ou componentes soldados. 

Assim como o método DPC, é considerada um ensaio "semidestrutivo", uma vez que 

o furo usinado não provoca danos significativos na integridade estrutural do objeto que 

está sendo testado. 

4.4.2 Deslocamentos de Pontos Coordenados 

As tensões residuais são medidas normalmente por meio de extensômetros 

que medem o nível de deformações em uma junta soldada por meio do alívio das 

tensões residuais nela atuantes. (Okumura, 1982). Para trabalhar de forma análoga 
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aos extensômetros Siqueira Filho em 2012 desenvolveu um método teórico-

experimental alternativo baseado nessa relação de deformação e tensão residual. 

O DCP utiliza uma Máquina de Medição por Coordenadas (MMC) para 

encontrar os deslocamentos de pontos que correspondem às deformações por alívio 

das tensões residuais. De acordo com Lucena (2000), as máquinas de medir por 

coordenadas apresentam vantagem em relação aos sistemas convencionais que 

atualmente já não conseguem acompanhar a evolução tecnológica da manufatura. 

Os resultados obtidos com esse método apresentaram valores iniciais de 

tensões residuais longitudinais bastante coerentes, quando comparado ao método de 

difração de raios-X, entretanto as tensões residuais transversais apresentaram 

valores discrepantes. Mendes, em 2015, analisou essa discrepância através da 

tensão de recuo que atua revertendo as barreiras (discordâncias bloqueadas) 

contribuindo para o deslocamento (escoamento) na direção contrária à plastificação.  

O método consiste em realizar pequenos furos sobre a região que deseja se 

analisar e mapear em (x,y) o centro dos furos na MMC. Em seguida, um tratamento 

térmico é realizado para aliviar as tensões. As chapas devem ter um furo de referência, 

distante do cordão de solda de modo a não sofrer influência do aporte térmico 

proveniente da soldagem, para relacionar os deslocamentos após o tratamento 

térmico. Esses deslocamentos ocorrem devido ao escoamento do material, portanto 

os pontos devem ser novamente mapeados na MMC de acordo com a técnica de 

medição por coordenadas, que determina a extensão dos deslocamentos produzidos 

durante tratamento térmico. (Rolim, 2003). 

Os cálculos das deformações devem ser realizados através das equações 4.2 

e 4.3 para o sentido longitudinal e transversal, respectivamente: 

𝜀𝑥 =
𝑋𝑓−𝑋𝑖

𝑋𝑖
                       (4.2) 

𝜀𝑦 =
𝑌𝑓−𝑌𝑖

𝑌𝑖
                     (4.3) 

Onde: 
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𝜀𝑥: deformação específica na direção x; 

𝜀𝑦: deformação específica na direção y; 

Xi: Coordenada inicial do ponto na direção x (mm); 

Xf: Coordenada final do ponto na direção x (mm); 

Yi: Coordenada inicial do ponto na direção y (mm); 

Yf: Coordenada final do ponto na direção y (mm). 

Posteriormente, em função da pouca espessura da chapa (13,7 mm), foi 

considerado o estado plano de tensões, sendo possível calcular as tensões residuais 

geradas pelo processo de soldagem através das equações 4.4 e 4.5 (Okumura, 1982):  

𝜎𝑥 =
𝐸

1−𝜐2 (𝜀𝑥 +  𝜐𝜀𝑦)           (4.4) 

𝜎𝑦 =
𝐸

1−𝜐2 (𝜀𝑦 +  𝜐𝜀𝑥)           (4.5) 

Onde: 

σx: tensão residual transversal – direção normal à linha de solda (MPa); 

σy: tensão residual longitudinal – direção da solda (MPa); 

εx: deformação específica normal a linha de solda; 

εy: deformação específica na linha de solda; 

E: módulo de elasticidade do material (GPa); 

𝜐: coeficiente de Poisson. 
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5. MATERIAIS E MÉTODOS 

5.1 Metal de base 

O aço utilizado neste trabalho foi o ASTM A131 grau AH-36, fornecidas pelo 

Estaleiro Atlântico Sul (Porto de Suape, Ipojuca/PE) em chapas com dimensões de 

1200 x 500 x 13,7 mm. 

Inicialmente, as chapas foram cortadas em dimensões menores, mais 

adequadas ao experimento. Seguindo a direção de laminação, foram realizados cortes 

com dimensões de 200 x 70 x 13,7 mm. A figura 9 mostra a seguir, as chapas sendo 

trabalhadas em um Centro de Usinagem para melhor acabamento dimensional, sendo 

também fresados os chanfros de 25º ou 35º com altura de raiz de 2 mm. 

Figura 9. Chapas cortadas no centro de usinagem. 

 

(Autor, 2016) 

5.2 Equipamentos, processo e parâmetros de soldagem 

Para realização da soldagem através do processo GMAW, foi utilizada uma 

fonte de soldagem, como mostra a figura 10. O arranjo dos polos durante a soldagem 

foi sempre de corrente contínua e polaridade inversa (CC+). 
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Figura 10. Máquina de soldagem GMAW. 

 

(Mendes, 2015) 

O arame utilizado foi o AWS ER70S-6 com 1,2 mm de diâmetro, com 

composição química e propriedades mecânicas conforme tabelas 4 e 5: 

Tabela 4. Composição química do metal de adição, %massa. 

 

(AWS/ASME SFA – 5.18, 2001) 

Tabela 5. Propriedades mecânicas mínimas do metal de adição. 

 

(AWS/ASME SFA – 5.18, 2001) 

 Por fim, o gás utilizado foi uma mistura de 75% de Ar e 25% de CO2, a uma 

vazão de 18 l/min. A figura 11 mostra uma máquina de corte a gás adaptada para 

realização do translado da tocha, automatizando a operação. 
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Figura 11. Máquina de corte a gás. 

 

(Autor, 2016) 

As chapas foram soldadas sempre longitudinalmente ao sentido de laminação. 

Para simular as soldagens de painéis navais, utilizaram-se travas laterais como 

maneira de impor restrições. Ainda, pois a expansão térmica da região, perto da zona 

de solda pode provocar a flexão das chapas soldadas. (Monin et al, 2009) 

A máquina de corte a gás foi então alinhada para o passe de raiz e os passes 

subsequentes. Os passes foram realizados sempre alternando o sentido para 

minimizar distorções. Após cada passe, o filme vítreo formado foi removido com uma 

escova de aço. 

Oito pares de chapas de 200x70mm foram soldados, duas a duas, conforme os 

parâmetros listados na tabela 6. As chapas podem ser divididas em quatro grupos, de 

acordo com o parâmetro de soldagem variado no processo. 
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Tabela 6. Parâmetros de soldagem para cada chapa. 

Chapa 
Tensão 

Média (V) 

Corrente 

Média (A) 

Velocidade de 

Soldagem 

(mm/s) 

Ângulo 

de Bisel 

(°) 

Aporte 

Térmico 

Médio (kj/m) 

1 19,53 173,67 6 25 565,38 

2 19,72 169,42 6 25 556,72 

3 19,80 174,67 3,5 25 988,11 

4 19,49 174,75 3,5 25 972,98 

5 19,82 169,70 6 35 560,58 

6 19,99 169,33 6 35 564,13 

7 26,91 178,42 6 25 800,15 

8 26,04 184,00 6 25 798,56 

(Autor, 2016) 

Tomando as amostras 1 e 2 como referencial, para as demais amostras foi 

variado apenas um parâmetro, de modo que fosse possível a comparação em função 

de cada alteração. Os parâmetros variados foram a velocidade de soldagem, para as 

amostras 3 e 4, o ângulo de bisel, para as amostras 5 e 6, e a tensão de soldagem 

média, para as amostras 7 e 8. 

5.3 Medição das tensões residuais pelo método DPC 

Para a medição das tensões residuais foram realizados cinco furos com 2mm de 

profundidade usando uma broca de 2mm de diâmetro (fig. 12), cujos centros foram 

então mapeados em (X, Y). 



21 

 

Figura 12. Furos realizados na amostra 

 

(Autor, 2016) 

A distribuição dos furos é dada conforme a ilustração a seguir (fig. 13). 

Figura 13. Distribuição de furos nas chapas soldadas. 

 

(Autor, 2016) 

A medição e mapeamento dos furos foi realizada com uma Máquina de Medição 

de Coordenadas (MMC) com controle numérico computadorizado (fig.14) modelo 

CRYSTA 574 (curso de medição de 700 mm e resolução de 0,0005 mm), fabricação 

MITUTOYO, ano 2004, com certificado de calibração 03206/2013, do Laboratório de 

Medição por Coordenada (LAMECO) do Departamento de Engenharia Mecânica da 

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE. 
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Figura 14. Medição sendo realizada na MMC. 

 

(Autor, 2016) 

Em seguida, foi realizado um tratamento térmico a 740ºC durante 1h (fig. 15), 

com o objetivo de aliviar as tensões existentes. Os métodos mecânicos de alivio de 

tensão podem ser eficazes, contudo, de acordo com Modenesi (2001), o método mais 

utilizado atualmente para aliviar as tensões residuais causadas é o recozimento, 

também conhecido como tratamento térmico de alívio de tensões (TTAT). 

O tempo e a temperatura são variáveis importantes do TTAT, e dependem 

principalmente do material e espessura da junta (Zeemann, 2003). 

Figura 15. Chapa retirada do forno após tratamento térmico. 

 

(Autor, 2016) 

Os pontos mapeados sofreram deslocamentos devido ao escoamento reverso 

do material e foram remapeados, de acordo com a técnica de medição de 

coordenadas e calculados pelas equações 4.2 e 4.3. As tensões residuais foram 
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calculadas pelas equações 4.4 e 4.5 com módulo de elasticidade de 207 GPa e 

coeficiente de Poisson de 0,3. 

5.4 Caracterização Macroestrutural e Microestrutural 

Para a caracterização microestrutural das juntas soldadas, amostras foram 

extraídas das chapas após o tratamento térmico, compreendendo a região do metal 

de base, ZTA e cordão de solda. A preparação iniciou-se com o processo de lixamento 

utilizando uma lixadeira rotativa e lixas com granulometria de 220, 320, 400, 600, 1000 

e 1200. Posteriormente foi realizado um polimento com pasta de diamante de 1 μm e, 

em seguida, as amostras foram atacadas com Nital 5%. 

A caracterização da microestrutura foi realizada através do microscópio óptico 

modelo Zeiss Axio Obser-Z1, do Laboratório de Microscopia e Análise Macroestrutural 

do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Pernambuco 

– UFPE.  
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6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

6.1 Tensões residuais medidas pelo método DPC 

Foram calculadas as tensões na direção longitudinal e transversal ao cordão de 

solda para cada um dos cinco pontos de cada amostra. Os módulos das tensões foram 

então agrupados de acordo com a distância entre o ponto em questão e o cordão de 

solda. Assim sendo agrupados os pontos 1 e 2, cujos centros distanciam-se 3mm do 

cordão de solda, e 3, 4 e 5, com centros localizados a 2mm do cordão de solda. A 

média dos valores dos pontos agrupados foi então compilada na tabela 7. 

Tabela 7. Tensões residuais transversais (x) e longitudinais (y). 

Amostra Parâmetro variado 
|σx1,2| 
(MPa) 

|σx3,4,5| 
(MPa) 

|σy1,2| 
(MPa) 

|σy3,4,5| 
(MPa) 

1 Padrão 184,18 202,96 232,29 252,45 

2 Padrão 92,08 104,34 109,56 123,68 

3 
Velocidade de 

soldagem 
24,55 38,04 31,99 48,39 

4 
Velocidade de 

soldagem 
44,78 46,71 54,93 56,37 

5 Ângulo de bisel 40,24 54,17 49,17 64,84 

6 Ângulo de bisel 16,33 9,76 21,15 11,88 

7 Tensão de soldagem 18,12 14,26 25,82 19,72 

8 Tensão de soldagem 83,49 80,51 104,16 102,83 

(Autor, 2016) 

As tensões σx e σy são aproximadas pela tensão de recuo do material e, portanto, 

neste trabalho, foram apresentados os gráficos com apenas as tensões σx. 

Para análise dos resultados, foram comparadas as tensões residuais da chapa 

1 (padrão) com as chapas 3 e 4 (velocidade de soldagem reduzida), figura 16 a) e b), 

e destacou-se como a redução na velocidade de soldagem (linha cinza) implicou numa 

redução para as tensões residuais (linha azul e verde).  
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Figura 16. Comportamento da tensão residual da chapa 1 com a chapa a) 3 e b) 4 com a mudança da 
velocidade. 

 

(a) (Autor, 2016) 

 

(b) (Autor, 2016) 

O mesmo comportamento é observado quando comparamos a chapa 2 (padrão) 

com as mesmas chapas 3 e 4 (velocidade de soldagem reduzida), figura 17 a) e b), e 

destacou-se como a redução na velocidade de soldagem (linha cinza) implicou numa 

redução para as tensões residuais (linha azul e verde).  
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Figura 17. Comportamento da tensão residual da chapa 2 com a chapa a) 3 e b) 4 com a mudança da 
velocidade. 

  

(a) (Autor, 2016) 

 

(a) (Autor, 2016) 

Conforme a Eq. 4.1, ao se manter constantes a corrente e tensão de soldagem, 

com a redução da velocidade de soldagem, o aporte térmico aumenta de modo 

inversamente proporcional e, como estamos lidando com uma soldagem multipasses, 

cada passe atua como um mecanismo de alívio de tensões. O aporte térmico de 

soldagem tem grande efeito nas tensões residuais, e com o crescimento do aporte 

térmico, numa soldagem multipasses, as tensões residuais são reduzidas. (Jiang et 

al., 2011). 
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Para a análise dos resultados referentes à mudança do ângulo de bisel, foram 

comparadas as tensões residuais da chapa 1 com as chapas 5 e 6, figura 18 a) e b), 

e destacou-se que com o aumento no ângulo de bisel (linha vermelha) há uma redução 

nas tensões residuais (linha azul e verde), uma vez que há uma maior interface metal 

de base x cordão de solda, favorecendo a dissipação térmica, além do maior volume 

a ser preenchido demandar mais passes, de modo que cada passe subsequente atua 

como um mecanismo de alívio de tensões para o passe prévio. 

Segundo estudo realizado por Jiang et al. (2010), o número de passes tem 

grande efeito na distribuição de tensões residuais, de modo que com o aumento no 

número de passes, as tensões residuais são reduzidas. 

Figura 18. Comportamento da tensão residual da chapa 1 com a chapa a) 5 e b) 6 com a mudança do ângulo de 
bisel. 

 

(a) (Autor, 2016) 

 

(b) (Autor, 2016) 
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O mesmo comportamento aconteceu quando comparamos a chapa 2 com as 

mesmas chapas 5 e 6, na figura 19 a) e b), observando-se como aumento do ângulo 

do bisel (linha vermelha) implicou numa redução para as tensões residuais (linha azul 

e verde).  

Figura 19. Comportamento da tensão residual da chapa 2 com a chapa a) 5 e b) 6 com a mudança do ângulo de 
bisel. 

 

(a) (Autor, 2016) 

 

(b) (Autor, 2016) 

Para o cenário de aumento da tensão de soldagem média, foram comparadas 

as tensões residuais da chapa 1 (padrão) com as chapas 7 e 8 (tensão de soldagem 

média aumentada), figura 20 a) e b), e destacou-se que com o aumento da tensão de 

soldagem média (linha amarela) implicou numa redução nas tensões residuais (linha 
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azul e verde). Conforme a Eq. 4.1, ao se manter constantes a corrente e velocidade 

de soldagem, com o aumento da tensão de soldagem, o aporte térmico aumenta 

proporcionalmente e, novamente, como estamos lidando com uma soldagem 

multipasses, cada passe atua como um mecanismo de alívio de tensões. 

Segundo Jiang et al. (2010), o aporte térmico de soldagem tem grande efeito nas 

tensões residuais, e com o crescimento do aporte térmico, as tensões residuais são 

reduzidas. 

Figura 20. Comportamento da tensão residual da chapa 1 com a chapa a) 7 e b) 8 com a mudança da tensão de 
soldagem. 

 

(a) (Autor, 2016) 

 

(b) (Autor, 2016) 
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O mesmo comportamento aconteceu quando comparamos a chapa 2, também 

com condição padrão, com as mesmas chapas 7 e 8, na figura 21 a) e b), e destacou-

se como aumento da tensão de soldagem média (linha amarela) há uma redução para 

todas as tensões residuais (linha azul e verde).  

Figura 21. Comportamento da tensão residual da chapa 2 com a chapa a) 7 e b) 8 com a mudança da tensão de 
soldagem. 

  

(a) (Autor, 2016) 

 

(b) (Autor, 2016) 

Os resultados encontrados para a variação de todos os parâmetros de soldagem 

estão condizentes com os intervalos de valores de tensões residuais em chapas com 

espessuras similares. (Kim et al., 2015). 
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6.2 Relação entre as tensões residuais 

Para analisar o efeito da mudança de cada variável na resposta da tensão 

residual σx, foi realizado um gráfico de cubo, figura 22. 

Figura 22. Gráfico de cubo para três parâmetros. 

 

(Autor, 2016) 

A tensão residual média para a condição padrão é 145,14 MPa e pode-se notar 

que com a mudança da velocidade de soldagem de 6 mm/s para 3,5 mm/s, 

representada pela linha cinza, há uma redução da tensão residual para 38,52 MPa. 

Quando a mudança é no ângulo de bisel (linha vermelha) a tensão residual média 

reduz para 30,12 MPa. E para o aumento da tensão de soldagem média (linha 

amarela), a tensão residual média também reduziu para 49,09MPa. O gráfico de cubo 

mostra que a tensão residual é bastante influenciada pela mudança de parâmetros. E 

para os parâmetros escolhidos, as tensões residuais diminuíram em média para um 

terço do valor padrão. Em verde, a tendência da resultante ao se variar 

simultaneamente os três parâmetros. 
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6.3 Análise macroscópica  

Para a análise das macrografias das juntas soldadas, uma amostra de cada 

grupo foi analisada. As amostras foram cortadas, lixadas, polidas e atacadas com 

Nital. As figuras 23 e 24 mostram as quatro amostras, por ordem: chapa padrão, 

mudança de velocidade de soldagem, ângulo de bisel e tensão de soldagem média.  

Figura 23.  Macrografia de CP da amostra a) 2 e b) 4. 

  

(Autor, 2016) 

Figura 24. Macrografia de CP da amostra a) 6 e b) 7. 

  

(Autor, 2016) 

Nas figuras pode-se observar alguns tipos de defeitos de soldagem, como a 

falta de penetração na figura 23.b, falta de fusão na figura 23.a, 24.a e 24.b, 

mordedura na figura 23.b e 24.b, e desalinhamento na figura 24.b. Esses defeitos são 

prejudiciais à operação da junta, entretanto não invalidam a utilização dessas juntas 

para análise das tensões residuais que são do tipo macrotensões. 
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6.4 Caracterização microestrutural 

A matéria prima em questão é recebida na forma de chapas previamente 

laminadas a quente, porém, com um último passe a frio, com geralmente de 1 a 2% 

de redução, apenas para fins de uniformização e acabamento. Deste modo, há 

anisotropia, conforme observado por Mendes (2015) ao caracterizar a microestrutura 

em questão. 

Para uma análise conforme a figura 25.a, os grãos apresentam-se equiaxiais, 

sem orientação preferencial. Já na figura 25.b, observam-se grãos orientados e em 

formato alongado, resultado da laminação supracitada. 

Figura 25. Micrografia do aço ASTM A131 grau AH36 a) plano transversal e b) plano superior 

  

(a) (Mendes, 2015) 

  

(b) (Mendes, 2015) 
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Para a análise da microestrutura das quatro condições estudadas neste 

trabalho, foram realizadas micrografias do metal de base, da zona termicamente 

afetada e do cordão de solda. 

A figura 26 mostra a micrografia da chapa 2 (padrão) depois do tratamento 

térmico, sendo possível visualizar bem o cordão de solda, a ZTA e o metal de adição. 

Figura 26. Cordão de solda, ZTA e metal de base para chapa padrão depois de tratamento térmico (50x). 

  

(Autor, 2016) 

Pode-se observar a presença de grãos grosseiros na região do cordão de 

solda, à esquerda. À medida que vamos deslocando o olhar para a direita, 

encontrando a região da ZTA, os grãos passam a apresentar um perfil mais refinado, 

até que alcançamos o metal de base, onde, como esperado, os grãos são equiaxiais.  

Para a mudança da velocidade a microestrutura depois do tratamento térmico 

é mostrada na figura 27, referente à chapa 4. 
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Figura 27. Cordão de solda, ZTA e metal de base para chapa soldada com velocidade de soldagem menor 
depois de tratamento térmico (50x). 

 

(Autor, 2016) 

Ao mudar a velocidade de soldagem de 6mm/s para 3,5mm/s, o aporte térmico 

transferido para o metal de base foi maior, e essa situação fica evidente ao 

compararmos o tamanho da ZTA que é visivelmente maior para figura quando 

comparado a micrografia da chapa padrão, analisada previamente (figura 26). Outra 

diferença é em relação ao cordão de solda, onde a interface entre o cordão de solda 

e a ZTA fica mais evidente. Novamente, observam-se grãos grosseiros no cordão de 

solda, que vão se apresentando mais refinados a partir da ZTA, até o metal de base. 

Para a mudança no ângulo de bisel a microestrutura da chapa 6 é mostrada na 

figura 28. 
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Figura 28. Cordão de solda, ZTA e metal de base para chapa soldada com ângulo de bisel maior depois de 
tratamento térmico (50x). 

 

(Autor, 2016) 

Quando se compara a micrografia da chapa padrão com a chapa com ângulo 

de bisel maior, voltamos para um valor similar de aporte térmico. Isso significa uma 

ZTA com extensão similar, conforme evidenciado. Ainda, a interface entre o cordão 

de solda e a ZTA volta a ser menos evidente. 

Para a mudança na tensão de soldagem média a microestrutura é mostrada na 

figura 29. 
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Figura 29. Cordão de solda, ZTA e metal de base para chapa soldada com tensão de soldagem maior depois de 
tratamento térmico (50x). 

 

(Autor, 2016) 

Ao aumentar a tensão de soldagem, o aporte térmico transferido para o metal 

de base é novamente maior, quando comparado com a chapa padrão, e essa situação 

fica evidente ao compararmos o tamanho da ZTA que é visivelmente maior para figura 

acima quando comparado a micrografia da chapa padrão (figura 26). A interface entre 

o cordão de solda e a ZTA fica mais evidente. O cordão de solda mantém o aspecto 

dos grãos grosseiros, com formato orientado (epitaxia), passando a refinados, ao 

analisarmos ao longo da ZTA, até parcialmente recristalizados, chegando no metal de 

base. 
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7. CONCLUSÕES 

As tensões residuais calculadas apresentaram comportamentos esperados. 

A partir do momento em que se reduz a velocidade de soldagem mantendo-se 

os demais parâmetros constantes – tensão de soldagem, corrente, velocidade de 

alimentação do arame -, o volume de material por passe é alterado, de modo que 

podem ser necessário menos passes para o preenchimento total do chanfro, o que 

por si só já é uma variação indireta do processo. O maior aporte térmico implicou em 

uma redução nas tensões residuais. 

A partir do momento em que se eleva o ângulo de bisel mantendo-se os demais 

parâmetros constantes, mais passes se fazem necessários para o preenchimento total 

do chanfro e isso implicou numa redução nas tensões residuais. 

A partir do momento em que se eleva a tensão de soldagem mantendo-se os 

demais parâmetros constantes, o volume de material por passe é alterado, de modo 

que podem ser necessário menos passes para o preenchimento total do chanfro, o 

que por si só já é uma variação indireta do processo. O maior aporte térmico implicou 

em uma redução nas tensões residuais.  
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8. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 Estudo estatístico da influência dos parâmetros de soldagem na tensão 

residual. 

 Relação da deformação e tensão residual utilizando o método DPC. 

 Análise financeira de medições de tensões residuais utilizando o método DPC 

e o furo cego. 
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ANEXO I – Memória de cálculo 

Cálculo de Tensão 
Residual 

Chapa 1 

Ponto Xi Xf Yi Yf Xi-Xf Yi-Yf ɛx ɛy E/1-v2 σx σy 

1 -40,4517 81,7892 -41,0172 81,5928 -0,566 -0,1964 -0,00905 -0,00226 227472 -172,113 210,0846 

2 -40,2055 91,3219 -40,8427 91,14 -0,637 -0,1819 -0,0102 -0,00209 227472 -196,241 254,5018 

3 -42,3661 76,5007 -42,8811 76,2954 -0,515 -0,2053 -0,00824 -0,00236 227472 -170,397 195,916 

4 -42,1727 86,5111 -42,7728 86,3038 -0,600 -0,2073 -0,0096 -0,00238 227472 -175,365 215,6856 

5 -41,492 96,6776 -42,1953 96,5092 -0,703 -0,1684 -0,01125 -0,00194 227472 -263,129 345,7574 

Cálculo de Tensão 
Residual 

Chapa 2 

Ponto Xi Xf Yi Yf Xi-Xf Yi-Yf ɛx ɛy E/1-v2 σx σy 

1 -45,1408 79,5338 -45,043 79,5356 0,098 0,0018 0,001552 2,14E-05 227472,5 115,6874 -134,328 

2 -44,8676 89,2845 -44,7639 89,3038 0,104 0,0193 0,001646 0,00023 227472,5 68,48154 -84,7879 

3 -46,4089 74,112 -46,3454 74,124 0,064 0,012 0,001008 0,000143 227472,5 60,99792 -67,2081 

4 -46,805 84,5131 -46,7099 84,497 0,095 -0,0161 0,00151 -0,00019 227472,5 147,2749 -173,243 

5 -46,6779 94,1006 -46,5598 94,1088 0,118 0,0082 0,001875 9,76E-05 227472,5 104,7583 -130,586 

Cálculo de Tensão 
Residual 

Chapa 3 

Ponto Xi Xf Yi Yf Xi-Xf Yi-Yf ɛx ɛy E/1-v2 σx σy 

1 -37,7691 77,9952 -37,7547 77,9844 0,014 -0,0108 0,000223 -0,00013 227472,5 36,17809 -46,372 

2 -37,6766 87,6982 -37,6566 87,7002 0,020 0,002 0,00031 2,4E-05 227472,5 12,91748 -17,6049 

3 -39,2606 72,6428 -39,2651 72,6111 -0,005 -0,0317 -7E-05 -0,00038 227472,5 61,38906 -74,2994 

4 -39,5621 82,9307 -39,5693 82,9189 -0,007 -0,0118 -0,00011 -0,00014 227472,5 16,95162 -21,8971 

5 -39,6641 93,1413 -39,6406 93,133 0,023 -0,0083 0,000364 -9,9E-05 227472,5 35,76583 -48,9621 

Cálculo de Tensão 
Residual 

Chapa 4 

Ponto Xi Xf Yi Yf Xi-Xf Yi-Yf ɛx ɛy E/1-v2 σx σy 

1 -41,9509 84,4075 -41,7435 84,5324 0,207 0,1249 0,003345 0,001388 227472,5 -44,9586 53,54048 

2 -41,761 93,9232 -41,5304 94,0482 0,231 0,125 0,003719 0,001389 227472,5 -44,6108 56,3223 

3 -43,3115 79,5998 -43,1073 79,7335 0,204 0,1337 0,003294 0,001486 227472,5 -47,7825 54,23224 

4 -43,618 89,3997 -43,407 89,52 0,211 0,1203 0,003403 0,001337 227472,5 -35,5463 42,74667 

5 -43,2136 99,3182 -42,972 99,452 0,242 0,1338 0,003897 0,001487 227472,5 -56,5046 72,14585 

Cálculo de Tensão 
Residual 

Chapa 5 

Ponto Xi Xf Yi Yf Xi-Xf Yi-Yf ɛx ɛy E/1-v2 σx σy 

1 -47,1756 80,006 -47,0947 80,0346 0,081 0,0286 0,001181 0,000336 227472,5 38,94573 -46,0359 

2 -47,229 90,3159 -47,136 90,3436 0,093 0,0277 0,001358 0,000326 227472,5 41,53965 -52,2989 

3 -48,5826 74,9592 -48,5029 74,9865 0,080 0,0273 0,001164 0,000321 227472,5 50,4376 -56,6968 

4 -48,6905 85,2713 -48,5879 85,2972 0,103 0,0259 0,001498 0,000305 227472,5 66,20592 -79,5985 

5 -49,0071 95,2661 -48,9025 95,2967 0,105 0,0306 0,001527 0,00036 227472,5 45,86184 -58,2355 

Cálculo de Tensão 
Residual 

Chapa 6 

Ponto Xi Xf Yi Yf Xi-Xf Yi-Yf ɛx ɛy E/1-v2 σx σy 

1 -39,2155 79,4772 -39,361 79,4137 -0,145 -0,0635 -0,00227 -0,00076 227472,5 -17,0303 21,46344 

2 -39,4662 89,2053 -39,6282 89,1415 -0,162 -0,0638 -0,00253 -0,00076 227472,5 -15,6248 20,83248 

3 -40,2678 74,6861 -40,4071 74,6234 -0,139 -0,0627 -0,00218 -0,00075 227472,5 -26,0994 31,40006 

4 -40,7198 84,2467 -40,8821 84,1679 -0,162 -0,0788 -0,00254 -0,00094 227472,5 0,722427 -0,9203 

5 -40,6775 95,4653 -40,8412 95,3943 -0,164 -0,071 -0,00256 -0,00085 227472,5 2,445603 -3,32372 

Cálculo de Tensão 
Residual 

Chapa 7 

Ponto Xi Xf Yi Yf Xi-Xf Yi-Yf ɛx ɛy E/1-v2 σx σy 

1 -31,9616 78,1063 -31,9988 78,0817 -0,037 -0,0246 -0,00059 -0,00029 227472,5 18,30483 -25,1902 

2 -31,3284 87,8635 -31,3767 87,8366 -0,048 -0,0269 -0,00077 -0,00032 227472,5 17,94322 -26,4406 

3 -33,096 73,3357 -33,1254 73,3148 -0,029 -0,0209 -0,00047 -0,00025 227472,5 15,40813 -20,1719 

4 -33,0493 83,1946 -33,1206 83,1568 -0,071 -0,0378 -0,00113 -0,00045 227472,5 18,29927 -25,5608 

5 -33,0931 93,1803 -33,1401 93,1587 -0,047 -0,0216 -0,00075 -0,00026 227472,5 9,085148 -13,4135 

Cálculo de Tensão 
Residual 

Chapa 8 

Ponto Xi Xf Yi Yf Xi-Xf Yi-Yf ɛx ɛy E/1-v2 σx σy 

1 -40,6326 81,5457 -40,6884 81,5602 -0,056 0,0145 -0,0009 0,000169 227472,5 -88,4181 107,7032 

2 -41,3733 91,3701 -41,4357 91,3806 -0,062 0,0105 -0,00101 0,000122 227472,5 -78,5687 100,6077 

3 -42,195 76,1841 -42,2179 76,1667 -0,023 -0,0174 -0,00037 -0,0002 227472,5 10,14951 -11,6908 

4 -42,5351 86,4247 -42,5715 86,4281 -0,036 0,0034 -0,00059 3,95E-05 227472,5 -44,3832 54,41564 

5 -42,4466 95,9765 -42,6053 95,9993 -0,159 0,0228 -0,00256 0,000265 227472,5 -187,005 242,3985 

 


