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de Aço Carbono, destinadas a processos de corte a Laser, pelo método da 
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graduação em Desenvolvimento de Tecnologia – PRODETEC.  

 

RESUMO 

O direcionamento deste trabalho está no estudo das tensões residuais de 

materiais (chapas de aço carbono) que possam interferir na qualidade de 

processamento necessária para o bom desempenho nos processos de corte a laser. 

Para tanto, foi avaliada uma metodologia para análise de materiais, especificamente, 

chapas em aço carbono, laminadas a quente, em relação às tensões residuais, 

sendo apresentados tópicos referentes à fabricação e à aquisição de materiais, 

anisotropia, métodos de análise de tensões residuais pela técnica do “furo cego” e 

pela extensometria. Os resultados apresentados partiram de análises de amostras 

utilizadas na indústria e indicam uma forma de avaliar se um material pode 

apresentar tensões durante o corte a laser que prejudiquem o processo, diminuindo 

com isto as paradas de equipamento, refugo de material e manutenções não 

programadas por colisões entre a cabeça de corte e o material, gerando não 

conformidades no processo. O trabalho iniciou com uma apresentação sobre as 

tensões residuais, suas características e processos geradores como a laminação. 

Foi apresentada uma breve explanação sobre o princípio do corte a laser, bem como 

métodos de avaliação de tensões residuais. O método sugerido de investigação foi o 

da anisotropia planar e seus resultados foram aferidos com análises de tensões 

residuais pela técnica do furo cego e extensometria uniaxial. A técnica anisotropia 

planar demonstrou ser efetiva para a verificação de tensões residuais em chapas 

planas de aço carbono destinadas ao corte a laser. Os resultados indicaram que 

quanto mais próximo foram de zero, menores foram os efeitos da tensão residual 

após o corte a laser, sendo considerado um método eficaz à seleção prévia para 

esta classe de material. A análise dimensional em relação à ondulação das 

amostras, após o processo de corte a laser, confirmou que a identificação dos seus 
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desempenhos práticos foi coerente com as necessidades e exigências do processo, 

ou seja, as amostras consideradas “ótimas”, “no limite de aceitação” e “sem 

condições de uso” para o processo, apresentaram medidas de flechas compatíveis 

aos limites sugeridos pelo equipamento de corte a laser. Para a análise de tensões 

foram efetuados testes com dois métodos: técnica do furo cego e extensometria 

uniaxial. Nos dois métodos os resultados acompanharam as características dos 

materiais definidas na utilização prática em relação ao seu desempenho, 

confirmadas na medição física e comprovadas na anisotropia planar. A análise de 

tensões residuais com a técnica do furo cego não demonstrou ser eficaz em função 

da não uniformidade das tensões ao longo da espessura do material, porém os 

valores encontrados nas variações de tensões máximas após o furo cego em cada 

amostra comprovaram que os desempenhos indicados nestas amostras seguiram as 

suas características pré definidas, ou seja, quanto menor foi a amplitude média das 

tensões, melhor foi o desempenho do material. A análise das tensões pela 

extensometria uniaxial das amostras foi executada durante o corte no equipamento a 

laser com respectiva medição das tensões: antes, durante e após o corte finalizado. 

Foram obtidos valores que demonstraram o desempenho do material em processo, 

sendo que quanto menor foi a tensão final resultante, após o corte a laser, melhor foi 

o desempenho da amostra. O método de anisotropia planar em comparação aos 

métodos convencionais de análise de tensões residuais apresentou maior 

simplicidade na avaliação dos resultados, tanto na padronização e facilidade da 

confecção das amostras como na capacitação de mão de obra. O método de furo 

cego, por exemplo, necessitou de cuidados especiais em todas as fases de 

preparação dos materiais, requerendo ainda de sensores e “softwares” importados. 

Apesar da análise de anisotropia planar ser de utilização usual nas usinas e 

laboratórios de testes, principalmente, na determinação da qualidade embutimento 

de materiais, o método teve caráter inédito quando se tratou de relacionar seu 

resultado com a análise de tensão residual e possível deformação em chapas planas 

submetidas a corte a laser (não foram encontradas referências com esta 

abordagem). Este método pode ser preferencialmente empregado nas usinas 

produtoras de aço, desta forma, garantindo e selecionando os materiais para o 

processo de corte a laser. Os equipamentos para o teste de tração para a análise de 
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anisotropia são de uso contínuo destas empresas, portanto, trata-se de uma 

metodologia que pode ser incorporada aos testes já realizados. 

 

Palavras-chave: tensões residuais, anisotropia, extensometria, corte a laser. 
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ABSTRACT 

 The focus of this work is to study residual stresses of materials (plate of carbon 

steel) that can interfere with the quality of processing required for good performance 

in the processes of laser cutting. For such, a methodology was assessed to analyze 

the materials, specifically, plates of carbon steel, hot-rolled, in relation to residual 

stresses, presenting topics relating to the manufacture and purchase of materials, 

anisotropy, analysis of residual stresses by the technique of "blind hole" and 

extensometry. The presented results came from the analysis of samples used in 

industry and suggest a way of evaluation whether a material can produce stresses 

during laser cutting that ruin the process, reducing the equipment stoppage, scrap of 

material and unscheduled maintenance by collisions between the cutting head and 

material, creating non-conformities in the process. The work has started with a 

presentation about residual stresses, its features and process generators such as 

lamination. A brief explanation was given regarding the principle of laser cutting and 

methods of assessment residual stresses. The method of investigation suggested 

was based on planar anisotropic and their results were measured with analysis of 

residual stresses by means of hole drilling and uniaxial extensometry. The planar 

anisotropic technique proved effective for checking residual stresses formed on 

plates of flat carbon steel for the purpose of laser cutting. The results indicated that, 

as close to zero they were as lesser the effects of residual stresses after laser 

cutting, settling an effective method for prior selection with this class of material. The 

dimensional analysis over the ripples in the samples after the laser cutting process, 

confirmed that the performance was consistent with the practical needs and 

requirements of the process, in other words, the samples considered "excellent", 

"under the range of acceptance" and "without conditions of use" for the process, 

pointed arrows measurement compatible to the limits suggested by the laser cutting 
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equipment. For the analysis of stresses, tests were performed by two methods: hole 

drilling and the uniaxial extensometry. In both methods the results followed the 

characteristics of the materials defined in practical use in relation to their 

performance, confirmed with physical measurement and proved with the planar 

anisotropy. The analysis of residual stresses with the hole drilling technique has not 

shown to be effective due to the non-uniformity of stresses along the thickness of the 

material, however, the values found in the maximum tension variations after the hole 

drilling in every sample, validated that the performance indicated in these samples 

followed the predefined characteristics, in other words, as low was the tension 

amplitude average as better was the performance of the material. The stress analysis 

by means of uniaxial extensometry of the samples was performed during the laser 

cutting with the measurement of the strains: before, during and after the cut has been 

completed. The results proved the efficiency of the material in the process, where as 

low were the resultant tension as better the performance of the sample after laser 

cutting. The planar anisotropy method in comparison to the usual methods of residual 

stresses analysis showed greater simplicity in the evaluation of results, as in 

standardization and ease of samples preparation as in the labor training. The hole 

drilling method, for instance, demanded special attention at all stages of material 

preparation, including the usage of additional sensors and imported software. 

Although the analysis of planar anisotropy be usually employed in factories and 

testing laboratories, specially for determination of quality in embedded materials, the 

method presented unique feature when it came to relate their results with the 

analysis of residual stresses and possible deformation in flat plates subjected to laser 

cutting (no references with this approach has been found). This method can be 

employed in factories that produce steel, ensuring and selecting the proper materials 

for laser cutting process. The equipment for traction test in anisotropy analysis are 

continuously used for these companies, so it is a methodology that can be 

incorporated into the tests already performed. 

 

 

 

Key-words: Residual stress, anisotropic, extensometric, laser cutting.  
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1 INTRODUÇÃO 

Devido ao avanço da tecnologia e ao aumento da competitividade no mercado 

globalizado, muitas empresas buscam melhores equipamentos e materiais para 

aumentar sua qualidade e produtividade e, é nesta busca que a tecnologia atual 

oferece máquinas de corte a laser para diversos tipos de processos e materiais. 

Estes equipamentos estão se tornando, cada vez mais, uma ferramenta de grande 

importância na produção industrial. Sua capacidade de realização de “designs” 

inovadores é inigualável, bem como sua flexibilidade, velocidade e qualidade final. 

Para o seu bom desempenho fazem-se necessárias matérias primas condizentes 

com a sua capacidade de processamento.  

Neste projeto de pesquisa é apresentada uma metodologia para a análise 

desta matéria prima, especificamente, em relação às tensões residuais, sendo 

apresentados tópicos referentes à fabricação e a aquisição de materiais, anisotropia, 

métodos de análise de tensões residuais e demonstrativos de resultados para o aço 

carbono plano fabricado no processo de laminação a quente.  

O direcionamento deste trabalho está no estudo das tensões residuais das 

chapas de aço carbono, de forma prática e usual na fábrica, e que possam interferir 

na qualidade de processamento por corte a laser. Os resultados apresentados 

partiram da análise de amostras utilizadas na indústria para diminuir com isto as 

paradas de equipamento, o aumento de refugo de material e as manutenções não 

programadas por colisões entre a cabeça de corte e o material, gerando não 

conformidades no processo.  

1.1 Contextualização do Problema 

As empresas brasileiras estão, a cada dia, procurando desenvolver tecnologia 

e capacidade produtiva com qualidade para competir com os mercados, nacional e 

internacional. Neste contexto, equipamentos capacitados ao corte a laser têm uma 

importante participação nas indústrias metalúrgicas, flexibilizando a produção de 

diversos produtos nos mais variados setores da economia. Existem diversos 

fabricantes que os vendem, tanto importados como fabricados no Brasil, portanto, é 
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premente que as matérias primas processadas acompanhem as características 

necessárias ao seu bom rendimento. Para exemplificar, os equipamentos de corte a 

laser processam chapas planas com tolerâncias de corte de 0,001 mm e desvios de 

posicionamento de ± 0,1 mm. 

Portanto, são necessárias chapas planas com qualidade na composição e 

dimensões. Segundo estudos do Instituto Brasileiro de Siderurgia (IBS, 2008), as 

principais usinas produtoras de aço plano no Brasil, de um modo geral, produzem 

chapas de aço grossas, chapas de aço laminadas a quente e chapas laminadas a 

frio, preferencialmente, no formato de bobinas (FIGURA 1.1).  

 

FIGURA 1.1 – Bobinas produzidas na usina (COSIPA). 

 

O total produzido de aço bruto no Brasil, em 2007, foi da ordem de 34,5 

milhões de toneladas, sendo deste, 15 milhões de toneladas de aço plano. É um 

volume “considerável”, sendo comprado pelas empresas com a qualidade desejável 

para a sua produção e dentro das especificações de normas, tais como a norma 

ABNT NBR 6658 ou SAE 1008/18, com garantia, somente, de atendimento à 

composição química. A qualidade da superfície é produzida de acordo com a NBR 

11888, onde, nas seções 5.8.4 e 5.8.5, Tabelas 10 e 11, e reproduzidas nas 
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TABELAS 1.1 e 1.2 deste documento, estão informadas as tolerâncias de 

fornecimento. 

 

TABELA 1.1 – Tolerâncias no desvio de aplainamento de chapas finas a quente em 

relação a largura das chapas “L” em mm (NBR 11888). 

Aços - Baixa resistência Aço - Alta resistência Espessura 
Nominal “e” 

(mm) L  <  1200 1200 < L < 1500 L > 1500 L  <  1200 1200 < L < 1500 L > 1500 

e < 2,00 18 20 25 23 25 31 

2,00 < e < 5,00 15 18 23 19 23 29 

Obs. Considera-se como aplainamento, a flecha ou ondulação no sentido da largura ou a 

900 da laminação das chapas. 

 

TABELA 1.2 – Tolerâncias no empeno lateral de chapas finas a quente de aço baixa 

ou alta resistência em bordas aparadas (NBR 11888). 

Comprimento Nominal  “ C “ (mm) Empeno Lateral Permissível (mm) 

C < 1000 3 

1000 < C < 1500 5 

1500 < C < 2000 6 

2000 < C < 3000 8 

Obs. Considera-se como empeno lateral, a flecha ou a ondulação no sentido longitudinal 

ou a 00 da laminação das chapas. 

 

Para os equipamentos de corte a laser, as variações de planicidade 

(aplainamento ou empeno lateral) acima de 3,00 mm em qualquer direção ou 

posição das chapas de aço, dificultam ou, até mesmo, inviabilizam o seu correto 

funcionamento.  

Nas FIGURAS 1.2 e 1.3, encontram-se mostradas as chapas com deformação 

prejudicial ao processo de corte a laser. 
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FIGURA 1.2 – Deformações durante o corte a laser. 

 

 

FIGURA 1.3 – Deformação após o corte a laser. 

 

Para direcionar este trabalho, foi escolhido como material de análise chapas 

de aço carbono, baixa resistência, NBR 6658 ou SAE 1008/18, laminadas a quente, 

espessuras de 3,75 mm, largura de 1.200 mm e comprimentos de 2.000 a 3.000 

mm. Conforme a norma NBR 11888, são permissíveis o empeno lateral de 8 mm e o 

desvio de aplainamento de 18 mm. Os equipamentos de corte a laser requerem 

variações inferiores a 3,00 mm em relação ao aplainamento e empeno lateral das 

mesmas.  
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As indústrias precisam encontrar fornecedores ou centros de serviços que 

executem um aplainamento ou estiramento para viabilizar o atendimento ao corte a 

laser, ou façam uma rigorosa inspeção no material no seu setor de recebimento de 

mercadorias. 

O material escolhido para este trabalho foi cedido pela empresa Truetzschler 

Indústria e Comércio de Máquinas Ltda., fabricante de máquinas para 

beneficiamento e limpeza de algodão. As chapas com espessura 3,00 mm e 3,75 

mm são aquelas que apresentam maior incidência de problemas em relação ao 

aparecimento de tensões durante o corte a laser. O material com 3,00 mm não foi 

escolhido devido o fornecedor atual executar estiramento após o seu 

desbobinamento, de modo que, a espessura de 3,75 mm apresenta maior incidência 

de não-conformidades resultantes de deformações após o corte a laser e, portanto 

objeto deste trabalho.  

Para situar a produção brasileira do material escolhido para a análise neste 

trabalho, foi indicado com (X) no QUADRO 1.1 as usinas produtoras destes 

materiais. 

QUADRO 1.1 - Fabricação de aços planos por usinas no Brasil (IBS, 2008). 
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1.2 Objetivos do trabalho 

O objetivo deste trabalho é analisar e apresentar um método capaz de avaliar 

se o aço carbono, produzido em chapas laminadas a quente, qualidade comercial, 

SAE 1008/20 e NBR 6658, apresenta tensões residuais que possam interferir no 

processo de corte a laser, ocasionando não conformidades no processo.  

O método dever ser eficaz e que, de maneira prática, possa ser aplicado em 

conjunto com os testes já existentes para outras finalidades. 

 

1.3 Estrutura do trabalho 

Este trabalho está dividido em cinco capítulos, descritos conforme 

apresentado no QUADRO 1.2. 

 

 

QUADRO 1.2 - Estrutura do trabalho. 

CAPÍTULO TEMA 

1 Qual o problema objeto deste estudo. 

2 O que são tensões residuais, processo de laminação e corte a 
laser, extensometria, técnica do “furo cego” e anisotropia. 

3 Métodos e testes realizados de anisotropia e extensometria. 

4 
Resultados obtidos, comprovação do método proposto baseado 
na anisotropia e nas análises pela técnica do “furo cego” e 
extensometria uniaxial. 

5 Conclusões e sugestões para trabalhos futuros 

 

 



CAPÍTULO 2  ESTADO-DA-ARTE  FUNDAMENTOS 7 

 

2 ESTADO DA-ARTE - FUNDAMENTOS 

Neste capítulo se apresenta uma abordagem em definições importantes para 

utilização neste trabalho. 

 

2.1 Tensões Residuais 

De uma forma simples e geral, entende-se por tensões residuais aquelas 

existentes em um corpo sem que estejam agindo sobre ele quaisquer forças 

externas. As tensões residuais são elásticas e se superpõem às cargas de serviço, 

podendo ser benéficas ou não às estruturas e equipamentos, dependendo de sua 

magnitude, sinal e distribuição (LU, 1996). Qualquer perturbação como remoção de 

material, aplicação de carregamentos térmicos ou mecânicos, altera o seu estado e 

causa sua redistribuição de modo que as tensões se equilibrem novamente. Vários 

casos apontam as tensões residuais como a principal causa de falha de 

equipamentos, tendo como agravante o fato de, na maioria das vezes, 

permanecerem incógnitas, desde a fabricação até a falha. 

2.1.1 Tipos de Tensões Residuais 

A classificação mais comum das tensões residuais é quanto à área de 

abrangência, sendo elas tensões residuais macroscópicas, microscópicas e 

submicroscópicas. 

Tensões Residuais Macroscópicas  

Também chamadas por alguns autores de tensões residuais do Tipo I, são as 

tensões que se estendem sobre grandes porções volumétricas quando comparadas 

com o tamanho de grão do material. As deformações originadas são praticamente 

uniformes para muitos grãos (KESAVAN et al.,2005). Exemplos típicos apresentam-

se em materiais deformados plasticamente de maneira não uniforme, como barras 

sujeitas ao dobramento além do limite elástico, processos de laminação, gradientes 
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térmicos e têmpera em aço. Um padrão típico de tensões residuais longitudinais 

macroscópicas encontrados em chapas finas soldadas está apresentado na FIGURA 

2.1. Neste caso específico tem-se um valor máximo de tensão trativa no cordão de 

solda. A partir de então, ocorre uma redução deste na medida em que se afasta do 

cordão até que a tensão se torne compressiva. Como resultante, mantém-se o 

equilíbrio dos carregamentos internos, considerando-se que as tensões são 

constantes ao longo da espessura (LU, 1996).  

 

FIGURA 2.1 – Esquema do comportamento das tensões residuais nas vizinhanças 

de uma união por soldagem de chapas finas (LU, 1996). 

Tensões Residuais Microscópicas 

As tensões residuais microscópicas ou do Tipo II são as que mantêm uma 

distribuição uniforme ao longo de um grão ou de boa parte dele. Podem ocorrer em 

interfaces entre fases e partículas precipitadas e a matriz. Desenvolvem-se durante 

a deformação elastoplástica de um material policristalino com grãos aleatoriamente 

orientados e cuja resistência ao escoamento e ao encruamento dependem da 

orientação cristalográfica (MACHERAUCH, 1986).  

Tensões Residuais Submicroscópicas 

Conhecidas, também, como tensões residuais Tipo III ou micro tensões 

localizadas, as tensões residuais submicroscópicas abrangem distâncias 

interatômicas, dentro de uma pequena porção de um grão. Ocorrem nos materiais 
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metálicos sujeitos aos processos que produzam descontinuidades na rede cristalina, 

como vazios, impurezas, falhas de empilhamento, entre outros (MACHERAUCH, 

1986). 

2.1.2 Processos e Mecanismos Geradores de Tensões R esiduais 

Segundo FERNANDES (2002), sob o ponto de vista do comportamento 

mecânico dos materiais, pode-se dizer que “as tensões residuais aparecem como 

uma resposta elástica do material a uma distribuição não-homogênea de 

deformações não elásticas, tais como as deformações plásticas, precipitações, 

transformação de fase, deformação devido à expansão térmica, entre outros”.  

Praticamente, todas as operações de manufatura contribuem para o 

aparecimento de tensões residuais: 

� contração no resfriamento devido a regiões diferentemente aquecidas nos 

processos de tratamento superficial, como têmpera ou carbonetação; 

� regiões plastificadas durante a operação de soldagem;  

� resfriamento após um processo de fundição para solidificação do material;  

� contração de moldes utilizados em injeção de diversos materiais podendo 

resultar em fissuras a quente;  

� processo de “shot peening” ou jateamento de esferas contra a superfície dos 

materiais; e, 

� processos de conformação mecânica como laminação, dobramentos, 

extrusão, etc. 

RODACOSKI (1997) mostra alguns dos principais mecanismos geradores de 

tensões residuais associados aos processos que os originam, conforme transcrito no 

QUADRO 2.1. 

Além dos processos e mecanismos geradores de tensões residuais 

mencionados, existem ainda dois processos que participam diretamente sobre o 

problema descrito no Capítulo 1, quando se tratou da contextualização do problema, 
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sendo, o processo de laminação, ou seja, uma variação da conformação mecânica e 

o processo de corte a laser. 

QUADRO 2.1 - Mecanismos de geração de tensões residuais em diferentes 

processos de fabricação e beneficiamento (RODACOSKI, 1997). 

 

Mecanismos 

 

Processos 

Deformação 

mecânica 

diferencial 

Transformação de 

fase de material 

Contração ou 

expansão 

térmica 

diferencial 

Microestrutura 

diferencial 

Desigualdades 

estruturais 

Conformação 

Laminação, 

estampagem, 

forjamento, 

extrusão, 

estiramento. 

    

Conformação 

Superficial 

“Shot peening”, 

martelamento 
    

Usinagem 

Torneamento, 

plaina, fresa, 

retífica, furação, 

eletroerosão 

    

Soldagem  
Todos os 

processos 

Todos os 

processos 
  

Tratamentos 

térmicos 
 

Têmpera, 

normalização 

Têmpera, 

normalização 
  

Fundição   

Diferentes 

seções 

transversais, 

grandes 

dimensões 

  

Tratamentos 

térmicos 

superficiais 

  
Cementação 

nitretação 

Cementação 

nitretação 
 

Montagens 

mecânicas 
    

Estruturas de 

grandes 

dimensões, 

desalinhamento 

de uniões 
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2.1.3 Laminação 

Os processos de conformação mecânica como laminação, dobramento e 

extrusão, têm como principal mecanismo de geração de tensões residuais a 

heterogeneidade das deformações plásticas entre as várias regiões dos 

componentes, por exemplo, as centrais e superficiais. Com o impacto, a região 

atingida deforma-se plasticamente por achatamento, alongando-se no plano da 

superfície. Esta é então comprimida pelas regiões contidas logo abaixo que não 

tiveram influência do impacto. Quando as cargas do processo são aliviadas, no 

esforço de manter a seção transversal da barra plana, as seções centrais do 

material que escoaram menos, tendem a voltar ao seu comprimento inicial e forçam 

as fibras externas a se encurtarem ainda mais, acomodando-se a um comprimento 

maior que o inicial. Assim, são geradas tensões compressivas na superfície e 

tensões trativas na região central da peça como reação das fibras externas ao 

esforço das fibras centrais em retornarem ao comprimento inicial (FIGURA 2.2).  

 

FIGURA 2.2 – Tensão no interior da uma placa (JUVINALL, 1967). 

Exemplos bem explicativos de tensões residuais resultantes de processos de 

flexão, seguido de plastificação, podem ser encontrados em JUVINALL(1967) e 

BEER (1981). 

Laminação é o processo de conformação mecânica que consiste em modificar 

a seção transversal de um metal na forma de barra, lingote, placa, fio, ou tira, etc., 

pela passagem entre dois cilindros com geratriz retilínea (laminação de produtos 

planos) ou contendo canais entalhados de forma mais ou menos complexa 

(laminação de produtos não planos), sendo que a distância entre os dois cilindros 

deve ser menor que a espessura inicial da peça metálica. É o processo de 
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transformação mecânica de metais mais utilizados, pois, apresenta alta 

produtividade e um controle dimensional do produto acabado que pode ser bastante 

preciso. Na laminação, o material é submetido a tensões compressivas elevadas, 

resultantes da ação de prensagem dos rolos e as tensões cisalhantes superficiais, 

geradas pelo atrito entre os rolos e o material (FIGURA 2.3). As forças de atrito são, 

também, responsáveis pelo ato de "puxar" o metal para dentro dos cilindros. 

 

 

FIGURA 2.3 – Material submetido a tensões na laminação (JUVINALL, 1967). 

Sistema de Produção 

A redução ou desbaste inicial dos aços em lingotes, em blocos, tarugos ou 

placas é realizado normalmente por laminação a quente. Depois dessa fase, segue-

se uma nova etapa de laminação a quente para transformar os produtos em chapas 

grossas, tiras, vergalhões, barras, tubos, trilhos ou perfis estruturais. A laminação a 

frio que ocorre após o processo a quente produz tiras a frio de excelente 

acabamento superficial, com boas propriedades mecânicas e controle dimensional 

do produto final bastante rigoroso (COSIPA). Uma representação simplificada deste 

processo está apresentada na FIGURA 2.4. 
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FIGURA 2.4 – Fluxo Simplificado de Produção (COSIPA, 2008). 

Laminadores 

Um laminador consiste, basicamente, de cilindros (ou rolos), mancais, uma 

carcaça chamada de gaiola ou quadro para fixar estas partes e um motor para 

fornecer potência aos cilindros e controlar a sua velocidade de rotação. As forças 

envolvidas na laminação podem facilmente atingir milhares de toneladas, portanto, é 

necessária uma construção bastante rígida, além de motores muito potentes para 

fornecer a potência necessária. Utilizam-se variadas disposições de cilindros na 

laminação, o mais simples é constituído por dois cilindros de eixo horizontais, 

colocados verticalmente um sobre o outro e mais dois cilindros verticais para o 

controle lateral do material a ser laminado (FIGURA 2.5). 

Os laminadores são constituídos por cilindros de laminação de aço fundido ou 

forjado, ou de ferro fundido, aquecidos pelo material laminado a quente, sendo de 

grande importância seus resfriamentos adequados, usualmente por intermédio de 

jatos de água. Os mancais dos cilindros servem de apoio; eventuais deformações 
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destas peças provocam variações dimensionais nos produtos, o que é altamente 

indesejável.  

    

FIGURA 2.5 – Laminador universal (DANTAS, 1982). 

Laminação a quente 

A laminação a quente se processa em laminadores reversíveis duplos (dois 

cilindros) ou quádruplos (dois cilindros de trabalho e dois de apoio ou encosto). Na 

etapa inicial do processo o material é aquecido a uma temperatura elevada (no caso 

de aços inicia entre 1100 e 1300 ºC e termina entre 700 e 900 ºC, porém, no caso de 

não ferrosos estas temperaturas normalmente são bem mais baixas), acima de  

723 0C (CHIAVERINI, 1984), para que seja realizado o chamado desbaste dos 

lingotes ou placas fundidas. O processo transcorre da seguinte forma: 

1- uma placa (matéria prima inicial), cujo peso varia de alguns quilos até 15 t, é 

produzida na refusão, por meio de fundição semicontínua, em molde com 

seção transversal retangular.  

2- posteriormente, a placa é aquecida até tornar-se semiplástica. 

3- o material laminado é deslocado, a cada passada, por entre os cilindros, 

sendo que a abertura dos mesmos define a espessura do passe. A redução 

da espessura por passe é de, aproximadamente, 50% e depende da dureza 

da liga que está sendo laminada. No último passe de laminação, o material 

apresenta-se com espessura de 3 a 6 mm, sendo enrolado ou cortado em 

chapas planas, constituindo-se na matéria prima para o processo de 

laminação a frio. 
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As placas são laminadas até chapas grossas (material mais espesso) ou tiras 

a quente. Na laminação de chapas grossas utilizam-se laminadores reversíveis. Na 

laminação de tiras, comumente se utilizam laminadores reversíveis numa etapa 

preparadora e, posteriormente, um trem contínuo de laminadores. Na FIGURA 2.6 

está mostrado, esquematicamente, um trem contínuo de laminação. O material, 

após a laminação, é, então, bobinado a quente, decapado e oleado indo a seguir 

para o mercado ou para a laminação a frio. 

      

FIGURA 2.6 – Trem contínuo de laminação a quente (DANTAS, 1982). 

Tensões decorrentes da laminação 

Os principais tipos de produtos laminados são: chapas planas ou em bobinas, 

folhas e discos. Esses semimanufaturados têm diversas aplicações em rodas, 

carrocerias para ônibus, equipamentos rodoviários, elementos estruturais, telhas, 

fachadas, calhas, rufos, latas, descartáveis e flexíveis e bens de consumo diversos 

como panelas, utensílios domésticos, etc. 

As diferentes velocidades de resfriamento, após a laminação, conforme o 

grau de exposição, da chapa ou perfil laminado, levam ao aparecimento de tensões 

que permanecem nas peças, recebendo o nome de tensões residuais (σr) 

(PIGNATTA, 1997). Em chapas, por exemplo, as extremidades resfriam-se mais 

rapidamente que a região central, contraindo-se; quando a região central da chapa 

resfria-se, as extremidades, já solidificadas, impedem essa região de contrair-se 

livremente. Assim, as tensões residuais são de tração na região central e de 

compressão nas bordas (FIGURA 2.7). Essas tensões são sempre normais à seção 

transversal das chapas e, evidentemente, tem resultante nula. As operações 

executadas envolvendo aquecimento e resfriamento (soldagem, corte com maçarico, 

etc.) também provocam o surgimento de tensões residuais. Esse é o caso dos perfis 
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soldados onde, nas regiões adjacentes aos cordões de solda, permanecem tensões 

longitudinais de tração após o resfriamento (FIGURA 2.8). 

 

FIGURA 2.7 – Tensões residuais em chapas (PIGNATTA, 1997). 

 

FIGURA 2.8 – Tensões residuais em perfis soldados (PIGNATTA, 1997). 

2.1.4 Corte a Laser 

O princípio do laser foi descrito por Albert Einstein no começo do século 

passado, porém, somente a partir dos anos 60 que esta ferramenta atingiu 

aplicações comerciais. A tecnologia laser faz parte de todos os aspectos de nossas 

vidas, das telecomunicações aos códigos de barras. A potência do laser necessária 

para estas operações é muito baixa. Para obtê-la, basicamente se concentra o raio 
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laser em um pequeno ponto, fornecendo a energia necessária para aquecer, fundir e 

até mesmo evaporar os metais de modo imediato. 

O maior grupo de aplicações do laser de alta potência é como ferramenta de 

corte (FIGURA 2.9), permitindo a obtenção de peças com extrema precisão a uma 

velocidade altíssima e sem contato entre estes.  

 

FIGURA 2.9 – Corte a Laser em chapa plana (TRUMPF, 2000). 

Geração do laser 

Na indústria, essa tecnologia é usada na soldagem, no tratamento térmico e 

no corte de metais. O nome Laser é uma sigla formada pelas letras iniciais das 

palavras “Light amplification by stimulated emission of radiation”, que em português 

quer dizer: amplificação da luz por emissão estimulada da radiação. Laser é um 

sistema que produz um feixe de luz concentrado, obtido por excitação dos elétrons 

de determinados átomos, utilizando um veículo ativo que pode ser um sólido (o rubi) 

ou um líquido (o dióxido de carbono sob pressão). Este feixe de luz produz intensa 

energia na forma de calor. A sua incidência sobre um ponto da peça ou material é 

capaz de promover a sua fusão e, mesmo, a sua vaporização. Desse modo, é 

possível furar e cortar praticamente qualquer material, independentemente de sua 

resistência mecânica. Atualmente, o laser usado na indústria utiliza o dióxido de 

carbono (CO2) como veículo ativo. Outros gases, como o nitrogênio (N2) e o hélio 

(H), são misturados ao dióxido de carbono para aumentar a sua potência (TRUMPF, 

2000). 
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Para a geração do laser, um dispositivo chamado soprador faz circular CO2 

dentro de uma câmara. Nessa câmara, dois eletrodos são ligados a uma fonte de 

alta tensão para criar um campo elétrico e aumentar a energia do gás dentro do seu 

interior (FIGURA 2.10). 

 

FIGURA 2.10 – Esquema de geração e condução do laser (TRUMPF, 2000). 

 

Em razão desse acréscimo de energia, os elétrons dos átomos que formam o 

CO2 se excitam e mudam de nível orbital, passando a girar em níveis mais externos. 

Após algum tempo, os elétrons voltam ao seu nível energético original. Nessa volta, 

eles têm de eliminar a energia extra adquirida. Existem duas maneiras de se perder 

energia: por colisão e por emissão espontânea. No primeiro caso, quando o elétron 

se choca com outro, sua energia é consumida. Na emissão espontânea, ocorre uma 

liberação de energia na forma de luz. Esta luz emitida estimula a emissão contínua, 

de modo que a luz seja amplificada. Essa luz é guiada e novamente amplificada por 

meio de espelhos, até que, no cabeçote da máquina, é concentrada, por intermédio 

de lentes, num único ponto: o foco. O direcionamento permite a concentração de 

energia em um ponto inferior a 0,25 mm de diâmetro. 

O sistema de corte a laser combina o calor do raio focado com a mistura de 

gases (dióxido de carbono, nitrogênio e hélio) para produzir uma potência que pode 

chegar a cerca de 7.000 W/cm2, capaz de vaporizar a maioria dos metais. 
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Equipamentos para corte por laser 

Os sistemas de corte a laser não podem ser operados manualmente, pois o 

processo envolve alta concentração de energia, uma vez que o feixe deve ser muito 

concentrado e o corte ocorre a velocidades muito altas (TRUMPF, 2000). O 

equipamento mais comum consiste em mesas móveis, com capacidade de 

movimentação segundo os eixos x, y e z. Os eixos x e y determinam as 

coordenadas de corte, enquanto o eixo z serve para corrigir a altura do ponto focal 

em relação à superfície da peça, pois, durante o corte, esta distância é afetada por 

deformações provocadas na chapa e pelo calor decorrente do próprio processo 

(INFOSOLDA, 2008).  

Na FIGURA 2.11, vêem-se as diferentes configurações de movimentos e 

eixos que podem ser comandados nos processos de corte a laser, podendo ser em 

2 ou 3 dimensões: 

 

FIGURA 2.11 – Equipamentos para controle em 2 e 3 dimensões (INFOSOLDA, 

2008). 

Nas máquinas de corte a laser, o material a ser cortado normalmente 

encontra-se em forma de chapas, embora existam máquinas que se destinem ao 

corte de tubos, conforme visto na Figura 2.11, Tipo 4. Neste caso, observa-se que a 

chapa é colocada sobre uma espécie de “cama de pregos”, apoiando-se em vários 

pontos. Sobre ela, o cabeçote laser movimenta- se em duas direções: longitudinal e 

transversal, sendo controlado por um computador.  

Na FIGURA 2.12 vê-se um modelo de máquina para corte a laser (Tipo 1 

conforme FIGURA 2.11) com seus equipamentos auxiliares. 
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Pelo cabeçote laser flui um gás, chamado gás de assistência, que tem por 

função, entre outras, remover o material fundido e óxidos da região de corte. O gás 

normalmente usado para esta finalidade é o oxigênio, porque ele favorece a uma 

reação exotérmica, isto é, libera calor, aumentando ainda mais a temperatura do 

processo e, por conseqüência, a velocidade de corte. Entretanto, o nitrogênio pode 

ser preferido como gás de assistência quando forem necessárias superfícies livres 

de óxidos, como no corte de aços inoxidáveis. Por ser uma forma de energia 

concentrada em pequena área, o corte a laser proporciona cortes retos, de pequena 

largura, com zona mínima afetada pelo calor, mínima distorção e arestas de 

excelente qualidade. Por ser uma luz, não entra em contato direto com a peça, não 

causando distorções e não se desgastando.  

 

FIGURA 2.12 – Máquina de corte a laser: modelo Bystar 4025 (BYSTRONIC). 

2.1.5 Principais Técnicas de Medição de Tensões Res iduais 

A medição de tensões residuais não pode ser feita pelos procedimentos 

tradicionais de análise experimental, dado que, os métodos de medição de 

deformação (como extensometria, fotoelasticidade, etc.), são alheios ao processo de 

fabricação e montagem dos equipamentos, medindo apenas as mudanças de 

deformação após a instalação dos sensores. As técnicas dividem-se de acordo com 

o grau de dano no equipamento, quando de sua aplicação (QUADRO 2.2), sendo: 

� não destrutivas. Neste caso, não precisam da remoção material e não 

provocam dano; 
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� destrutivas - são as técnicas que comprometem ou impossibilitam o uso do 

espécime medido; e, 

� semidestrutivas - são as técnicas que introduzem algum dano no 

equipamento, porém, não comprometem sua integridade ou sua operação.  

QUADRO 2.2 - Principais métodos de medição de tensões residuais (RODACOSKI, 

1997 e BOETTGER, 1998). 

Classificação Principais Técnicas Observações 

Não destrutivos Difração de raios X 
Variação das distâncias entre os planos 

atômicos. 

 Difração de nêutrons 
Semelhante ao método de Raios X, no 

entanto, com inspeção em todo o volume. 

 Método de ultrassom 
Variação da velocidade de ondas ultra-sônicas 

no interior do material. 

 Método magnético 
Relação entre propriedades magnéticas, 

permeabilidade, indução e efeito Barkhausen 

Destrutivos Método do seccionamento 
Cortes parciais longitudinais ou transversais 

ao eixo de peças assimétricas, ex.: cilindros 

 
Método da Remoção de 

Camadas ou Deflexão 
Camadas retiradas por ataque químico.  

Semidestrutivos Método do furo cego 
Execução de um furo, φ 0,8 a 3,2 mm, Método 

normalizado pela ASTM-E-837. 

Pode-se perceber que não existe uma técnica universal que se aplique a 

qualquer situação. Cada técnica tem suas vantagens e restrições e cabe ao analista 

de tensões escolher aquela que corresponda às suas necessidades, levando-se em 

conta vários fatores, como por exemplo: i) exatidão; ii) complexidade; iii) 

aplicabilidade no campo; iv) custos; v) necessidade de mão de obra especializada; 

vi) necessidade de repetição dos testes; vii) tipo de intervenção: destrutiva ou não 

destrutiva; viii) existência de gradiente de tensão; xix) propriedades mecânicas do 

material; x) anisotropia; xi) composição química; xii) homogeneidade; xiii) geometria 

dos componentes; e, xiv) tempo de análise. 

LU (1996) elencou alguns dos principais aspectos a serem considerados na 

seleção de uma técnica de medição de tensões residuais, conforme resumo 

apresentado no QUADRO 2.3. 
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QUADRO 2.3 - Principais técnicas de medição de tensões residuais (LU, 1996). 

Descrição Furo Cego Secciona- 
mento Deflexão Raios X Difração de 

Nêutrons Ultrassom Magnético 

Hipóteses 
Básicas 

Tensão biaxial 
e uniforme na 
superfície do 

furo 

Campo de 
tensão 3-D 

Tensão biaxial e 
uniforme de um 

retângulo de 
dimensões 
grandes em 

relação a 
espessura 

Padrão material 
policristalino, de 

grãos finos, 
isotrópico e 
homogêneo 

Material 
policristalino, 
isotrópico e 
homogêneo 

Material isotrópico e 
homogêneo, tensão 

homogênea no caminho 
acústico entre o 

transmissor e receptor 

Material ferroma-
gnético 

Tipos de 
tensões 

residuais 
analisadas 

Macroscópica Macroscópica Macroscópica 
Macroscópica 
Microscópica 

Macroscópica; 
Microscópica  

Macroscópica; 
Microscópica 

Submicroscópica   

Macroscópica 
Microscópica 

Submicroscópica  

Parâmetros 
medidos 

Deformação 
ou 

deslocamento 
superficial 

Deformação 
ou desloca-

mento 
superficial 

Deformação ou 
deflexão 

Mudança do 
espaçamento 
interplanar do 

material cristalino 

Mudança do 
espaçamento 
interplanar do 

material cristalino 

Variação da velocidade 
da onda ultrasônico 

 

Amplitude do 
ruído Barkhausen 

ou 
permeabilidade 

magnética 

Área de 
análise 
mínima 
(padrão) 

0,5 mm2 
100 mm2 

 

1.000 mm2; 100 
mm2 

“strain gages” 

0,5 mm2 4 mm2 
0,1 mm2 alta freqüência 

e 30 mm2 no método 
convencional 

 

1 mm2 com 
Barkhausen e 100 

mm2 com 
permeabilidade 

magnética 

Mínima 
profundidade 

de análise 
20 µ m 1 a 2 mm 20 µ m Dezenas de 

micrômetros 1 mm 15 µ m  a 300 µ m 100 µ m 
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QUADRO 2.3 - Principais técnicas de medição de tensões residuais (LU, 1996).(continuação) 

Descrição Furo Cego Secciona- 
mento Deflexão Raios X Difração de 

Nêutrons Ultrassom Magnético 

Sistema 
portátil de 
medição 

Sim  Sim Não Sim Não Sim Sim 

Incerteza 
típica ± 20 MPa ± 10 MPa ± 30 MPa ± 20 MPa ± 30 MPa ± 10 a ± 20 MPa ± 10 a ± 20 MPa 

Tempo de 
preparação 2 h 5 a 200 h 8 h 8 h 1 semana 20 minutos 10 minutos 

Tempo de 
medição 40 minutos 40 minutos 30 minutos 20 minutos 2 h Poucos minutos Instantâneo 

Profundidade 
de inspeção 0,02 a 15 mm 

Todas as 
profundidades 

dentro de 1 
mm 

0,1 a 3 mm 

1 a 50 µ m 

(medidas não-
destrutivas) 

10 mm (medidas 
destrutivas) 

2 a 50 mm  0,15 a 3 mm 0,1 a 1 mm 

Custo do 
equipamento 

(U$) 

10.000 a 
50.000 

15.000 1.000 
100.000 a 
200.000 

Centenas de 
milhões 

40.000 a 200.000 10.000 a 60.000 
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2.2 Extensometria - Fundamentos 

A extensometria elétrica vem sendo empregada em diversos setores da 

Engenharia na determinação de deformações específicas que efetivamente ocorrem 

em estruturas. O conhecimento dos estados de tensão a que está submetido um 

elemento estrutural é de fundamental importância, considerando que na maioria dos 

casos esses valores são os limitantes de projeto (DALLY, 1991). Trata-se de um 

extensômetro de resistência elétrica (“strain gage”) ligado a um indicador de 

deformações que informa as diferenças de potencial geradas pelas variações das 

resistências elétricas em função das variações de seus comprimentos. 

2.2.1 Conceitos básicos de extensometria elétrica d e resistência 

Os extensômetros elétricos, “strain gage”, são sensores baseados na 

propriedade elétrica de um fio que quando submetidos a um alongamento ou um 

encurtamento, apresentam uma variação da resistência elétrica proporcional ao 

alongamento, EQUAÇÃO 2.1: 

L

L

R

R ∆=∆
 EQUAÇÃO 2.1 

Onde: R, é a resistência elétrica do fio indeformado, em Ω;  

L, é o comprimento do fio indeformado, em m;  

∆L, é a variação do comprimento do fio, em m; e, 

∆R, a variação da resistência elétrica, em Ω. 

A resistência elétrica de um fio de metal, é dada por: 

A

L
R ρ=  EQUAÇÃO 2.2 

Onde: ρ, é o coeficiente de resistividade do material, em Ω.m; 

A, é a área, em m2; 

L, é o comprimento, em m; e, 
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R, a resistência elétrica do condutor, em Ω. 

Verifica-se, experimentalmente, que a relação entre a resistência elétrica e o 

alongamento é linear para a faixa de interesse de pequenas deformações. Dessa 

forma, a EQUAÇÃO 2.1 é modificada para: 

κε=∆
R

R
 EQUAÇÃO 2.3 

Onde: k, é a constante característica dos extensômetros (“gage factor”); e, 

ε, é a deformação específica, em m/m. 

Baseados nessa propriedade, os extensômetros elétricos foram constituídos 

por filamentos metálicos, orientados em uma direção preferencial, montados sobre 

um suporte de papel ou de resina plástica e coberto por uma capa de feltro ou de 

mesmo material do suporte. O suporte serve como base de fixação do filamento e 

como isolante entre o filamento e a superfície da peça sobre a qual o extensômetro 

deverá ser colado, conforme mostrado na FIGURA 2.13. 

 

FIGURA 2.13 – Extensômetro elétrico de resistência. 

Ponte de Wheatstone - Circuito básico 

Desde a invenção do extensômetro elétrico de resistência no final do século 

dezenove, a ponte de Wheatstone tornou-se o melhor circuito para a instrumentação 

(DALLY, 1991). Esta popularidade é devida, principalmente: ao desempenho deste 

tipo de circuito para detectar pequenas mudanças de resistência produzidas pelo 

extensômetro em função da mudança de forma; por permitir ajuste da tensão (ponto 
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nulo) e pela possibilidade de compensar a variação de temperatura do extensômetro 

no circuito, com a utilização de um terceiro fio. O circuito da ponte de Wheatstone 

consiste em quatro resistências elétricas (R1, R2, R3 e R4), conectadas nos bornes 1, 

2, 3 e 4, formando arranjos em série e em paralelo. Esse circuito é excitado por uma 

tensão (E). O sinal de saída (E0) é medido nos bornes opostos ao da excitação, 

FIGURA 2.14, onde: 

�    E: alimentação da ponte, excitação, em V; 

�    R1: resistência elétrica, por exemplo, extensômetros elétricos com R= 120 W; 

�    E0: saída da ponte, sinal de saída, em V. 

 

FIGURA 2.14 – Desenho esquemático do circuito da ponte de Wheatstone. 

Verifica-se neste circuito elétrico que para a condição de simetria de 

resistência, o sinal de saída E0 (diferença de potencial) é igual a zero. 

De acordo com a primeira lei de Ohm, dada por E= RI, torna-se possível a 

determinação das correntes em cada braço da ponte. Calculando-se a corrente 

elétrica nos braços das resistências R2 e R3, e das resistências R1 e R4, para a 

mesma diferença de potencial, obtém-se: 

41

14

32

23 RR

E
Ie

RR

E
I

+
=

+
=  EQUAÇÃO 2.4 

 

Considerando que o sinal de saída E0 é dado por 

2321410 IRIRE −=  EQUAÇÃO 2.5 
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Então, a expressão geral da diferença de potencial entre os bornes 2 e 4, é 

dada por: 

E
RR

R

RR

R
E 









+
−

+
=

32

2

41

1
0  EQUAÇÃO 2.6 

 

Nas condições de E0= 0, correspondente a ponte equilibrada, tem-se: 

32

2

41

1

RR

R

RR

R

+
=

+
 EQUAÇÃO 2.7 

 

De onde se verifica a proporcionalidade existente entre as resistências 

elétricas de cada braço da ponte: 

3

2

4

1

R

R

R

R =  EQUAÇÃO 2.8 

 

O princípio da técnica foi elaborado a partir da ponte de Wheatstone com seu 

arranjo básico de 4 resistores. Estes foram substituídos por extensômetros ativos, 

com até quatro (4) arranjos de interesse na análise experimental de estruturas: 1/4 

de ponte; 1/2 ponte assimétrica; 1/2 ponte simétrica e ponte completa. Para os 

casos em que a variação de temperatura não é significativa nas medidas das 

deformações utiliza-se o arranjo de 1/4 de ponte (ALMEIDA, 2002). Normalmente, 

este arranjo é utilizado em testes dinâmicos ou em testes estáticos de curta duração 

onde o compensador de temperatura pode ser desprezado. Neste caso, substitui-se 

o resistor R1 pelo extensômetro elétrico EXT1, tal como mostrado na FIGURA 2.15. 

Os demais resistores podem ser escolhidos de modo que se obtenha maior 

sensibilidade no circuito, considerando-se que a condição inicial de equilíbrio da 

ponte possa ser mantida, ou seja, R1.R3=R2.R4. 
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FIGURA 2.15 – 1/4 de ponte. 

 

Circuito ¼ de ponte com 2 fios 

O circuito 1/4 de ponte com dois fios consiste na substituição da resistência 

R1 por um extensômetro elétrico de resistência Rg (“strain gage”) conectado ao 

circuito por meio de dois fios com resistência RL, conforme FIGURA 2.16. Na 

investigação experimental os extensômetros são colados em peças estruturais que 

ficam afastadas dos condicionadores de extensometria e, conseqüentemente, dos 

respectivos circuitos. Dependendo da distância entre o sensor (extensômetro) e o 

condicionador, o sinal de saída pode ser perturbado devido à resistência elétrica dos 

fios e a variação de temperatura. Se a resistência dos dois fios 2 RL for desprezível a 

ponte permanece equilibrada, mas se a resistência dos fios for considerável (devido 

ao comprimento) a ponte perde o equilíbrio e o sinal de saída E0 deixa de ser zero. 

Isso ocorre em decorrência dos dois fios estarem em série com o extensômetro 

elétrico, de onde a resistência do braço da ponte fica sendo: 

Lg RRR 21 +=  EQUAÇÃO 2.9 
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FIGURA 2.16 – Circuito 1/4 de ponte com dois fios. 

2.2.2 Características dos extensômetros elétricos 

Para se verificar as características dos extensômetros elétricos, parte-se da 

relação fundamental de extensometria, dada pela EQUAÇÃO 2.10, 

κε=∆
R

R
 EQUAÇÃO 2.10 

Para a medida das deformações na superfície da maioria dos materiais 

estruturais, são consideradas as seguintes características (DALLY, 1991): 

� resistência elétrica: 60 Ω a 1000 Ω. Neste trabalho foram utilizados 

extensômetros de 120 Ω (roseta) e 350 Ω (uniaxial); 

� constante do extensômetro (“gage factor”), K= 2; 

� comprimento da grade de medida de 5, 10, 15 e 20 mm. 

Os extensômetros elétricos de resistência são de dois tipos: 

� extensômetro de fio= “wire gage”; 

� extensômetro de película= “foil gage” (utilizados neste trabalho).  

Esses dois tipos de extensômetros elétricos têm forma específica para cada 

aplicação (www.vishay.com/strain-gages/gages-sensors).  

Para o caso de medidas de deformação na superfície dos materiais e peças são 

utilizadas as seguintes direções de medição: 

� extensômetro uniaxial (FIGURA 2.17); 
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� extensômetro biaxial - rosetas de duas direções (FIGURA 2.18); e, o  

� extensômetro triaxial - rosetas de três direções, conhecidas como rosetas 

delta (FIGURA 2.19); 

     

FIGURA 2.17 – Extensômetro Uniaxial (VISHAY).  

 

  
FIGURA 2.18 – Extensômetro Biaxial (VISHAY). 

 

 

       

FIGURA 2.19 – Extensômetro Triaxial (VISHAY). 

 

Roseta Delta 
Roseta Retangular 
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2.2.3 Montagem dos extensômetros elétricos 

Para a determinação das tensões nas superfícies das peças considera-se que 

o sensor tem rigidez bem menor que esta, evitando-se esforços cisalhantes entre os 

mesmos. A garantia dessa hipótese deve estar fundamentada, também, no processo 

de preparação da superfície e na colagem do sensor.  

O propósito é obter uma superfície plana e quimicamente limpa, com 

aspereza apropriada para as exigências de instalação do extensômetro. A superfície 

deve ter um pH em torno de 7, sendo removidas as impurezas tais como ferrugem, 

pó, camadas galvanizadas, óxidos, etc. 

Para a redução dos erros de medida deve-se dar especial atenção aos 

procedimentos de colagem. Antes de colar o extensômetro deve-se marcar a 

superfície com um par de linhas de referência na região onde a medida de tensão 

vai ser feita. As linhas são marcadas perpendicularmente entre si, com uma linha 

orientada na direção da medida de tensão. O extensômetro deverá ser instalado de 

forma que as marcas do sensor (de formas triangulares) que definem as direção 

longitudinal e a direção transversal da grade sensível do extensômetro estejam 

alinhadas com as linhas de referência na superfície da peça. 

Após a colagem e a proteção do extensômetro a instrumentação deve conter 

os elementos mostrados na FIGURA 2.20: 

 

 

FIGURA 2.20 – Detalhes do extensômetro colado. 
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2.3 Técnica do “furo cego” 

É a técnica mais utilizada e, também, considerada uma das melhores para a 

medição de tensões residuais (RODAKOSKI, 1997). Consiste na usinagem de um 

pequeno furo não-passante (cego) na superfície a ser avaliada para a medição do 

alívio de tensões (ASTM E837). Esta usinagem provoca uma modificação no estado 

de tensão interna da peça que se traduz em deslocamentos e deformações na 

vizinhança do furo. O método do furo para determinação de tensões residuais tem 

como base teórica as equações de Kirsch, formuladas em 1898, para a 

determinação do estado de tensões ao redor de um furo passante existente numa 

placa infinita com carregamento conhecido.  

O estado de tensões (σ') medido após a usinagem de um furo passante em 

um material pode ser representado pela subtração do campo de concentração de 

tensões (σ"), dado pela solução de Kirsch, do estado de tensões na placa sem furo 

(σ )., conforme representado, esquematicamente, na FIGURA 2.21. 

 

FIGURA 2.21 – Estado de tensões resultante do alívio provocado pelo furo 

(RODAKOSKI, 1997). 

2.3.1 Cálculo de Tensões para Furo Passante. 

As tensões atuantes em planos ortogonais R e θ que passam por um ponto 

P(r, θ) qualquer, em uma placa submetida a um estado biaxial de tensões, definido 

pelas tensões principais σ1 e σ2, estão mostradas na FIGURA 2.22.  
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FIGURA 2.22 – Estado de tensão em um ponto P(r, θ): (a) antes; e (b) depois da 

usinagem de um furo passante (SOARES, 2003). 

O estado de tensão em um ponto P(r, θ) antes e depois da usinagem de um 

furo passante, é dado pelas EQUAÇÕES 2.11 a 2.13. 

θσσσσσ 2cos
22

2121 −++=r  EQUAÇÃO.2.11 

θσσσσσ θ 2cos
22

2121 −++=  EQUAÇÃO.2.12 

θσστ θ 2
2

21 senr

−−=  EQUAÇÃO.2.13 

As equações de Kirsh para a concentração de tensões em um ponto P (r, θ) 

para uma placa infinita carregada biaxialmente (FIGURA 2.24), que têm sua 

dedução descrita em vários livros de Teoria da Elasticidade, são expressas das 

seguintes formas: 

θσσσσσ 2cos341
2

1
2 4

4

2

2
21

2

2
21" 







 +−−+






 −+=
r

R

r

R

r

R
r  EQUAÇÃO 2.14 

θσσσσσ θ 2cos31
2

1
2 4

4
21

2

2
21" 







 +−−






 −+=
r

R

r

R
 EQUAÇÃO 2.15 

θσστ θ 232
2 4

4

2

2
21" sen

r

R

r

R
r 







 −−−=  EQUAÇÃO 2.16 
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Sabendo que σ'= σ"−σ (FIGURA 2.23), pode-se escrever o estado de tensões 

aliviadas (σ') em uma dada posição (r, θ), gerado pela usinagem de um furo em uma 

placa carregada biaxialmente: 

θσσσσσ 2cos34
22 4

4

2

2
21

2

2
21' 







 +−−+






+−=
r

R

r

R

r

R
r  EQUAÇÃO 2.17 

θσσσσσ θ 2cos3
22 4

4
21

2

2
21' 
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r

R
 EQUAÇÃO 2.18 

θσστ θ 232
2 4

4

2

2
21' sen

r

R

r

R
r 







 −+−=  EQUAÇÃO 2.19 

As deformações na borda do furo podem ser descritas pelas equações 

constitutivas de Hooke. Pelo fato das rosetas utilizadas neste trabalho ser todas 

radiais, essa será a única direção que terá sua deformação expressa, pela 

EQUAÇÃO 2.20. 

( )''' 1
θνσσε −= rr E

 EQUAÇÃO 2.20 

Inserindo as EQUAÇÕES 2.17 e 2.18 em 2.20 e já dispensando o índice “ ' ”, 

chega-se à seguinte expressão: 

( ) ( ) 21 coscos σθσθε BABAr −++=  EQUAÇÃO 2.21 

As constantes A e B são conhecidas como coeficientes de alívio e assumem 

as seguintes expressões: 

2

2

1
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E
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 EQUAÇÃO 2.22 
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 EQUAÇÃO 2.23 

Em seu artigo em 1966, RENDLER e VIGNESS, propuseram uma 

configuração de roseta mostrada na FIGURA 2.23, colaborando para a solução da 

EQUAÇÃO 2.21.  
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FIGURA 2.23 – Configuração da roseta proposta por RENDLER e VIGNESS (1966). 

Determinando as deformações nas direções 1 e 3 indicadas na roseta da 

FIGURA 2.23, a partir da EQUAÇÃO 2.21, tem-se: 

( ) ( ) θσσσσε 2cos21211 −++= BA  EQUAÇÃO 2.24 

( ) ( ) ( )0

21211 452cos +−++= θσσσσε BA  EQUAÇÃO 2.25 

( ) ( ) ( )0

21211 902cos +−++= θσσσσε BA  EQUAÇÃO 2.26 

Resolvendo as EQUAÇÕES 2.25 e 2.26, chega-se a: 

( ) ( )2

211

2

11
31

1 2
4

1

4
εεεεεεεσ −++−−+=

BA
 EQUAÇÃO 2.27 

( ) ( )2

211

2

11
31

2 2
4

1

4
εεεεεεεσ −++−+

+
=

BA
 EQUAÇÃO 2.28 

Onde: σ1 e σ2 são as tensões máxima e mínima presentes na superfície do 

componente. A direção principal, ângulo θ da FIGURA 2.23, é descrita por: 

 



CAPÍTULO 2  ESTADO-DA-ARTE  FUNDAMENTOS 36 

 

( ) 








−
+−= −

31

3211

2

2
tan

εε
εεεθ  EQUAÇÃO 2.29 

Técnica com furo passante associada à extensometria  

Nas medições extensométricas das deformações ao redor do furo passante é 

importante que se verifique a extensão da região que passa a ter um alívio de 

tensões, além da variação da concentração de tensões provocadas pelo furo. A 

primeira consideração importante a ser feita é que os coeficientes A e B das 

EQUAÇÕES 2.22 e 2.23, são usados para o cálculo de tensões a partir de 

deformações pontuais, o que não condiz com a extensometria, que trabalha com a 

deformação que ocorre em toda a área sobre a qual o “strain gage” está colado. Em 

1981, SCHAJER definiu dimensões, mostradas na FIGURA 2.26, para considerar a 

área finita dos extensômetros e integrou as EQUAÇÕES 2.22 e 2.23 com relação a 

essas dimensões obtendo as equações: 

( )
( ) ( )12
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2__ 1 ψψν −
−

+=
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 EQUAÇÃO 2.30 
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EQUAÇÃO 2.31 

RENDLER e VIGNESS (1996) usaram o diâmetro do furo para dimensionar 

os resultados de suas medições e mostraram alguns resultados de A e B 

encontrados a partir de suas experiências. Com a normalização da fabricação de 

rosetas, SCHAJER (1981) sugeriu o uso de um raio médio (rm) para estas, mostrado 

na FIGURA 2.24, e adotou-o como o fator em relação ao qual os parâmetros da 

técnica seriam dimensionadas.  
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FIGURA 2.24 – Representação dos parâmetros geométricos finitos do extensômetro 

(SOARES, 2003). 

O valor das deformações causadas pela execução do furo segue o mesmo 

comportamento do campo das concentrações de tensão geradas. Elas diminuem 

abruptamente com o aumento da distância da borda do furo. Isto poderia induzir ao 

desejo de colar o extensômetro à menor distância possível do furo (dimensão R1 da 

FIGURA 2.24, no intuito de ler o máximo possível da deformação gerada. Porém, 

com o extensômetro muito próximo da borda do furo, qualquer excentricidade faria 

R1 e R2 tornarem-se diferente dos especificados pelos fabricantes. As EQUAÇÕES 

2.30 e 2.31 mostram a importância da utilização dos valores corretos de R1 e R2, já 

que essas distâncias relacionam-se quadraticamente com os coeficientes A e B, 

usados nos cálculos das tensões. SCHAJER (1981) definiu valores de R1 e R2 que, 

proporcionam a leitura de um percentual significativo da deformação aliviada com a 

execução do furo, sem variações destes raios e também propôs o uso de novos 

coeficientes de alívio, dependentes exclusivamente das dimensões da roseta, cujas 

equações, são: 

ν+
−=

1

2
__

_ AE
a  EQUAÇÕES 2.32 

___

2 BEb −=  EQUAÇÕES 2.33 
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Estes coeficientes são praticamente independentes do material do espécime, 

isto é, não variam com o módulo de elasticidade e têm variações inferiores a 1% 

para coeficientes de Poisson entre 0,28 e 0,33, conforme norma ASTM 837. 

Análises extensométricas para o “furo cego” 

As equações e análises até aqui apresentadas se referem à hipótese de furo 

passante, o que é geralmente inviável em grande parte das medições, por isso a 

opção por um furo não passante (cego) nas medições aqui realizadas.  

A execução de um “furo cego” em um espécime carregado gera um campo de 

tensões complexo, que não possui solução exata na teoria da elasticidade, 

RENDLER e VIGNESS (1996), demonstraram que a deformação aliviada pela 

execução de um furo cego também varia de forma senoidal ao longo de um círculo 

concêntrico ao furo. Isto significa que as EQUAÇÕES 2.32 e 2.33 podem ser usadas 

para o “furo cego”, contanto que se utilizem os coeficientes de alívio adequados.  

2.3.2 Ensaio e obtenção de resultados 

Será apresentado aqui o procedimento experimental proposto por RENDLER 

e VIGNESS (1996), que, embora tenha sido apresentado inicialmente para um furo 

passante, serve perfeitamente para determinação dos coeficientes de alívio para a 

análise extensométrica do método do “furo cego”, com a inclusão do parâmetro de 

profundidade do furo na determinação dos coeficientes de alivio 
__

a  e 
__

b . 

O método proposto segue os seguintes passos: 

1) colagem da roseta: preparação da superfície, colagem dos “strain gages”, 

cabeamento, teste da corrente,120 Ω para roseta e 350 Ω para uniaxial; 

2) instalação da furadeira, balanceamento e calibração do indicador, alinhamento da 

guia de furação, execução do furo; 

3) balanceamento do indicador de deformações para evitar a influência de tensões 

residuais após a usinagem do furo; 
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4) aplicação de uma carga conhecida P, que produzirá uma tensão (de calibração) 

σc no corpo-de-prova; 

5) leitura das deformações ε1a e ε3a (a=antes) na placa sem o furo; 

6) descarregamento do corpo-de-prova e usinagem do furo; 

7) rebalanceamento do indicador de deformações 2; 

8) nova aplicação da carga P; 

9) leitura das deformações ε1d e ε3d (d= depois). 

A deformação aliviada pelo furo na região sob a área dos extensômetros da 

roseta é dada pela diferença entre as deformações lidas antes e depois da usinagem 

do furo: 

ad 111 εεε −=  EQUAÇÕES 2.34 

ad 333 εεε −=  EQUAÇÕES 2.35 

 

Simplificando as EQUAÇÕES 2.24, 2.25 e 2.26 para um estado uniaxial, que 

é o caso do experimento proposto, e aplicando-as para θ= 0º e θ= 90º, tem-se: 

2
31

__ εε +=A  EQUAÇÕES 2.36 

2
31

__ εε −=B  EQUAÇÕES 2.37 

A Norma ASTM E 837 apresenta um gráfico (FIGURA 2.25) e uma tabela de 

valores dos coeficientes de alívio 
__

a  e 
__

b determinados numericamente para os três 

tipos de roseta apresentados em seu texto, mostrando a variação dos coeficientes 

__

a  e 
__

b com a profundidade do furo normalizada pelo raio médio da roseta (z/rm). Os 

dados interpolados para rosetas de Tipo A (ASTM 837), estão na TABELA 2.1. 

Na TABELA 2.1, Z é a profundidade do furo, D, o diâmetro médio da roseta e 

D0, o diâmetro do furo. Os valores indicados são as interpolações realizadas para 
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determinar os coeficientes 
__

a  e 
__

b referentes às dimensões da roseta utilizada neste 

trabalho. 

 

FIGURA 2.25 – Gráfico para determinação dos coeficientes 
__

a  e 
__

b para furos 

usinados em passo único para rosetas tipo RE e UL (SOARES, 2003). 

TABELA 2.1 – Coeficientes de alívio 
__

a  e 
__

b para rosetas Tipo A (ASTM 837) 
__

a  

__

b  Coeficientes 

D0/D D0/D 

Z/D 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0,05 0,027 0,037 0,049 0,063 0,08 0,051 0,069 0,09 0,113 0,14 

0,1 0,059 0,081 0,108 0,138 0,176 0,118 0,159 0,206 0,255 0,317 

0,15 0,085 0,115 0,151 0,192 0,238 0,18 0,239 0,305 0,375 0,453 

0,2 0,101 0,137 0,177 0,223 0,273 0,227 0,299 0,377 0,459 0,545 

0,25 0,11 0,147 0,19 0,238 0,288 0,259 0,339 0,425 0,513 0,603 

0,3 0,113 0,151 0,195 0,243 0,293 0,279 0,364 0,454 0,546 0,638 

0,35 0,113 0,151 0,195 0,242 0,292 0,292 0,379 0,472 0,566 0,657 

0,4 0,111 0,149 0,192 0,239 0,289 0,297 0,387 0,482 0,576 0,668 
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2.3.3 Como analisar os resultados 

Os dados de deformação dos três extensômetros são adquiridos após cada 

incremento e são tratados segundo a Norma ASTM 837 (FILIPPIN, 2003). Uma 

observação importante desta Norma é que ela só é válida para espécimes com 

tensões uniformes ao longo da espessura. Ela recomenda um teste para verificação 

da uniformidade. O teste consiste na comparação de um gráfico obtido a partir das 

medições (com o furo executado incrementalmente) com um gráfico padrão 

apresentado em seu tópico 8.3.1. Este gráfico, mostrado na FIGURA 2.26, 

apresenta resultados das relações percentuais entre os valores de ε1+ε3 e máximo 

(ε3 −ε1 ou/e ε3 +ε1 −2ε2 ) encontrados em cada incremento com os valores obtidos 

na profundidade final plotados contra a relação profundidade do furo(Z)/diâmetro da 

roseta(D).  

 

FIGURA 2.26 – Gráfico comparativo para verificação da uniformidade das tensões 

ao longo da espessura do material avaliado (ASTM E837).  

A norma estabelece que os desvios de 3% com relação ao gráfico padrão 

decretam a não uniformidade das tensões ao longo da espessura do espécime onde 

foi feito o furo.  

Após essa verificação, o procedimento para o cálculo das tensões e planos 

principais segue os seguintes passos:  
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i) primeiro: calcula-se as seguintes combinações de deformações para cada 

incremento: 

( )
2

13 εε +=p  EQUAÇÃO 2.38 

( )
2

13 εε −=q  EQUAÇÃO 2.39 

( )
2

213 εεε −+=t  EQUAÇÃO 2.40 

ii) após a determinação dos coeficientes de alívio 
__

a  e 
__

b na TABELA 2.1 para 

cada incremento, calculam-se os termos: 

( )ν+
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EQUAÇÃO 2.41 
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EQUAÇÃO 2.42 
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__
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b
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ET  

EQUAÇÃO 2.43 

Onde: Σ, indica o somatório das quantidades indicadas para cada 

profundidade do furo.  

Calcula-se agora o ângulo que indica a direção das tensões principais em 

relação ao extensômetro da posição 1 ( equivalente a θ na FIGURA 2.23). O sentido 

positivo para o ângulo β é o horário. 
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β  EQUAÇÃO 2.44 

Para determinar os valores das tensões principais usa-se: 

( )22

minmax, TQP +±=σσ  EQUAÇÃO 2.45 

Como última informação vale salientar que os valores de tensão medidos com 

o furo cego deixam de ser precisos quando a tensão no ponto de medição 

ultrapassa a metade da resistência ao escoamento do material (ASTM 837). A partir 

deste valor o material começa a escoar na borda do furo por causa da concentração 

de tensões por ele gerada, invalidando o uso dos coeficientes de alívio 
__

a  e 
__

b , que 

foram determinados para o regime elástico, relacionando linearmente as 

deformações medidas com as tensões existentes. 

2.4 Anisotropia 

As propriedades mecânicas de um material trabalhado mecanicamente 

(laminado, forjado, estampado, etc.) podem variar conforme a direção em que se 

retira o corpo-de-prova para ensaio. Esse fenômeno é chamado de anisotropia. A 

anisotropia aparece por causa da orientação preferencial dos planos e direções 

cristalinas do metal após uma grande deformação por trabalho mecânico 

(anisotropia cristalográfica) ou devido ao alinhamento de inclusões, vazios, 

segregação ou alinhamento de uma segunda fase precipitada por causa também de 

trabalho mecânico (FIGURA 2.27).  
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FIGURA 2.27 – Laminação de metais. 

 

Ductilidade é a habilidade de um aço resistir à fratura quando submetido à 

deformação plástica; a falha ocorre quando o grau de ductilidade é menor do que a 

requerida na operação de conformação. Conforme KEELER (1968), qualquer que 

seja a medida da ductilidade assume-se comumente que o material é isotrópico, ou, 

independente das direções de medida dentro da chapa. A transformação do metal 

de lingote em uma chapa e a sua subseqüente fabricação, com pressão em várias 

direções, origina a anisotropia de propriedades em quase todos os metais.  

Em um material completamente isotrópico, todas as orientações estão 

presentes em uma base igual. O material é isotrópico com respeito às propriedades 

mecânicas associadas, na maioria dos casos, no entanto, existe uma tendência dos 

grãos terem certos planos cristalográficos ou direções, claramente alinhadas com a 

direção da primeira conformação. Como resultado, alguns sistemas são orientados, 

o que permite uma deformação mais fácil em algumas direções do que em outras. 

Esta condição cria a anisotropia plástica, em que as propriedades na direção de 

laminação são diferentes das direções transversais. A forma total da curva tensão-

deformação, e propriedades como tensão de escoamento, força de tração e taxa de 

encruamento, são afetadas por esta orientação cristalográfica. Um valor útil para se 

avaliar a anisotropia plástica é o índice de anisotropia r. 

O índice de anisotropia plástica r é definido como a razão da deformação 

verdadeira na largura e a deformação verdadeira na espessura no teste de um corpo 

de prova padrão de comprimento útil de 50 mm. Um método de obter r é plotar a 
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deformação na largura wε  versus a deformação na espessura tε  para várias 

amostras tracionadas até a estricção (FIGURA 2.28).  

 

FIGURA 2.28 – Esquema do modo de medição do r (de Lankford), 

(USIMINAS,1999). 

Para a maioria dos materiais comuns de conformação o resultado será uma 

linha reta. O valor de r é constante e é, simplesmente, a inclinação da curva. 

Considerando que o gráfico seja uma reta, um método de dois pontos pode ser 

usado. O primeiro ponto é a deformação zero. O outro é algum alongamento 

conveniente, como 15 a 20%. 

O parâmetro r, na referida norma tratado como “plastic strain rate” e aqui 

denominado fator de anisotropia, é definido como a razão entre a deformação 

verdadeira na largura e a deformação verdadeira na espessura, após o material ter 

sido deformado. Portanto: 
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 EQUAÇÃO 2.46 

 

Onde: wε , é a deformação verdadeira na largura; e, tε , é a deformação verdadeira 

na espessura: 
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=fw  largura final do corpo de prova; 

=ow  largura inicial do corpo de prova; 

)ln(
0t

t f

t =ε  EQUAÇÃO 2.48 

 

=ft  espessura final do corpo de prova; 

=ot  espessura inicial do corpo de prova. 

Devido às dificuldades de se medir a variação espessura com suficiente 

precisão, na prática uma relação equivalente é comumente utilizada, utilizando-se a 

largura ao invés da espessura. Para tanto, considera-se que, durante a deformação 

o volume do material permanece constante e que, portanto, a variação da espessura 

pode ser calculada com base na variação do comprimento e da largura. É, neste 

princípio que este procedimento se baseia e, nesse caso, o fator de anisotropia é 

calculado por: 

( )00
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Onde, wo e lo são respectivamente a largura e o comprimento antes da 

deformação, e wf e lf  a largura e o comprimento depois de aplicada a deformação.  

Para a medição do comprimento o uso de um extensômetro acoplado ao 

corpo de prova durante todo o ensaio, serve para controlar o limite de deformação a 

ser aplicado ao material. As dimensões do corpo de prova devem ser apresentadas 

conforme a ASTM E517 (FIGURA 2.29). 
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FIGURA 2.29 – Forma dos corpos de prova (ASTM E517). 

Como visto, o parâmetro de anisotropia r pode ser obtido para diferentes 

direções na chapa. As amostras foram removidas nas chapas a 0º, 45º e 90º da 

direção de laminação. Testando-se chapas perfeitamente isotrópicas ou não 

direcionais, todos os valores de r seriam iguais a uma unidade. Para a maioria dos 

aços e outros materiais, entretanto, há variações dos valores de r com a direção. 

Essa variação de r dentro do plano da chapa, FIGURA 2.30, é chamada de 

anisotropia planar ∆r. 

 

FIGURA 2.30 – Anisotropia planar (USIMINAS, 1999). 

Como resultado dos testes, tem-se os fatores de anisotropia (r), para cada 

corpo-de-prova “A”, “B” e “C”, os fatores médios de anisotropia para cada direção 
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)( 000
90,45,0 rrr  bem como o fator médio de anisotropia )( mr , definido como a média 

ponderada dos fatores determinados para cada direção, e determinado por: 

4

)2( 000 90450
rrr

rm

++
=  EQUAÇÃO 2.50 

Na EQUAÇÃO 2.50 está demonstrado o valor de r na direção normal à 

superfície da chapa laminada, denominado com anisotropia normal rm. Se r for maior 

que uma unidade, o material é caracterizado como tendo resistência à diminuição da 

espessura e tem um aumento da força transversal à espessura. Infelizmente, um 

material com uma anisotropia normal alta, geralmente tem, também, uma alta 

anisotropia planar. 

Na EQUAÇÃO 2.51 está representada a equação matemática da anisotropia 

planar, os valores de r podem ser plotados em função do ângulo, então ∆r é a 

diferença entre r45
o e a média dos valores de r0

o e r90
o. 

2
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=∆  EQUAÇÃO 2.51 

 

Nos processos em que o material tem embutimento profundo, este fenômeno 

de deformação é chamado de “orelhamento” e está representado nas FIGURAS 

2.31 e 2.32: 

 

FIGURA 2.31 – “Orelhamento” em razão da deformação (ALTAN e GEGEL, 1999). 
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FIGURA 2.32 – “Orelhamento” em embutimento profundo (ALTAN e GEGEL, 1999). 

 

Uma parcela de anisotropia em chapas metálicas é causada pelo 

alongamento dos grãos durante o processo de laminação, mas a temperatura de 

acabamento, temperatura de resfriamento, percentual de redução a frio bem como o 

ciclo de recozimento também influenciam este processo (GORNI et al., 2002). 

Muitos fabricantes de aço estão trabalhando no problema com a intenção de obter-

se uma chapa de metal com alto valor de rm e um ∆r (anisotropia planar) com valor 

próximo de zero (FREITAS et al., 2003). A sua tendência e influências nos diversos 

processos estão representadas na FIGURA 2.33: 

 

FIGURA 2.33 – “Orelhamento” devido a anisotropia planar. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Obtenção das amostras 

Conforme citado na introdução deste trabalho, os aços planos podem ser 

produzidos por diversas empresas e nos mais diferentes tipos de composições. Os 

materiais objeto de análise deste trabalho são do tipo aço carbono plano, laminado a 

quente, com espessura de 3,75 mm, SAE 1008/20, qualidade comercial, e que foram 

produzidos nas Usinas “X” E “Y”. Os materiais foram produzidos no processo de 

lingotamento e posteriormente aplainados no laminador de tiras a quente. O 

fornecimento das usinas ocorreu em bobinas para distribuidores com emissão de 

certificados de origem. 

3.1.1 Critérios para escolha das amostras 

Para a escolha do material a ser utilizado como amostras nos testes 

realizados, foram seguidos alguns critérios: 

� Características de produção do material nas usinas: chapa de aço carbono, 

laminada a quente, superfície plana; 

� Qualidade do material: NBR 6658 e SAE 1008/20; e 

� Dimensões dos materiais: espessura 3,75 m, largura 1.200 mm, comprimento 

de 2.000 a 3.000 mm. 

Estes materiais são usualmente fornecidos para a maioria das indústrias, 

utilizados na fabricação dos mais variados tipos de produtos, conforme NBR 6658 

(especificação de chapas para uso geral) e SAE 1008/20. Como a compra do 

material em questão não foi efetuada diretamente na usina produtora, e sim, por 

intermédio de um centro de serviços, também foram emitidos certificados de 

fornecimento dos materiais (vinculados aos certificados das usinas), utilizados para 

acompanhamento no processo de fabricação e rastreamento da qualidade. 
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A escolha das amostras não levou em conta os seguintes critérios: 

� Qual a Usina produtora do aço: o método sugerido no presente trabalho 

independe da origem do material; 

� Qual a empresa fornecedora do aço (distribuidor ou centro de serviços). O 

método sugerido não leva em consideração esta questão, haja vista que as 

empresas comercializam materiais de todas as usinas; 

� Quais os tipos de equipamentos para corte e transformação das bobinas em 

fardos de chapa plana. O método visa indicar se o material apresenta tensões 

residuais, independentes do tipo de processos de aplainamento executados. 

3.1.2 Produção das amostras 

Como não existe uma metodologia referente ao tamanho e configuração das 

amostras, foi definido como quantidade de aço necessária aos testes de anisotropia 

e extensometria após o corte, 6 peças de (300 x 500) mm e para a medição física de 

flecha ou ondulação após o corte, 2 peças de (20 x 1.000) mm. A configuração de 

distribuição das peças nas chapas está representada na FIGURA 3.1, o plano de 

corte a laser destas chapas está detalhado no APÊNDICE A.  

Foi utilizado o mesmo programa de corte para todas as amostras, ou seja, os 

mesmos parâmetros de fabricação, evitando-se desta forma que a distribuição física 

das peças pudesse interferir no resultado da investigação. Para obtenção das 

amostras foi realizado acompanhamento na fabricação de peças na empresa 

Truetzschler, citada no CAPÍTULO 1 deste trabalho. 
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FIGURA 3.1 – Distribuição das amostras nas chapas escolhidas. 

Uma vez definidas as especificações dos materiais a serem analisados, foram 

identificadas as chapas que apresentaram um “determinado desempenho” no 

processo de corte a laser. O objetivo foi avaliar as tensões nos 2 casos práticos de 

desempenho de material, ou seja, se está adequado ou não ao processo. Porém, o 

“status” adequado apresenta ainda duas situações: a chapa é processada sem 

acompanhamento visual durante o corte, ou ainda, a chapa requer um 

acompanhamento durante o processo, podendo ser interrompido se necessário para 

evitar avarias no equipamento. Portanto, decidiu-se por 3 amostras de material, 

conforme descrito no QUADRO 3.1. 

QUADRO 3.1 – Desempenho e identificação das amostras. 

Desempenho Características Identificação 

Sem condições de uso Tensão elevada (danificou equipamento) Amostra “A” 

Ótima Chapa plana, sem tensão Amostra “B” 

No limite de aceitação 
Alguma tensão, requerendo 

acompanhamento no corte 
Amostra “C” 
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Na FIGURA 3.2, está mostrada a condição do material (Amostra “A”) antes do 

corte, não havendo ondulações, nem flecha em sentido longitudinal ou transversal 

antes do corte que pudesse indicar uma condição indesejável ao processo.  

Na FIGURA 3.3, está mostrado o momento do corte a laser da Amostra “A”. 

Pode ser observada a deformação causada após o corte a laser, que prejudica o 

processo e causa danos ao equipamento. Esta amostra “A”, somente pode ser 

confeccionada devido ao acompanhamento passo a passo durante o corte por parte 

do operador, parando o processo por repetidas vezes. 

 

 

FIGURA 3.2 – Amostra “A”= material antes do corte a laser. 
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FIGURA 3.3 – Amostra “A”= fabricação de peças para os testes. 

Na FIGURA 3.4, está ilustrado o corte a laser da Amostra “B’”. Apresenta 

pouca ou nenhuma deformação durante e após o corte a laser. Material aprovado. 

 

FIGURA 3.4 – Amostra “B”= fabricação de peças para os testes. 
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Na FIGURA 3.5, está mostrado o corte a laser da Amostra “C’”. Apresenta 

deformações indesejáveis. Material no limite da aceitabilidade. 

 

 

FIGURA 3.5 – Amostra “C”= fabricação de peças para os testes. 

3.2  Medição física 

Dentre as amostras confeccionadas para análise no presente trabalho, foram 

produzidas peças com (20 x 1.000) mm. O intuito foi o de medir a flecha no material 

após o corte a laser. Antes do corte, as chapas foram colocadas em mesa de 

desempeno, sendo que nas amostras “A”, “B” e “C”, foram encontradas flechas 

máximas de 1,5 mm. O equipamento de corte a laser pode compensar flechas de até 

3 mm, portanto as chapas foram adequadas à produção. Após o corte, as amostras 

foram medidas e os resultados estão representados na FIGURA 3.6 e TABELA 3.1 e 

os relatórios gerados no APÊNDICE B: 
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FIGURA 3.6 – Amostra “C” = Fabricação de peças para os testes. 

 

TABELA 3.1 – Medição das amostras após o corte a laser 

Amostras 
Medição em 10 pontos 

A B C 

máximo positivo 5,7110 0,4490 1,3620 

mínimo negativo 3,9910 0,2450 1,0180 

Flecha total 9,7020 0,6940 2,3800 

 Unidade de medida = mm 

 

Apesar da escolha das chapas utilizadas para análise terem sido por uma 

avaliação prática durante o corte das peças em produção, a medição confirmou que 

estas “escolhas” foram acertadas. A amostra “A” apresentou flecha de 9,7020 mm, o 

que certamente inviabiliza o trabalho na máquina de corte a laser. Conforme descrito 

no CAPÍTULO 1 (página 3), “variações de planicidade maiores de 3,00 mm em 

qualquer direção ou posição das chapas de aço, dificultam ou, até mesmo, 

inviabilizam o seu correto funcionamento”. A amostra “B” apresentou flecha de 

0,6840 mm e a amostra “C”, flecha de 2,3800 mm, portanto menor do que a medida 

requerida pelo equipamento. Esta medição já representa por si só um método de 

avaliar se o material pode ser utilizado neste processo, mas é de difícil aplicação 

prática, visto que se deve cortar uma “tira” do material antes de efetivamente 

produzir as peças neste equipamento. 
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3.3 Análise por anisotropia 

Para analisar o comportamento do material foi realizado o ensaio de tração 

aqui descrito para determinação do fator de anisotropia rm e anisotropia planar, r∆ , 

segundo ASTM E-517, tendo como objetivo estabelecer uma relação entre as 

deformações causadas por tensão residual e valores calculados por esta análise. O 

procedimento aqui utilizado fez uso de uma máquina de testes eletromecânica da 

linha DL, fabricada pela EMIC e do programa TESC (versão 1.05), e do método para 

medição da anisotropia pela ASTM E-517. Utilizou-se um micrômetro digital 

(tolerância= ± 0,001 mm) para medição das larguras e espessuras antes e depois de 

aplicadas as deformações nos corpos de prova. 

3.3.1 Manufatura dos corpos de prova  

Os corpos de prova para este ensaio foram confeccionados das amostras “A”, 

“B” e “C”, dimensões conforme ASTM E-517. O processo de corte foi o mesmo 

utilizado para a retirada das amostras do material base (corte a laser), observando-

se a orientação da norma em relação ao sentido da laminação e posição dos 

mesmos (FIGURA 3.7).  

No APÊNDICE C tem-se o plano de corte para os corpos de prova deste 

teste, conforme norma ASTM E-517 (FIGURA 2.31, página 47), com dimensões  

L0= 50 mm; com largura w0 = 12,2 mm e espessura t0 = 3,75 mm. 

 

FIGURA 3.7 – Direcionamento dos corpos de prova em relação à direção da 

laminação (DL). 
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Conforme ASTM E517, são necessários 9 corpos de prova (CP) por amostra, 

3 CP a 00, 3 CP a 450 e 3 CP a 900, os quais foram identificados conforme indicado 

na FIGURA 3.8 e TABELA 3.2. 

 

 

                              

FIGURA 3.8 – Identificação de 9 corpos de prova, exemplo na Amostra “A”. 

 
TABELA 3.2 – Identificação dos 27 CP. 

 CP a 00 CP a 450 CP a 900 

 

Amostra “A” 

0_A1 

0_A2 

0_A3 

45_A1 

45_A2 

45_A3 

90_A1 

90_A2 

90_A3 

 

Amostra “B” 

0_B1 

0_B2 

0_B3 

45_B1 

45_B2 

45_B3 

90_B1 

90_B2 

90_B3 

 

Amostra “C” 

0_C1 

0_C2 

0_C3 

45_C1 

45_C2 

45_C3 

90_C1 

90_C2 

90_C3 
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Antes do teste de resistência à tração, foram medidas em cada corpo de 

prova, 3 pontos da espessura da chapa e 3 pontos na largura, para determinação da 

média aritmética por CP, sendo que a posição de cada medição no CP foi marcada 

com caneta para efetuar a medição após a tração no mesmo ponto. As medições de 

largura e espessura foram efetuadas com um micrômetro digital, conforme FIGURA 

3.9. 

 

 

FIGURA 3.9 – Medição da espessura e largura dos corpos de prova. 

 

Os CP foram testados no equipamento de tração EMIC (FIGURA 3.10), sendo 

acoplado um extensômetro com a finalidade de limitar a deformação ao percentual 

de tração definido conforme ASTM E517. Executados os testes em cada um dos CP, 

foram medidas, novamente, com o micrômetro digital, as larguras nos 3 pontos 

previamente marcados, compondo assim uma média aritmética por CP das larguras 

após a deformação. 
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FIGURA 3.10 – Ensaio de resistência à tração em equipamento EMIC. 

3.3.2 Determinação dos fatores de anisotropia “ r”  segundo ASTM E-517 

Para os testes, a norma prescreve que o material deverá ser deformado até 

um alongamento tal que já se tenha ultrapassado qualquer ponto de escoamento, ao 

mesmo tempo em que não tenha ainda sido atingido o ponto de força máxima. 

Dentro destes limites qualquer alongamento poderá ser escolhido, sendo que quanto 

mais alto for, tanto maior a precisão obtida no ensaio. Portanto, antes da execução 

do ensaio de anisotropia, foi efetuado um teste de resistência à tração axial simples 

(APÊNDICE D), para que, baseado nas propriedades obtidas, se arbitre o valor de 

alongamento pretendido. A norma indica que este valor esteja considerado no 

intervalo entre 15 a 20% do valor máximo. No teste, a ruptura do material ocorreu 

com 34%. Escolheu-se, então, um alongamento de 15%, por estar abaixo da 

deformação em que se inicia e estricção do material. O patamar de escoamento deu-

se a 301,4 MPa e a tensão máxima a 429,2 MPa. Utilizou-se um corpo de prova 

(CP1) de Material SAE 1008/20 retirado da Amostra “B” (FIGURA 3.11).  
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FIGURA 3.11 – Teste em 1 CP para determinar % de Tração (amostra “B”). 

 

Testes mecânicos nas amostras 

 

Nas FIGURAS 3.12, 3.13 e 3.14, encontram-se apresentados os gráficos de 

testes mecânicos realizados nas amostras “A”, “B” e “C”, respectivamente. As folhas 

de resultados emitidas pelo programa TESC estão no APÊNDICE D. 

 

FIGURA 3.12 – Ensaio de Anisotropia em 9 CP para AMOSTRA “A”. 
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FIGURA 3.13 – Ensaio de Anisotropia em 9 CP para AMOSTRA “B”. 

 

FIGURA 3.14 – Ensaio de Anisotropia em 9 CP para AMOSTRA “C”. 

Os resultados das medições estão demonstrados na planilha no APÊNDICE 

E. Nas FIGURAS 3.12 a 3.14 observa-se que existe uma variação nos valores 

máximos de tensão nos testes, mesmo em se tratando de materiais com a mesma 

especificação. Neste estudo, não se analisou esta variação, pois o objetivo foi o de 

avaliar as tensões após o processo de corte a laser, que possui características 

diferentes ao teste de tração dos materiais. Pelo apresentado nestas figuras, pode-

se induzir a uma interpretação errada no desempenho das amostras. A análise das 

tensões encontradas nestes testes pode ser uma sugestão para trabalhos futuros. 
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3.4 Análise por extensometria 

3.4.1 Preparação dos corpos de prova  

Os corpos-de-prova para este teste foram confeccionados das amostras “A”, 

“B” e “C”, nas dimensões de (300 x 500) mm, sendo 2 peças para cada tipo, 

denominadas A1, A2, B1, B2, C1 e C2. No APÊNDICE A, tem-se o plano de corte 

para as outras amostras utilizadas. Para a análise por extensometria, é necessária a 

preparação cuidadosa em relação ao roteiro aplicado a técnica do “furo cego”, bem 

como para a extensometria uniaxial que foi executada em um processo de corte a 

laser. 

O processo de preparação/colagem foi desenvolvido a partir das seguintes 

etapas: 

• Preparação da superfície da peça. Depois da retirada da camada superficial 

de óxido das chapas, executada com lixa grana 120 e, depois, a grana 250. 

As superfícies foram limpas com acetona (FIGURA 3.15). 

 

FIGURA 3.15 – Limpeza antes da colagem. 

• Fixação do sensor com adesivo adequado, de preferência, especificado pelo 

fabricante do extensômetro, como os adesivos à base de cianoacrilato (super 

bonder); utilizado neste trabalho o LOCTITE 496 (referência do fabricante 

268696), com resistência à temperatura até 82 oC. Após a aplicação da cola o 

extensômetro pode ser aplicado com a ajuda de uma fita adesiva transparente 
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para facilitar a visualização no local correto, conforme demonstrado na 

FIGURA 3.16. 

 

FIGURA 3.16 – Colagem do extensômetro. 

Na FIGURA 3.17, encontram-se apresentados, esquematicamente, os 

detalhes dimensionais da roseta utilizada neste trabalho: 

                             

FIGURA 3.17 – Roseta extensométrica, tipo MM EA-06-062-RE-120 (KYOWA). 

• Para fixar o extensômetro na peça foi mantido pressionado o extensômetro 

contra a mesma durante 5 minutos (FIGURAS 3.18 e 3.19), tempo necessário 

para o início da pega da cola. Após, pode ser retirada a fita adesiva; 
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FIGURA 3.18 – Extensômetro triaxial “roseta” colada. 

 

 

FIGURA 3.19 – Extensômetro “Uniaxial” colado. 

 

Na FIGURA 3.20, encontra-se indicada, esquematicamente, a posição dos 

“strain gages” nas amostras. Procurou-se colar os extensômetros em distâncias em 

que não houvesse influência da temperatura (resultante do corte a laser). A 

temperatura medida a 10 mm do corte, foi de 35 oC. 
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FIGURA 3.20 – Posicionamento dos “strain gages” nas amostras. 

• proteção do sensor contra umidade. Foi utilizado neste trabalho esmalte para 

unhas incolor (FIGURAS 3.21 e 3.22). 

 

FIGURA 3.21 – Extensômetro “Roseta” isolado após soldagem dos cabos elétricos. 

Roseta  

Uniaxial ( 3pç ) 

Amostra
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FIGURA 3.22 – Extensômetro uniaxial isolado após soldagem dos cabos elétricos. 

• Depois de 10 minutos da colagem, o extensômetro foi utilizado nos testes 

estáticos. 

• Para a realização das medições foram soldados cabos elétricos, sendo 

verificada a instrumentação necessária para se adaptar ao equipamento 

utilizado. No caso das rosetas, as resistências dos seus 3 extensômetros 

foram medidas para verificar se estavam em conformidade com a 

especificação do fabricante, bem como sua condutância para certificar a 

ausência de corrente entre eles e a superfície de medição, neste caso, a 

resistência resultante foi de 120 Ω. No caso do “strain gage” uniaxial a 

resistência medida foi de 350 Ω. Estes testes ajudaram a avaliar se a cola e a 

solda foram corretas. 

3.4.2 Testes – técnica do “furo cego” 

Alinhamento da guia de furação 

Uma vez que as amostras estavam prontas, foi instalado o equipamento para 

a furação devidamente centralizado em relação à roseta. Esta foi uma das etapas 

mais críticas do processo, pois os valores das deformações variam muito nos pontos 

próximos ao furo, sendo muito sensíveis à sua distância da borda do furo. Assim, 

qualquer excentricidade na furação poderia ter acarretado em erros consideráveis na 

deformação medida. WANG (1979) avaliou o efeito de excentricidade em medições 

com furo cego usando rosetas do tipo EA-09-062-RE-120, similares às usadas 

nestas medições, chegando à conclusão de que para excentricidades de cerca de 
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10% do raio do furo (algo em torno de oito centésimos de milímetro), pode-se chegar 

a erros de até 5% no cálculo das tensões. A guia de furação foi acoplada a um tripé, 

o qual foi colado na superfície da medição com o mesmo cuidado com que se colou 

a roseta. Com o auxílio de uma lupa e uma mesa de translação acoplada ao tripé foi 

possível tornar a guia de furação concêntrica à roseta. Uma foto dos dispositivos 

está mostrada na FIGURA 3.23 e, a imagem por microscopia óptica (MO), em 

detalhes, está mostrada na FIGURA 3.24. 

Como os testes com a roseta mostraram a adequação de sua instalação, os 

três extensômetros foram ligados às pontes de Wheatstone do indicador de 

deformações. As pontes foram balanceadas e os sistemas de medição dos 

extensômetros foram calibrados com o auxílio de uma resistência padrão. 

 

FIGURA 3.23 – Alinhamento do suporte da furadeira com o centro da roseta. 

 

FIGURA 3.24 – Imagem no microscópio ótico do centro da roseta para furação. 
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Execução do furo 

 

Após a devida centralização da guia, a luneta foi retirada para dar lugar à 

ferramenta de furação (FIGURAS 3.25 e 3.26). O processo de furação pode 

introduzir tensões maiores que as existentes. Estas tensões são, normalmente, 

trativas e são provocadas pela camada de material deformada plasticamente ou 

alterada estruturalmente. Segundo RODAKOSKI (1997), a região de influência para 

o surgimento dessas tensões residuais varia de 0,15 a 0,4 mm. Dentre os principais 

parâmetros estudados visando à redução de tensões geradas pela execução do furo 

foram a qualidade da geometria do furo cilíndrico usinado e a velocidade de rotação 

na furação. A ferramenta utilizada foi a fresa de topo do tipo cônica invertida com 

diâmetro de 1,6 mm.  

 

FIGURA 3.25 – Fresa centralizada para início das medições. 

 

FIGURA 3.26 – Equipamento com furadeira instalada. 
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Aquisição dos dados  

 

Todos os dados foram tratados segundo a Norma ASTM 837. Os testes de 

extensometria foram compilados com o “software StrainSmart 5000”. As 

parametrizações do “strain gage”, neste caso, roseta, estão mostrados na FIGURA 

3.27. Para o material, foi configurado como aço SAE 1008/18 e a medição em 3 

canais, um para cada sensor. Não se considerou a influência da variação de 

temperatura do material, visto que esta roseta admite variação de -100 oC até 350 oC 

e os testes foram executados na temperatura ambiente. A ponte de Wheatstone foi 

utilizada com arranjo de 1/4 de ponte, 2 fios, para cada sensor, conforme comentado 

no CAPÍTULO 2. 

 

FIGURA 3.27 – Parametrização da roseta no “software”. 

 

No preparo do equipamento para a aquisição de dados, foi verificado o 

indicador de deformações, a fim de avaliar se cada um dos 3 sensores da roseta foi 

conectado de forma a transmitir as leituras após cada avanço na execução do furo 

cego, resistência de 120 Ω, excitação de 2 V, conforme ilustrado na FIGURA 3.28.  
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FIGURA 3.28 – Parametrização dos sensores da roseta no “software”. 

Na TABELA 2.1, encontram-se resumidos os dados do teste, sendo: h, a 

profundidade do furo; D, o diâmetro médio da roseta, no caso 5,13 mm; e, D0 o 

diâmetro do furo (fresa utilizada com 1,6 mm de diâmetro, este sendo o diâmetro 

mínimo, podendo ser maior após a execução do furo). Conforme demonstrado 

graficamente na FIGURA 2.25 (página 40), a relação D0/D sugerida deve estar entre 

0,30 e 0,44, neste caso tem-se: 

312,013,5
6,10 ==D

D
  EQUAÇÃO 3.1 

A profundidade limite do furo cego é dada pela EQUAÇÃO 3.2 (conforme 

ASTM E837), ou seja: 

Dh 4,0=  , onde,  05,213,54,0 =×=h mm EQUAÇÃO 3.2 

Definiu-se, então, como 2,0 mm a profundidade máxima. Foram realizadas 

medições a cada 0,2 mm de avanço. No caso, foram realizadas as leituras em 11 

profundidades, com 10 medições por segundo cada, perfazendo em média de 110 

medições por avanço na furação. As 11 medições com a furadeira estão listadas na 

TABELA 3.3, em conjunto com a seqüência de leitura das deformações ε1, ε2 e ε3.  
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TABELA 3.3 – Relação de medições e profundidades. 
Medição Profundidade Leitura 

1º 0,0 ε1a a ε3a 
2º 0,2 ε1d0,2 a ε3d0,2 
3º 0,4 ε1d0,4 a ε3d0,4 
4º 0,6 ε1d0,6 a ε3d0,6 
5º 0,8 ε1d0,8 a ε3d0,8 
6º 1,0 ε1d1,0 a ε3d1,0 
7º 1,2 ε1d1,2 a ε3d1,2 
8º 1,4 ε1d1,4 a ε3d1,4 
9º 1,6 ε1d1,6 a ε3d1,6 

10º 1,8 ε1d1,8 a ε3d1,8 
11º 2,0 ε1d2,0 a ε3d2,0 

 

Considerou-se, ainda, que a 1a medição (ε1a a ε3a) ocorreu na superfície da 

amostra, sem furação da chapa, somente com a retirada de material do centro da 

roseta (centro da roseta visualizado na FIGURA 3.24).  

Para a obtenção dos valores das tensões por sensor da roseta (ε1d, ε2d e 

ε3d), em cada profundidade, foram obtidos em torno de 110 valores de tensão e 

efetuada a média aritmética destes. Após, mediu-se o diâmetro do furo finalizado, 

que é uma componente para a análise de tensões e, para isso, foi retirada 

totalmente a roseta, conforme mostrado na FIGURA 3.29. 

 

FIGURA 3.29 – Medição do diâmetro do furo acabado sem a roseta. 
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3.4.3 Testes – extensômetros uniaxiais 

Posicionamento das amostras na máquina de corte a l aser 

Depois da realização dos testes pela técnica do “furo cego”, as amostras de 

(300 x 500) mm foram ensaiadas no equipamento de corte a laser. A máquina 

utilizada foi a TRUMPF L5030 e o corte seguiu os mesmos parâmetros da obtenção 

das amostras. Na FIGURA 3.30, está mostrada a instrumentação para a leitura dos 

dados pelo “software”. 

Os testes foram realizados em dois cortes. Os cortes foram executados no 

sentido longitudinal (10 corte a 00) e transversal (20 corte a 900) ao sentido de 

laminação das chapas. As velocidades de corte, gases envolvidos no processo e 

demais características foram as mesmas da obtenção das amostras. O corte passou 

entre os sensores a uma distância de 10 mm de cada sensor. Na FIGURA 3.31, está 

mostrado o posicionamento dos sensores, as dimensões e o sentido dos cortes. 

 

FIGURA 3.30 – Instrumentação para corte das amostras. 
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FIGURA 3.31 – Configuração e seqüência dos cortes. 

Aquisição dos dados  

Todos os dados foram tratados segundo a Norma ASTM 837. Os testes de 

extensometria foram compilados com o “software STRAINSMART 5000”. As 

parametrizações do “strain gage”, neste caso, os extensômetros uniaxiais, 

encontram-se mostradas, esquematicamente, na FIGURA 3.32, sendo consideradas 

as seguintes premissas: 

• O material usado foi aço SAE 1008/18; 

• As medições foram efetuadas em 3 canais, uma para cada extensômetro; 

• A influência da variação de temperatura não foi considerada, haja vista 

que uma medição da temperatura na chapa a 10 mm durante o corte a 

laser foi de 35 oC; 
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• A ponte de Wheatstone foi utilizada com arranjo de 1/4 de ponte e 2 fios 

para cada extensômetro; e, 

• O uso de uma resistência de 350 Ω e excitação de 2 V.  

 

FIGURA 3.32 – Parametrização do sensor no “software”. 

 

Ainda, durante a preparação do equipamento para a aquisição de dados, foi 

verificado o indicador de deformações a fim de avaliar se os 3 sensores foram 

conectados para transmitir as leituras durante o corte a laser (FIGURA 3.33). 

 

FIGURA 3.33 – Parametrização do sensor no “software”. 

 

Para uma análise gráfica mais definida, optou-se por realizar as medições a 

uma taxa de 60 medições por segundo, visto que o tempo de corte a laser para o 10 

corte foi de 7 minutos e de 4 minutos para o 20 corte. As medições foram acionadas 
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antes do início do corte e desligado minutos após para estabilizar as possíveis 

tensões resultantes da operação. Nas FIGURAS 3.34 e 3.35, encontram-se 

mostrados os cortes executados, bem como os detalhes da configuração do 

programa de corte usado na máquina laser está no APÊNDICE F. 

 

FIGURA 3.34 – Foto após o 10 corte, no caso a amostra “B”. 

 

FIGURA 3.35 – Foto após o 20 corte, no caso a amostra “A”. 

 

Os dados obtidos geraram um gráfico de tensões ao longo do corte com uma 

variação na passagem pelos extensômetros e posterior estabilização. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Anisotropia 

Os resultados das medições nos testes de tração dos 27 corpos-de-prova 

estão na TABELA 4.1.  

TABELA 4.1 – Medições e cálculos de anisotropia. 

 

Foi calculada a anisotropia r (EQUAÇÃO 2.49, página 46) em cada sentido da 

laminação para cada um dos 9 CP (de cada amostra) e o r normal 1, em cada 

                                            

1 r normal  = calculado pela média aritmética dos “ r ”. 
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sentido da laminação segundo a ASTM E-517. Os valores de rm (EQUAÇÃO 2.50) e 

∆r (EQUAÇÃO 2.51) foram calculados por amostra. Os relatórios de ensaios estão 

no APÊNDICE D e a planilha completa com as medições e cálculos estão no 

APÊNDICE F. 

Em relação à anisotropia planar (∆r), observou-se que nos testes realizados, 

quanto mais próximo de zero, melhor foi o desempenho das chapas, ou ainda, 

menor a tensão residual que por conseqüência interfere no processo de corte a 

laser. Na TABELA 4.2 encontram-se resumidos os resultados destas medições. 

 

TABELA 4.2 – Resumo das medições e cálculos de anisotropia. 

Corpos de prova rm ∆r 

AMOSTRA "A" Sem condições de uso 0,9227 -0,1476 

AMOSTRA "B" Ótima 0,9309 -0,0339 

AMOSTRA "C" No limite de aceitabilidade 0,9377 -0,1198 
 

Para validar esta observação, ou seja, confirmar a presença diferenciada de 

tensões residuais nos materiais analisados, foram medidas as tensões residuais pela 

técnica do furo cego nas amostras “A”, “B” e “C”. O lote de peças analisadas foi de 

duas peças de (500 x 600) mm por amostra, perfazendo um total de seis peças. Não 

foi encontrado na literatura referências sobre a quantidade de peças a serem 

analisadas nestes testes, de modo que, em função da disponibilidade de material 

coletado e interesse pelo aprendizado na preparação das peças, optou-se por esta 

quantidade. 

 

O método proposto – Cálculo da Anisotropia Planar 

O método proposto consiste em executar testes nos materiais seguindo a 

ASTM E-517, para cálculo do parâmetro de anisotropia r, que pode ser obtido para 

diferentes direções nos materiais, neste caso, corpos-de-prova a 0º, 45º e 90º da 

direção de laminação. Para a maioria dos aços houve variações dos valores de r 

com a direção da laminação, sendo esta variação dentro do plano da chapa 

chamada de anisotropia planar “∆r ”. Quanto mais próximo de zero for a anisotropia 
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planar, melhor o desempenho do material, ou seja, menor as tensões residuais do 

material após o corte a laser.  

As amostras utilizadas foram classificadas conforme o desempenho em linha 

de produção durante e após o corte a laser e os resultados da anisotropia planar  

“∆r ” estão representados na TABELA 4.3. 

 

TABELA 4.3 – Comparativo do “desempenho” com os valores de anisotropia planar. 

Amostras Desempenho ∆r  

“A" Sem condições de uso -0,1476 

"B" Ótima -0,0339 

"C" No limite de aceitabilidade -0,1198 

Com o intuito de avaliar a eficácia do método, foram efetuadas mais duas 

séries de amostras em chapas originadas de outros fornecimentos com a mesma 

especificação e processo de corte utilizado nas amostras “A”, “B” e “C”. O 

desempenho descrito também se originou da vivência prática do operador do 

equipamento de corte a laser. Não foram realizadas nestas amostras as análises de 

tensões, somente o cálculo de anisotropia planar “∆r ”. Estas amostras de origem 

aleatória foram chamadas de amostra “D” e amostra “E”. Os resultados estão 

demonstrados na TABELA 4.4. 

 
TABELA 4.4 – Comparativo do “desempenho” com os cálculos de anisotropia planar 

para “outras amostras”. 

Amostras Desempenho ∆r  

"D" Ótima -0,0564 

"E" Regular -0,1095 

Perante os resultados destes testes, observou-se que anisotropia planar “∆r ” 

com valor até -0,1198 indicou que o material pode ser utilizado nos processos de 

corte a laser, possivelmente, não apresentando tensões residuais posteriores que 

interfiram negativamente no processo. 
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4.2 Técnica do furo cego 

Para comprovar as diferenças e as intensidades das tensões de cada amostra, 

os materiais foram submetidos à análise de tensões primeiramente pela técnica do 

furo cego nas seis amostras, sendo, A1, A2, B1, B2, C1, e C2.  

Depois da coleta das deformações, os dados foram analisados e os cálculos 

resultantes encontram-se listados nas tabelas no APÊNDICE F. Como resultados 

dos testes, foram calculadas as deformações aliviadas que resultaram em variações 

superiores a 3%, fato que invalida a utilização deste método para análise deste 

material, conforme a ASTM 837 (CAPÍTULO 2), devido a não uniformidade das 

tensões ao longo da espessura do corpo-de-prova onde foi feito o furo. Foram 

encontradas deformações de até cerca de 90%, conforme pode ser visto na TABELA 

4.5, onde estão apresentados os maiores valores encontrados para as deformações 

aliviadas, em porcentagem. 

 

TABELA 4.5 – Maiores valores – porcentagem da deformação aliviada. 

Deformação 
aliviada (%) Amostras 

Profundidade 
do furo Z/D 

e3+e1 e3-e1 
A1 0,2 0,039 13,91   
A2 1,2 0,234 17,30   
B1 1,6 0,312   39,62 
B2 0,6 0,117   102,94 
C1 0,2 0,039 -31,34   
C2 1,0 0,195  123,33 

 

 

Na FIGURA 4.1 encontra-se exemplificada esta comprovação, portanto, não 

validando a utilização desta técnica para comparar o desempenho das amostras e 

sua relação com o teste de anisotropia. Os gráficos de “percentual de deformações 

aliviadas” dos outros 5 testes estão no APÊNDICE F.  
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FIGURA 4.1 – percentual de deformação aliviada para a amostra “A1”. 

Embora este ensaio não permita avaliar as diferenças entre as amostras por 

esta técnica, os dados encontrados foram utilizados para analisar, somente, as 

diferenças entre as tensões dos materiais.  

Na FIGURA 4.2, estão mostradas as tensões equivalentes uniformes 

calculadas para a amostra A1. Pode se observar a tensão mínima e negativa 

próximo a superfície da amostra com 0,2 mm de profundidade (Z/D = 0,039) em 

1.290 MPa, valor alto se comparado ao limite de escoamento do material que é de 

300 MPa. Existe, ainda, grande variação de tensões à medida que se avança na 

profundidade do furo, portanto, a não uniformidade das tensões compressivas e 

trativas podem ter influência negativa sobre o comportamento do material em 

processos de conformação e corte. 

 

FIGURA 4.2 – Tensão uniforme equivalente para a amostra “A1”. 
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Para efeito comparativo, na FIGURA 4.3 encontram-se apresentados os 

resultados de tensão uniforme equivalente para a amostra B1. Apesar das variações 

de tensão ao longo do avanço na profundidade de corte, noto-se pequena diferença 

entre as tensões máximas e mínimas. 

 

FIGURA 4.3 – Tensão uniforme equivalente para a amostra “B1”. 

Os gráficos das demais amostras referentes às tensões uniformes equivalentes 

estão no APÊNDICE F.  

Na TABELA 4.6, estão apresentadas as tensões encontradas em relação à 

profundidade do furo (seis amostras, A1, A2, B1, B2, C1 e C2), os números em 

destaque representaram as maiores amplitudes encontradas, ou seja, as diferenças 

de intensidade nos valores de tensão mínima e máxima. As amostras A1 e A2 

apresentaram amplitudes superiores às amostras B e C. Além disto, as amostras A1 

e A2 demonstraram comportamentos muito diferentes entre si, levando-se em conta, 

o fato de que foram confeccionadas da mesma chapa. 
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TABELA 4.6 – Tensões em função da profundidade do furo. 

Amostras  Profundidade 
(mm) 

Tensão 
mínima 
(MPa) 

Tensão 
Máxima 
(MPa) 

Amplitude     
(MPa) 

Amplitude 
Média 
(MPa) 

Desvio 
padrão  

Coef. 
variação 

(%) 

0,2 -1290,00 28,14 1318,14 

0,6 -562,92 54,30 617,22 

0,8 -397,82 16,25 414,07 

1,0 -325,56 21,45 347,01 

1,2 -295,21 15,52 310,73 

1,6 -265,92 12,67 278,59 

A1 

2,0 -129,26 16,78 146,04 

0,2 -44,18 32,60 76,78 
0,6 -2,47 50,06 52,53 
0,8 2,98 48,03 45,05 
1,0 2,38 44,41 42,03 
1,2 1,02 47,54 46,52 
1,6 -2,47 36,37 38,84 

A2 

2,0 -2,27 18,88 21,15 

268,19 352,51 131,44 

0,2 -1,61 0,50 2,11 

0,6 93,68 97,64 3,96 

0,8 58,56 64,50 5,94 

1,0 51,21 59,24 8,03 

1,2 49,57 57,74 8,17 

1,6 49,38 57,76 8,38 

B1 

2,0 32,74 36,70 3,96 

0,2 -26,97 11,24 38,21 
0,6 14,12 37,01 22,89 
0,8 17,04 29,43 12,39 
1,0 25,80 38,92 13,12 
1,2 17,27 32,52 15,25 
1,6 23,89 36,46 12,57 

B2 

2,0 10,62 18,48 7,86 

11,63 9,37 80,53 

0,2 -41,67 -24,55 17,12 

0,6 -19,96 5,29 25,25 

0,8 -12,65 15,92 28,57 

1,0 -11,70 10,88 22,58 

1,2 -7,88 9,29 17,17 

1,6 -3,62 8,70 12,32 

C1 

2,0 1,15 6,21 5,06 

0,2 0,38 35,62 35,24 
0,6 13,89 45,47 31,58 
0,8 13,02 37,86 24,84 
1,0 18,65 41,04 22,39 
1,2 19,15 35,17 16,02 
1,6 22,67 35,03 12,36 

C2 

2,0 11,35 17,33 5,98 

19,75 9,08 45,97 
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Na FIGURA 4.4, está representada graficamente a TABELA 4.6, onde são 

ressaltadas as diferenças entre as amostras, principalmente, na amostra A1. 
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FIGURA 4.4 – Gráfico das tensões em função da profundidade do furo. 



CAPÍTULO 4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 85 
 

 

Análise pela Técnica do Furo Cego  

Os testes pela técnica do furo cego seguiram a norma ASTM E 837, onde não 

foi possível realizar a análise completa das tensões em função de que o cálculo das 

deformações aliviadas resultou em variações superiores a 3%. Este fato invalidou a 

utilização deste método devido a não uniformidade das tensões ao longo da 

espessura das amostras onde foi feito o furo. De outro modo, utilizaram-se os 

valores de tensões encontradas em relação à profundidade do furo, identificando as 

amplitudes encontradas, ou seja, analisando as diferenças de intensidade nos 

valores de tensão mínima e máxima. As amostras “A” (A1 e A2) apresentaram 

amplitudes superiores às amostras “B”(B1 e B2) e “C”(C1 e C2), decorrentes da 

maior variação das tensões, conforme resumo apresentado na TABELA 4.7. 

TABELA 4.7 – Tensões na técnica do furo cego. 

Amostras  Desempenho Variação das Tensões 
em MPa 

Amplitude Média 
em MPa 

“A" Sem condições de uso -1.290 < Tensões < 54,30 268,19 

"B" Ótima -26,97 < Tensões < 97,64 11,63 

"C" No limite de aceitabilidade -41,67 < Tensões < 45,47 19,75 
 

4.3 Extensometria uniaxial 

1º Corte 

Conforme procedimento descrito no CAPÍTULO 3, foi efetuado o 1º Corte nas 

amostras da FIGURA 3.31 (página 74). As variações de tensão pelo corte, 

verificadas durante a análise pela técnica do furo cego, resultantes das diferentes 

amplitudes de tensões residuais encontram-se mostradas na FIGURA 4.5. Neste 

caso, o sensor “1” foi posicionado a 900 ao sentido da laminação e os sensores “2” e 

“3”, ambos posicionados no sentido da laminação do material. Foram efetuadas 

cerca de 1800 medições desde o início até o final do corte para cada uma das 

amostras. Após, os dados foram convertidos para tensões em MPa. 
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FIGURA 4.5 – Gráfico de tensões em MPa para amostra B1 durante o corte no 

sentido da laminação. 

 

Os dados encontrados neste teste demonstraram a variação de tensões 

durante o corte e os valores de tensão máxima e mínima, porém não se pode 

determinar qual a tensão final na estabilização do material por ter sido interrompida a 

medição exatamente no momento final do corte, portanto, a interrupção das 

medições foi prematura, não sendo esperado o tempo suficiente para a estabilidade 

do sistema. Na TABELA 4.8, estão listados os resultados em tensões máximas e 

mínimas encontrados neste ensaio e, na FIGURA 4.6, representados estes valores 

graficamente. 
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TABELA 4.8 – Tensões no “1º Corte” para o ensaio de corte a laser. 

Valores de Tensão em MPa 
Amostras 

Antes  Durante o Corte Depois 

Posição Sem o corte 
Máximo no 

Corte 
Mínimo no 

Corte 
Após Corte 

Sensor 1 1 12 -296 -102 
Sensor 2 -1 53 -74 41 A1 - 0º 
Sensor 3 -1,5 65 -96 54 
Sensor 1 1 47 -312 -125 
Sensor 2 1 90 -100 68 A2 - 0º 
Sensor 3 0,5 74 -91 61 
Sensor 1 0 51 -179 -144 
Sensor 2 0 49 -68 43 B1 - 0º 
Sensor 3 0 39 -76 37 
Sensor 1 -1 38 -340 -176 
Sensor 2 0 49 -63 41 B2 - 0º 
Sensor 3 0 59 -56 54 
Sensor 1 -1 55 -284 -133 
Sensor 2 0,5 46 -97 37 C1 - 0º 
Sensor 3 0 49 -87 39 
Sensor 1 -0,5 69 -205 -161 
Sensor 2 0,5 82 -87 75 C2 - 0º 
Sensor 3 1 43 -80 39 

 

FIGURA 4.6 – Gráfico de tensões em MPa para as amostras no corte a 00 (do 

sentido da laminação). 
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Na FIGURA 4.6 percebe-se que não se pode afirmar ou concluir que as 

diferenças de tensão puderam interferir diferentemente ou negativamente no 

processo de corte a laser para cada tipo de amostra. Os gráficos apresentaram um 

comportamento muito semelhante nas 3 amostras estudadas neste trabalho.  

 

2º Corte 

 Conforme procedimento descrito no CAPÍTULO 3, foi efetuado o 2º corte nas 

amostras conforme mostrado na FIGURA 3.31 (página 74). As variações de tensão 

durante o corte também aconteceram similarmente às do primeiro corte. Na FIGURA 

4.7, está apresentado o gráfico detalhando o comportamento das tensões durante o 

processo de corte. Neste ensaio o sensor “1” ficou posicionado a 0o ao sentido da 

laminação e os sensores “2” e “3”, ambos posicionados a 900 do sentido da 

laminação do material. Foram efetuadas cerca de 12.000 medições desde o início 

até o final do corte para cada uma das amostras. 

 

FIGURA 4.7 – Gráfico resultante do processo de corte a laser para amostra B1 no 

corte a 900 (do sentido da laminação). 
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Neste teste, os dados foram obtidos até a estabilidade do material após o 

corte, sendo então convertidos para tensões em MPa. Os valores utilizados como 

referência na análise de desempenho das amostras são as tensões mínimas e 

máximas estabilizadas após o corte, pois representa a acomodação do material após 

o processo utilizado neste estudo. Na FIGURA 4.8 (“2º corte” a 90o) pode-se 

observar o comportamento das tensões antes, durante e após o corte a laser para 

amostra B1; ao se comparar esta condição com a FIGURA 4.5 (“1º corte” a 0o, 

mesma amostra) pode-se constatar que as curvas possuíram a mesma tendência e 

comportamento, mas as tensões máximas e mínimas apresentaram tensões 

resultantes de valores diferentes, levando-se a concluir que o sentido do corte neste 

teste pode interferir na condição final das tensões do material. Nas FIGURAS 4.8 à 

4.13, estão representados graficamente os resultados. 

 

FIGURA 4.8 – Gráfico de tensões em MPa para amostra B1 no corte a 900. 

 

FIGURA 4.9 – Gráfico de tensões em MPa para amostra B2 no corte a 900. 
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FIGURA 4.10 – Gráfico de tensões em MPa para amostra A1 no corte a 900. 

 

FIGURA 4.11 – Gráfico de tensões em MPa para amostra A2 no corte a 900. 

 

FIGURA 4.12 – Gráfico de tensões em MPa para amostra C1 no corte a 900. 
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FIGURA 4.13 – Gráfico de tensões em MPa para amostra C2 no corte a 900. 

 

Os resultados das medições estão compilados na TABELA 4.9.  

TABELA 4.9 – Tensões no “2º Corte” para o ensaio de corte a laser. 

Valores de Tensão em MPa 
Amostras 

Antes  Durante o Corte Depois 

Tensão 
Média 

Desvio 
padrão  

Coef. 
variação 

(%) 

Posição Sem corte 
Máximo 
no Corte 

Mínimo 
no Corte 

Após Corte Após o Corte 

Sensor 1 0,5 121 -142 -92 
Sensor 2 0,5 82 -53 -5 A1 - 90º 
Sensor 3 0 92 -18 5 
Sensor 1 1,5 125 -172 -136 
Sensor 2 -0,5 136 -77 -12 A2 - 90º 
Sensor 3 0 114 -16 -12 

- 42,00 57,82 -137,66 

Sensor 1 -5,5 80 -57 -24 
Sensor 2 7 46 -28 0 B1 - 90º 
Sensor 3 4,5 56 -10 -7,5 
Sensor 1 0 82 -36 4 
Sensor 2 0,5 60 -43 -11 B2 - 90º 
Sensor 3 -0,5 68 -42 -14 

- 8,75 10,06 -114,96 

Sensor 1 0,5 76 -36 -5 
Sensor 2 0,5 112 -93 -26 C1 - 90º 
Sensor 3 0 132 -43 -34 
Sensor 1 -0,5 60 -57 -20 
Sensor 2 0 109 -68 -17 C2 - 90º 
Sensor 3 0,5 140 -35 -27 

- 21,50 10,01 - 46,58 

Na FIGURA 4.14, estão representados, graficamente, os resultados listados 

na TABELA 4.9. Os valores de tensão após o corte, já estabilizados, foram maiores 
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nas amostras A1 e A2, enquanto que nas amostras C1 e C2 foram menores. As 

amostras B1 e B2 apresentaram a menor variação. 

 

FIGURA 4.14 – Gráfico de tensões em MPa para as amostras no processo de 

corte a laser a 900 (do sentido da laminação). 
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Na FIGURA 4.15, está apresentado o resultado final esperado, ou seja, os 

valores das tensões após o corte pelo processo a laser de cada material. Conforme 

visto no CAPÍTULO 3, relativo à obtenção das amostras, a amostra “A” foi 

identificada como “SEM CONDIÇÕES DE USO”, a amostra “C” como “NO LIMITE 

DA ACEITABILIDADE” e a amostra “B” como “ÓTIMA”. 
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FIGURA 4.15 – Gráfico de tensões finais para as amostras no corte a 900 . 
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Análise pela Extensometria Uniaxial 

As amostras foram submetidas ao processo de corte a laser com 

instrumentação dos extensores elétricos e leitura das tensões simultâneas ao 

processo. O comportamento das tensões foi analisado antes, durante e após o corte 

a laser. As maiores variações de intensidade de tensões estão mostradas na 

TABELA 4.10. 

 

TABELA 4.10 – Tensões na extensometria uniaxial após o corte a laser. 

Amostras Desempenho Variação das 
Tensões em MPa 

Tensão Média 
em MPa 

"A" Sem condições de uso  -136 < Tensões < 0 -42,00 

"B" Ótima  -24 < Tensões < 0 -8,75 

"C" No limite de aceitabilidade  -34 < Tensões < 0 -21,50 

 

As tensões finais ou residuais resultantes do processo de corte indicaram que 

a amostra “A”(A1 e A2) apresentou tensões significativamente maiores que nas 

outras amostras. Pode-se observar uma escala decrescente de tensões de “A”, 

passando por “C” e menores na amostra “B”, fato que comprova uma diferença real 

com relação ao desempenho, classificado na operação prática do processo e 

posteriormente ratificado pelo método da anisotropia planar. 

 

4.4 Comparativo dos resultados 

Foram efetuados testes de medição física nas amostras, bem como análise de 

anisotropia, tensão residual pela técnica do furo cego e extensometria uniaxial. O 

comparativo dos resultados destes testes está listado na TABELA 4.11. 
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TABELA 4.11 – Comparação dos resultados obtidos nos testes. 

Anisotropia 
Planar 

Medição 
Física 

Técnica do 
Furo cego 

Extensometria 
Uniaxial 

Amostras Desempenho  

" ∆ r " 
Flecha 
Total                    

( mm ) 

Amplitude 
Média das 
Tensões               
( MPa ) 

Tensões após 
o Corte a 

Laser                 
( MPa ) 

"A" 
Sem 

condições de 
uso 

- 0,1476 9,702 268,19 -136 

"B" Ótima - 0,0339 0,694 11,63 -24 

"C" No limite de 
aceitabilidade - 0,1198 2,380 19,75 -34 

 

 

Pode-se observar uma tendência dos diversos valores para as amostras “A”, 

“B” e “C”, independente do tipo de teste executado. As amostras “A” apresentaram a 

maior flecha na medição física, a anisotropia planar mais afastada de zero, obteve a 

maior amplitude média pela técnica do furo cego e maior tensão residual na 

extensometria uniaxial após o corte a laser (2º corte a 900). Em contraponto as 

amostras “B” apresentaram a menor flecha, a anisotropia planar mais próxima de 

zero, menor amplitude média e menor tensão após o corte a laser (2º corte a 900). 

As amostras “C” apresentaram medidas intermediárias em relação às amostras “A” e 

“B”. 
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5 CONCLUSÕES 

O método de anisotropia planar demonstrou ser efetivo para a verificação de 

tensões residuais em chapas planas de aço carbono destinadas ao corte a laser. Os 

resultados indicaram que quanto mais próximo estes foram de zero, menores foram 

os efeitos da tensão residual após o corte a laser, sendo considerado um método 

eficaz à seleção prévia para esta classe de material.  

A análise dimensional em relação à ondulação das amostras, após o 

processo de corte a laser, confirmou que a identificação dos seus desempenhos 

práticos foi coerente com as necessidades e exigências do processo, ou seja, as 

amostras consideradas “ótimas”, “no limite de aceitação” e “sem condições de uso” 

para o processo, apresentaram medidas de flechas compatíveis aos limites 

sugeridos pelo equipamento de corte a laser.  

Para a análise de tensões foram efetuados testes com dois métodos: técnica 

do furo cego e extensometria uniaxial. Nos dois métodos os resultados 

acompanharam as características dos materiais definidas na utilização prática em 

relação ao seu desempenho, confirmadas na medição física e comprovadas na 

anisotropia planar. 

A análise de tensões residuais com a técnica do furo cego não demonstrou 

ser eficaz em função da não uniformidade das tensões ao longo da espessura do 

material, porém os valores encontrados nas variações de tensões máximas após o 

furo cego em cada amostra comprovaram que os desempenhos indicados nestas 

amostras seguiram as suas características pré-definidas, ou seja, quanto menor foi a 

amplitude média das tensões, melhor foi o desempenho do material. 

A análise das tensões pela extensometria uniaxial das amostras foi executada 

durante o corte no equipamento a laser com respectiva medição das tensões: antes, 

durante e após o corte finalizado. Foram obtidos valores que demonstraram o 
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desempenho do material em processo, sendo que quanto menor foi a tensão final 

resultante, após o corte a laser, melhor foi o desempenho da amostra. 

O método de anisotropia planar em comparação aos métodos convencionais 

de análise de tensões residuais apresentou maior simplicidade na avaliação dos 

resultados, tanto na padronização e facilidade da confecção das amostras como na 

capacitação de mão de obra. O método de furo cego, por exemplo, necessitou de 

cuidados especiais em todas as fases de preparação dos materiais, requerendo 

ainda de sensores e “softwares” importados. 

Apesar da análise de anisotropia planar ser de utilização usual nas usinas e 

laboratórios de testes, principalmente para determinação de qualidade embutimento 

de materiais, o método teve caráter inédito quando se tratou de relacionar seu 

resultado com a análise de tensão residual e possível deformação em chapas planas 

submetidas a corte a laser (não foram encontradas referências com esta 

abordagem).  

Este método pode ser preferencialmente empregado nas usinas produtoras 

de aço, desta forma, garantindo e selecionando os materiais para o processo de 

corte a laser. Os equipamentos para teste de tração para análise de anisotropia são 

de uso contínuo destas empresas, portanto, trata-se de uma metodologia que pode 

ser incorporada aos testes já realizados.     
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SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

• Aplicação do método proposto nesta qualidade de material, porém em outras 

dimensões, tanto de espessura, como largura. 

• Análise da variação da anisotropia planar em relação às peças retiradas da 

posição central das chapas comparadas às mesmas peças retiradas das 

bordas do material. 

• Análise do método da anisotropia planar em chapas nas usinas, ou seja, logo 

após o bobinamento das chapas e antes do aplainamento para fornecimento 

às empresas de distribuição ou indústrias. 

• Aplicação do método proposto em outras especificações de materiais planos. 

• Revisão das normas ABNT em relação aos valores de aplainamento e 

empeno lateral para aços planos destinados a processos de corte a laser. 

• Avaliação das variações de tensões nos testes de tração e sua influência no 

cálculo da anisotropia planar. 
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APÊNDICE A – PLANO DE CORTE DAS AMOSTRAS 

Plano de corte Amostras “A”, “B” e “C”: 
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Disposição das Peças retiradas das Amostras “A”, “B ” e “C”:  

 

Desenhos NOID_1 e NOID_2 em destaque 

 

 

 

 

 

Amostras em 300x500 mm (desenho NOID_1) 

Amostras em 20x1.000 mm (desenho NOID_2) 
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APÊNDICE B – MEDIÇÃO FÍSICA DE APLAINAMENTO  

Medição de aplainamento após o corte da Amostra “A”:  
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Medição de aplainamento após o corte da Amostra “B”:  
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Medição de aplainamento após o corte da Amostra “C”:  
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APÊNDICE C – PLANO DE CORTE DOS CORPOS-DE-PROVA PAR A 

TESTES DE TRAÇÃO 

Plano de Corte do corpo-de-prova no Sentido da Laminação do material: 

 

 

Plano de Corte do corpo-de-prova com 45 graus ao sentido da Laminação: 
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Plano de Corte do corpo-de-prova com 90 graus ao sentido da Laminação: 
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APÊNDICE D – TESTES DE TRAÇÃO 

Ensaio de tração do material: 
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Ensaio de Anisotropia para Amostra “A”          
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Ensaio de Anisotropia para Amostra “B” 
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Ensaio de Anisotropia para Amostra “C”   
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APÊNDICE E – PLANILHA REFERENTE ANISOTROPIA 

Planilha referente Cálculo de Anisotropia dos corpo s-de-prova “A”, “B” e “C”. 
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APÊNDICE F – TESTES DE EXTENSOMETRIA 

Técnica do furo cego - % de deformação aliviada par a a amostra “A2”: 

 

 

Técnica do furo cego - % de deformação aliviada par a a amostra “B1”: 
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Técnica do furo cego - % de deformação aliviada par a a amostra “B2”: 

 

 

 

Técnica do furo cego - % de deformação aliviada par a a amostra “C1”: 
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Técnica do furo cego - % de deformação aliviada par a a amostra “C2”: 

 

 

 

Técnica do furo cego - Tensão uniforme equivalente para a amostra “A2”: 
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Técnica do furo cego - Tensão uniforme equivalente para a amostra “B2”: 

 

 

 

 

Técnica do furo cego - Tensão uniforme equivalente para a amostra “C1”: 
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Técnica do furo cego - Tensão uniforme equivalente para a amostra “C2”: 
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Extensometria uniaxial - Corte das Amostras a 0 0 (sentido da laminação): 
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Extensometria uniaxial - Corte das Amostras a 90 0 (sentido transversal à 

laminação): 

 


