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Tensões Térmicas em 
Soldagem 

Soldagem Tensões 
térmicas 

- deformações 
- tensões 
armazenadas 
- falha (colapso); 

Regiões do material 
mais aquecidas do 
que outras 



Em função 
de: 

- intensidade das tensões; 
- localização e direção das 
tensões; 
- propriedades e forma do 
material 
- estado de tensões 
externas 

Tensões Térmicas em 
Soldagem 
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Devido a 
baixa 
restrição 

-Deformaçoes 

Em chapas finas 



• Existe uma série de soluções propostas para se 
prevenir deformações em soldagem; 
 
• Muitas delas podendo ser usadas de forma genéricas; 
 
• Outras, contudo, apresentam aspectos de 
controvérsias por experiências de aplicação com 
resultados antagônicos; 
 
• Acredita-se que o entendimento das razões para 
solução funcionar é a forma de otimizar sua aplicação 



• Desta forma, o objetivo desta apresentação não é 
só mostrar técnicas e recomendações para 
minimizar ou eliminar tensões térmicas em 
soldagem, mas também apresentar e discutir os 
fundamentos da geração de tensões térmicas e de 
deformação. Espera-se, assim, estar ajudando a 
usuários a melhorar as práticas aplicadas nas 
construções soldadas. 

Objetivo 
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• Calor x temperatura 

Conceitos importantes 

Qual das situações a seguir uma pessoa  preferiria para segurar 
firmemente por 2 minutos entre os dedos? Justifique.  

 A) uma chapa de 10 mm2 por 0,1 mm de espessura a 500o C  

 B) uma chapa de 10 mm2 por 10 mm de espessura a 200o C 

Mas se uma parte do material está em maior temperatura do que outra, portanto 
contendo mais calor que a outra, acontece o fenômeno de condução de calor, medido 
pela propriedade de cada material denominada condutividade térmica (k), cuja 
unidade é W/(m·K) 

Portanto, a palavra chave não é 

temperatura, mas calor 
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•Na verdade, melhor seria falar de difusividade 
térmica, porque expressa quão rapidamente um 
corpo se ajusta por inteiro à temperatura de seu 
entorno (no caso, o material na vizinhança da solda). 
Obtém-se a difusividade (α) dividindo a condutividade 
(k) pelo calor específico volumétrico (μ), 

Conceitos importantes 
(cont..) 
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Limite de Escoamento: 

Corresponde ao ponto onde o material 
começa a ter deformação permanente num 
ensaio de tração. Representado por esc. 

Conceitos importantes 
(cont..) 

Para um dado material (CQ), esc é função de: 
 * temperatura; 
 * deformação plástica (encruamento); 
 * tamanho de grãos. 



Lembre-se de que numa solda se tem uma variação 
muito grande de temperatura, tamanho de grão e 
grau de encruamento. 



 

 

esc 

  Alguns materiais têm 
este ponto bem definido. 

 

 

esc 

  A deformação do material 
após o Limite de Escoamento 
e antes de atingir o Limite de 
Ruptura (elongamento) dá 
uma noção da capacidade de 
deformação do material. 



13 

 

 

rup 

  O Limite de Ruptura 
(representado por rup) 
corresponde ao ponto 
(carga dividido pela área 
da seção) em que o 
material não se deforma 
mais, rompendo-se 

 

 

rup 
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Defini-se coeficiente médio de expansão térmica linear (), 
num intervalo de temperatura T, como a variação relativa do 
comprimento dividida pela variação de temperatura, sendo a 
pressão constante. 

O coeficiente de expansão de um sólido não varia muito, em 
geral, com a pressão, mas varia apreciavelmente com a 
temperatura. Então a expressão: L =  Lo T 

Conceitos importantes 
(cont..) 
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Comportamento de uma chapa sob aquecimento e 
resfriamento: 

Uma placa livre … 

Se aquecida …. 

Vai dilatar. 

Quando resfriar …. 

Volta ao normal. 

Origem das Tensões Térmicas 
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Geração de Tensão em uma Junta 
Soldada 

Durante a soldagem, a medida que o 
cordão vai sendo realizado, há dilatações (a 
frente) e contrações do material (atrás). 

Imagem de laser 

interferométrico da parte de 

traz de uma solda. Fonte: 

Prof. P.J. Modenesi, UFMG 
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Modelo Convencional: barras engastadas: 

Suponha três barras … 

Com restrição de 
movimento 

Geração de Tensão em uma Junta 
Soldada (cont ..) 
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Se for feito um aquecimento uniforme na parte 
central da barra do meio …. 

A barra do centro 
tenderá a se 
expandir, …. 

Mas como há 
restrição, ela ficará 
sob esforços de 
compressão 
(reação). 

Geração de Tensão em uma Junta Soldada (cont ..) 
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Maior seria o 
esforço de 
compressão. 

Quanto maior o aquecimento ….. 

Geração de Tensão em uma Junta Soldada (cont ..) 
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Deveria, então, também aparecer esforços de tração 
sobre as barras laterais. 

Geração de Tensão em uma Junta Soldada (cont ..) 



21 

Mas isto não acontece, 
pelo menos em grande 
intensidade, pois à 
medida que a 
temperatura sobe, a 
resistência à 
compressão do metal 
diminui 

escoamento Limita os esforços de 
compressão e tração 

Geração de Tensão em uma Junta Soldada (cont ..) 
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Agora, no período 
de resfriamento 
uniforme na parte 
central da barra do 
meio, …. 

A barra do centro 
tenderá a se 
contrair, …. 

Mas como há restrição, ela ficará sob 
esforços de tração (reação). 

Geração de Tensão em uma Junta Soldada 
(cont ..) 
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Mas isto à medida que a temperatura desce, a 
resistência à tração aumenta …. 

Haverá progressivo 
aumento dos 
esforços de  
compressão e tração 

Geração de Tensão em uma Junta Soldada (cont ..) 
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A barra do meio 
ficará sob tração 
e,  

as barras laterais ficam sob compressão 

Geração de Tensão em uma Junta Soldada (cont ..) 
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A soldagem é um processo de aquecimento e 
resfriamento diferenciado numa peça 

Geração de Tensão em uma Junta Soldada (cont ..) 
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Observe que 
mesmo quando o 
arco apaga, a 
região mais 
próxima da zona 
fundida (pontos 
mais quentes) se 
resfria, enquanto 
outras se 
aquecem … 

Mas no final toda a peça se resfriará 

Geração de Tensão em uma Junta Soldada (cont ..) 



O modelo das barras engastadas se aplica muito bem à soldagem, por 
similaridade (mas não prevê o que acontece na ZAC): 

Metal Frio 

Metal de solda 

auto-engastamento 
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O modelo das 3 barras engastadas tem sido o aplicado 
para explicar a geração de campos trativos e compressivos 
em soldagem.  
 
Mas o modelo a ser agora proposto nesta apresentacão, 
das 5 barras, pode ser mais elucitativo, a saber … 

Geração de Tensão em uma Junta Soldada (cont ..) 



No modelo de 5 barras, as barras B  

são também aquecidas no seu 

centro, mas recebendo menos calor 

do que A (vamos supor que se 

alcance nelas uma temperatura 

intermediária entre a parte central 

da barra A (temperatura de fusão) e 

as barras C (temperatura ambiente). 



Ao final do aquecimento: 

• a barra A está sem ação de forças 

(seu centro está liquido); 

• as barras B estão empurrando 

(mesmo que com baixa força, já que 

o limite de escoamento na região 

central torna-se baixo devido ao 

aquecimento alcançado); 

• As barras D, por sua vez, estão 

puxando as barras C. 

Assim, ao final do aquecimento, a barra A não estará sob ação de qualquer 

força, as barras B estarão sob a ação de uma pequena força de compressão 

(igual a do limite de escoamento do material da região central das barras B) e 

as barras C estão sob a ação de tração, com o mesmo módulo de força 

aplicada sobre as barras B.   



Durante o resfriamento: 

• tanto a barra A quanto as barras B 

começam a se contrair e puxar as 

barras D (esforços trativos); 

• As barras C vão ficar sob ação de 

esforços de compressão. 

  

Mas, ao mesmo tempo que as barras B 

puxam as barras D, elas são comprimidas 

pelas próprias barras D, que estão sendo 

puxadas com maior força pela barra A.  

Assim, as forças agindo sobre as barras B têm suas forças finais definidas 

pela diferença entre as forças de compressão impostas pela barra A e as 

forças de tração reativa resultantes das próprias barras B (por isto são 

menores); 



O esforço compressivo resultante sobre as barras C será proporcional à 

intensidade e distribuição dos esforços trativos impostos sobre as barras D 

pelas barras A e B, como sugere a figura a seguir. 

Mas a intensidade das forças dependerá do limite de escoamento de cada 

região. Um ZAC mais resistente elevará a resistência á deformação, como 

se verá mais adiante, e poderá ser o fator decisivo das tensões térmica 

finais geradas 



Metal de solda 

Metal menos 

aquecido 

(ZAC) 

Metal 

frio 

X 

Y + 

_ 

X 

Y 
+ 

_ 

O ponto de tensão 

zero (transição de 

tração para 

compressão) seria 

aquele em que o 

metal não mudou de 

temperatura devido 

ao processo de 

soldagem (não 

necessariamente no 

limite da ZAC).  



X 

Y 

X 

Y 
+ 
_ 

Assim, a amplitude do esforços, a largura da atuação dos esforços e o 

ponto de inversão da região trativa-compressiva dependem do limite de 

escoamento do material (que varia entre ZF e ZAC e mesmo dentro da 

ZAC), da energia de soldagem (quanto maior, mais larga) e da capacidade 

de difusão de calor do material (que quanto maior, mais estreita).  



Intensidade das Tensões Térmicas Geradas 
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Durante o aquecimento da peça .... 
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Durante o resfriamento da peça .... 
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Ao final do resfriamento da peça .... 
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Onde, a tensão térmica final é igual ao 
limite de escoamento do material 



Pode acontecer de parte do material ficar sob tensões iguais ao do 
limite de escoamento, como no caso do aquecimento ser 
interrompido entre U e Q …... 

R 
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A tensão térmica será a mesma 

Q 



E se o aquecimento é interrompido entre P e U ? 
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A tensão térmica gerada será menor do 
que o limite de escoamento 



Já se o aquecimento é interrompido antes de P ... 
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A tensão residual será nula (só deformação 
elástica 



Pode-se já se entender as diferenças em termos de geração de tensões 

térmicas (intensidade, módulo e distribuição das tensões) em uma soldagem 

quando: 

• O material de deposição tem maior limite de escoamento do que o do material 

da base; 

• A ZAC grosseira do material de base tem maior limite de escoamento do que 

o do material da base; 

• O material de deposição tem menor limite de escoamento do que do que o do 

material da base; 

• O aquecimento da peça durante tratamentos térmicos é feito com alta taxa de 

aquecimento e/ou resfriamento. 

Para cada situação as tensões residuais assumirão uma intensidade e 

distribuição diferenciadas, ao contrário do que se apresenta nos modelos 

mais simplificados. 



Deformação 

A deformação acontece quando houver desequilíbrio das tensões em um ou 

mais dos sentidos e, adicionalmente, as forças ultrapassam o regime elástico 

do próprio material.  

- O caso mais comum é a chamada deformação angular (devido ao maior 

volume do cordão acima da linha de centro); o desequilíbrio de forças permite 

que o material se deforme angularmente.  



Deformação 

Mas, em outros casos, este desequilíbrio pode ser dar em várias direções e a 

deformação acontece de forma não regular. 

A deformação multidirecional é mais comum em chapas de pequenas 

espessuras, já que a seção transversal do material não é grande suficiente 

para reter as forcas trativas, evitando a superação do limite de escoamento e a 

alteração permanente da forma.  



Pode-se entender pelo modelo de 5 barras a razão para uma maior energia de 

soldagem provocar mais deformações (maior volume do material aquecido, de 

forma similar como aumentar as larguras das barras A e B, com conseqüências 

sobre a distribuição de forças 

A intensidade das forças independe da energia, pois depende do limite de 

escoamento do material. Mas a largura da faixa das tensões geradas é maior 

(maior volume do material ficará sob ação de tensões térmicas) 

+ 
- - 

+ 
- - 



Além da energia de soldagem, deve-se lembrar da concentração da 

energia.  

- Quanto mais concentrado, mais se aquece a região antes do calor se 

dissipar (Laser x oxi-combustível) 

Outros fatores na formação da deformação em chapas: 

- propriedades mecânicas da chapa (por exemplo, o limite de escoamento, a 

ductilidade e o limite de ruptura); 

- grau de restrição externa da chapa 



Controle de deformação em 

Soldagem 

 Controle = ações a serem tomadas para evitar ou minimizar (ou govenar) o 

fenômeno de deformação. 

 

Esse Controle deve ser feito de forma programada: 

 durante o projeto; 

 durante a fabricação. 

 



 Durante o projeto: 

 prever chanfros e volumes de cordão menores (mesmo às custar de 

maior dificuldades operacionais , como acesso para a ponta do eletrodo, 

dificuldades de aquecer as laterais dos chanfros, etc.).                                                                                                       

Obs: É muito comum se ver filetes sobre-dimensionados em soldagem de 

juntas em ângulo, até quando se tem penetração total.  

Controle de deformação em 

Soldagem 



 Durante a fabricação: 

 “pré-deformação” (as tensões térmicas geradas são consumidas no 

trabalho (força x deslocamento) )  

Controle de deformação em 

Soldagem 



 Durante a fabricação: 

 “dispositivos e técnicas para fixar as peças ” (as tensões térmicas 

geradas não são consumidas no trabalho = tensões residuais)  

Obs se as tensões térmicas geradas forem muito altas ou o material com 

baixa espessura (pouca auto-restrição), haverá a deformação ao se retirar o 

gabarito ou fixadores (manter os gabaritos durante tratamento térmicos de 

alívio de tensões ou de recozimento).  

Controle de deformação em 

Soldagem 



Durante a fabricação: 

  

 seqüências especiais para a deposição de passes: 

 deposição em passe de ré; 

 começar a soldagem nas regiões com maior restrição ao movimento; 

  usar passes de pequeno comprimento e mínimo de largura (com 

esfriamento dos mesmos entre passes); 

  soldar com mais de um soldador; 

  montagem por subcomponentes, etc). 



Considerações finais: 

 Esta apresentação tentou mostrar que ao se conhecer os fundamentos 

físicos da origem dos esforços térmico que levam uma peça soldada à 

deformação, as práticas para mitigar a formação desse efeito tornam-se 

mais fácil de serem aplicadas; 

 Porém, é importante destacar que simples repetições de procedimentos 

pode ter efeitos diferentes, em função das particularidades de cada caso, 

como tipo e espessura do material, geometria da peça e grau de restrição 

externa. 



Obrigado 

(scotti@ufu.br) 

LAPROSOLDA/UFU

LAPROSOLDA 

Centro para Pesquisa e Desenvolvimento de 

Processos de Soldagem 


