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RESUMO 

Sousa, Diogo Antônio. Determinação de Tensões Residuais em Materiais Metálicos por meio  

de Ensaio de Dureza. São João Del-Rei: Departamento de Engenharia Mecânica, 

Universidade Federal de São João Del-Rei, 2012. 

Nos últimos anos a preocupação em prever e aumentar a vida dos componentes 

mecânicos cresceu de forma surpreendente. Visando esta nova condição, as engenharias vêm 

desenvolvendo novos métodos e conceitos, a fim de aumentar a confiabilidade dos produtos 

fabricados. A tensão residual é um dos temas que estão sendo estudados, pois, estas estão 

presentes em todos os componentes mecânicos submetidos a processos de conformação 

(térmicos e mecânicos). O intuito é de se conhecer o comportamento (natureza das tensões) 

dos materiais após a transformação do mesmo em um componente mecânico. Neste estudo, o 

objetivo é correlacionar incrementos de deformação plástica, obtida pelo ensaio de tração com 

a dureza, obtida através do ensaio de micro dureza (Vickers), a fim de desenvolver uma 

relação matemática que propõe quantificar e qualificar a tensão residual. Além de ser uma 

análise de baixo custo, pois necessita somente de um durômetro, o tempo de preparo das 

amostras é reduzido, sendo necessário somente o lixamento e polimento superficial. Os 

ensaios de tração foram realizados em amostras de alumínio, cobre, bronze, latão e aço ABNT 

1020. Os testes foram interrompidos quando os materiais deformaram 20%, 50% e 90% na 

região de encruamento, até o limite de resistência. Em seguida, ensaios de micro dureza foram 

realizados. Medidas de tensões residuais por difração de raios-X também foram feitas. Os 

resultados de tensão residual obtidos pelo método de difração de raio-X são correlacionados 

estatisticamente com os resultados de dureza. Além disso, os valores de dureza sugerem que 

os materiais tracionados estão com tensão residual de compressão quando comparados com as 

amostras que não foram submetidas ao ensaio.  

Palavras chaves: 

Tensão Residual, Deformação Plástica, Dureza Vickers e Difração de Raio X. 
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ABSTRAT 

Sousa, Diogo Antonio. Determination of residual stresses of metallic materials by the test of 

hardness. São João Del-Rei: Department of Mechanical Engineering, Federal University 

of São João Del-Rei, 2012. 

In recent years the concern to provide for and extend the life of mechanical 

components has grown dramatically. Aiming to this new condition, engineering have 

developed new methods and concepts in order to increase the reliability of manufactured 

products. The residual stress is one of the topics being studied, since these are present in all 

the mechanical components subjected to forming processes (thermal and mechanical). The 

aim is to understand the behavior (nature of the tensions) of the material after processing of 

even a mechanical component. In this study, the goal is to correlate increments of plastic 

deformation obtained by tensile testing the hardness obtained by instrumented indentation 

testing (Vickers), to develop a mathematical relationship which seeks to quantify and qualify 

the residual stress. Besides being an analysis of low cost, because it requires only a tester, the 

sample preparation time is reduced, requiring only the grinding and polishing surface. The 

tensile tests were performed on samples of aluminum, copper, bronze, brass or AISI 1020. 

Testing was stopped when the deformed material 20%, 50% and 90% in the work hardening, 

until the tensile strength. Then instrumented indentation tests were performed. Measurements 

of residual stresses by X-ray diffraction were also made. The results of residual stress 

obtained by the method of X-ray diffraction are statistically correlated with the results of 

hardness. Moreover, the hardness values suggest that the materials are pulled with the 

compression residual stress when compared to samples which were not submitted to the test. 

Keywords: 

Residual Stress, Plastic Deformation, Vickers Hardness and X-ray diffraction 
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1 

CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 

A tensão residual é muito significativa nos componentes mecânicos, pois pode alterar a 

resistência a fratura, a vida em fadiga e a capacidade de suportar carregamento. A estimativa 

de tensões residuais é um tema de interesse científico e tecnológico considerável em uma 

grande variedade de aplicações de engenharia. 

Uma das principais causas de seu aparecimento é a ocorrência de deformações plásticas 

não uniformes ao longo de uma secção da peça, causadas por efeitos térmico e mecânico. 

Essas tensões residuais podem ser prejudiciais ou não, dependendo do tipo de serviço  a que o 

produto estará sujeito e do tipo de tensão residual presente. Há dois tipos de tensões residuais: 

trativa e compressiva.  

Esta pesquisa propõe um relação matemática simples para a determinação da tensão 

residual, tendo somente duas variáveis de entrada: propriedades mecânicas do material e 

dureza. Pretende-se desenvolver um modelo matemático que fornecerá resultados diretos de 

tensão residual, sendo necessário medir somente a dureza do material analisado, técnica essa 

bastante comum.  

O tempo de preparo das amostras e/ou as dimensões do próprio componente mecânico é 

muito pequeno. Este método é relativamente de baixo custo, utilizando somente um 

durômetro e, também, por não depender de uma preparação complexa, diminui bastante o 

tempo de análise. Por fim, essa é uma técnica que poderá ser aplicada a qualquer processo de 

fabricação, o que garante a versatilidade do método. 

Neste trabalho foram realizados ensaios de tração em materiais metálicos segundo a 

norma ABNT NBR 6152, o objetivo é definir as propriedades mecânicas que podem ser 

determinadas à temperatura ambiente.  

O ensaio de tração, também foi realizado com o intuito de introduzir tensões residuais 

nos materiais em estudo. Foram estabelecidos níveis de deformação na região de encruamento 

de cada material. 
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Em seguida, foram realizados ensaios de micro-dureza Vickers na região central de cada 

corpo de prova. Através destes resultados, é possível dizer se o material apresenta tensões 

residuais compressivas ou trativas. Pois, comparando um material deformado com outro que 

não foi submetido ao ensaio de tração, pode-se afirmar o tipo de tensão residual existente 

naquele ponto. 

Após estes ensaios, as amostras foram submetidas ao método de difração de raio-x, 

através dele foi possível determinar as tensões residuais presentes em cada nível de 

deformação para cada material estudado.  

Estes resultados serviram para definir a representatividade da relação matemática 

proposta para determinar a tensão residual.  

Os resultados obtidos nos ensaios de tração e micro-dureza Vickers, foram 

correlacionados e analisados estatisticamente. Através desta análise foi definido um roteiro 

matemático a fim de determinar as tensões residuais em materiais metálicos. 
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CAPÍTULO 2 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 - Tensões Residuais 

Tensões residuais são aquelas que permanecem na peça quando todas as forças externas 

e/ou gradientes de temperatura são removidos (LU, 1996). Estas tensões são formadas pelo 

estado de tensões internas do material, que se mantém equilibrados (somatório das forças e 

dos momentos igual a zero) quando livre de forças externas. Elas estão presentes em todos os 

componentes mecânicos utilizados pela engenharia.  

Uma das principais causas de seu aparecimento é a ocorrência de deformações plásticas 

não uniformes ao longo de uma secção da peça, causadas por efeitos térmico e mecânico. 

Então, para que estas tensões permaneçam na estrutura após a remoção dos esforços externos, 

alguma região do componente por menor que seja foi solicitada além do limite elástico do 

material. Assim sendo, pode-se afirmar que se não ocorrem deformações plásticas, não serão 

geradas tensões residuais (CARMO, 2006). 

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

Elas podem ser classificadas em três tipos principais: 

1 – Macroscópicas (I): quando são de longo alcance, se estendendo por vários grãos do 

material. As macro-tensões residuais são provenientes de condições ou fontes mecânicas, 

térmicas ou químicas que afetam um volume considerável do material estendendo-se por área 

comparável às dimensões do equipamento. As deformações originadas por elas são 

praticamente uniformes para alguns grãos. Estas tensões assumem um estado de equilíbrio 

(auto-compensação) e qualquer alteração, como a retirada do material ou mudança de forma 

do componente, exige que as tensões se re-arranjem para que uma nova configuração de 

equilíbrio seja obtida. Tais tensões são quantidades tensoriais, com magnitudes e direções 

principais que variam em diferentes regiões do material (GRANT, 2002; KOCKELMANN, 

1993); 
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Figura 2.1 – Tensão residual do tipo I. 

A Tabela 2.1 apresenta as principais causas do surgimento de tensões residuais do tipo 

I, e conseqüentemente, os processos que as compõem.  

Tabela 2.1 – Principais causas do aparecimento de tensões residuais do tipo I. 

Causas Processos 

Conformação  Laminação, Trefilação, Extrusão, Forjamento, 
estampagem, dentre outros. 

Tratamento Térmico Têmpera, Endurecimento, Nitretação, 
Cementação. 

Usinagem Torneamento, Furação, Fresamento, Retificação, 
aplainamento. 

Revestimento Galvanização, Revestimento, Deposição. 

Junções Soldagem, Brasagem. 

Carregamento elasto-

plástico 
Tração, Compressão, Flexão, Torção. 

2 – Microscópicas (II): quando atuam em uma distância de um grão ou uma parte de 

grão, assim, a região de influência no equilíbrio destas tensões se restringe a um pequeno 

número de grãos. Estas ocorrem pelo simples processo de orientação dos grãos; 
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Figura 2.2 – Tensões residuais do tipo II (CARMO, 2006). 

3 – Submicroscópicas (III): quando estão compreendidas entre distâncias atômicas no 

interior dos grãos. São resultantes de imperfeições da rede cristalina, ocorrendo 

principalmente em regiões próximas às discordâncias.   

 

Figura 2.3 – Tensões residuais do tipo III. 

Os tipos de tensões residuais II e III podem variar de um ponto para outro da rede 

cristalina (SUTERIO, 2005). 

A tensão residual de um determinado ponto no material ou componente é dada pela 

superposição dos três tipos de tensões: 

IIIIII
R               (2.1) 

  
III

I

i
R zyx ,,                                                   (2.2) 

(BENITEZ, 2002; CALLE, 2004; BENEGRA, 2005) 
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No entanto, não há superposição de tensões residuais ocasionadas por múltiplas 

operações de conformação, ou seja, não há soma algébrica das distribuições de tensões 

correspondentes aos sucessivos processos de conformação. Em geral, é o processo final de 

deformação que determina o estado de tensões residuais resultantes. Apesar disso, a 

superposição de distribuições de tensões é um raciocínio válido quando se pensa no efeito que 

as tensões residuais têm sobre a resposta de um corpo a um sistema de tensões externo 

(VALDÉZ, 2008).  

As tensões residuais podem surgir por três meios diferentes, os quais podem atuar de 

forma individual ou combinada, são eles:  

(a) Carregamentos mecânicos: podem surgir por meio de ensaios mecânicos (tração, 

compressão, torção, etc), jateamento por partículas solidas, dentre outros;  

(b) Transformações metalúrgicas: fundição, forjamento, trefilação, extrusão, dentre 

outros;   

(c) Efeitos térmicos: têmpera e soldagem são os mais comuns.  

Para exemplificar o processo de surgimento de tensões residuais, serão detalhados dois 

mecanismos: jateamento por partícula e têmpera. 

(a) O jateamento por partículas sólidas é um processo a frio gerador de tensões residuais, 

no qual milhares de partículas esféricas são arremessadas sobre uma superfície. 

Geralmente, essas partículas são de aço de baixo teor de carbono, aço inoxidável, 

vidro ou material cerâmico (DALLY, 1993). Nesse processo, a superfície do corpo 

jateado sofre deformações na mesma proporção das colisões das partículas, essas 

deformações são localizadas e são plásticas. A Figura 2.4 apresenta o comportamento 

das tensões no momento da colisão, ou seja, quando a partícula atinge a superfície, é 

gerada uma força normal que ocasiona compressão, e na perpendicular tração. No 

entanto, quando a energia da partícula esférica for zero, há uma inversão do sentido 

das tensões do corpo jateado, ou seja, onde esta com tensão efetiva de tração passa ter 

tensão residual de compressão, a recíproca é verdade. Esse processo também é 

conhecido e utilizado para garantir e aumentar a vida à fadiga de determinados 

componentes (FUCHS, 1971).    
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Figura 2.4 - Tensões residuais de compressão geradas no processo de jateamento por 

partícula. 

(b) A têmpera tem como objetivo a obtenção de uma microestrutura que proporcione 

propriedades de dureza e resistência mecânica. O aquecimento da amostra, por 

exemplo, o aço vai até a região de austenitização, em seguida o material é submetido a 

um resfriamento brusco (CANALE, 2006). Nesse processo as tensões residuais 

surgem, pois quando o material é resfriado bruscamente, a superfície resfria muito 

mais rápido que o centro, logo até o resfriamento total do corpo, o centro está tentando 

expandir e a superfície está comprimindo o centro da amostra. Quando o material é 

resfriado totalmente e a temperatura é estabilizada, ocorre uma inversão de tensões. 

Ou seja, o centro apresentará tensões residuais de tração e a superfície tensões 

residuais de compressão, conforme Figura 2.5.   

 

Figura 2.5 – Tensões residuais em um material temperado. 
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O estudo do comportamento dos materiais sobre sua integridade é importante, pois a 

prevenção de falha de um componente em serviço é essencial para a segurança. Sem o estudo 

da causa raiz de um problema é impossível prever com exatidão a falha de um componente 

(JUN; KORSUNSKY, 2010). Logo, as tensões residuais podem ser prejudiciais ou não, isso 

dependerá da natureza, da intensidade, da distribuição e dos tipos de solicitações aplicadas 

(mecânica, térmicas ou químicas) (CORDOVIL, 2001). Quanto a natureza das tensões 

residuais, tem-se : trativa e compressiva (Figura 2.6).  

 

Figura 2.6 – Natureza das tensões residuais: trativas e compressivas. 

O fato delas provocarem uma mudança dimensional na peça, causada pela recuperação 

elástica do material após a conformação, afeta a qualidade, durabilidade, a estabilidade do 

material e a resistência a deformação. Para quantificar o seu efeito é necessário conhecer sua 

magnitude e distribuição (WEBSTER; WIMPORY, 2001).  

Em resumo, pode-se explicar tensão residual através do caso clássico da analogia da 

barra aquecida. Nesta análise consideramos três barras (aço baixo carbono) 1, 2, e 3, as quais 

estão engastadas em suas extremidades em suportes fixos, conforme Figura 2.7(a). 
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Figura 2.7 – (a) Identificação das barras; (b) Aquecimento da barra 2 (ROCHA, 2009). 

Considerando que a barra 2 esta sendo aquecida e as demais estão a temperatura 

ambiente, conforme Figura 2.7(b), ela está sobre o fenômeno da dilatação térmica. Como as 

barras estão interligadas pelas extremidades, a barra 1 e 3 oferecem resistência a dilatação da 

barra 2. Considerando, que a deformação por dilatação da barra central foi suficiente para 

ocasionar deformação plástica nas barras das extremidades, tem-se que quando for retirada a 

fonte de aquecimento da barra 2 e ela começar a resfriar, ocorrerá uma contração por parte 

dela. No entanto, as barras 1 e 3 irão oferecer resistência a essa contração, dessa forma estas 

barras irão apresentar tensão residual compressiva e a barra central ficará com tensão residual 

trativa. Pois as barra laterais que sofrem deformação plástica irão oferecer resistência a 

recuperação elástica da barra 2 (ROCHA, 2009). 

A natureza benéfica das tensões residuais está diretamente relacionada a três fatores, 

tais como: I) tipo do material, ou seja, se ele encrua ou amolece durante o processo de 

deformação plástica cíclica; II) tipo de carregamento que o componente mecânico está 

submetido e III) perfil das tensões residuais introduzidas durante o processo de fabricação ou 

transformação da peça mecânica (SOARES, 1998).  

As tensões residuais tem grande influência sobre a nucleação e/ou propagação de 

trincas. Tensões residuais compressivas tendem a ser benéficas, uma vez que elas tendem a 

interromper este fenômeno. Pois, o mecanismo de formação de falha em materiais metálicos 

inicia com a formação de bandas de escorregamento provocadas pela movimentação de 

discordâncias no reticulado cristalino do metal, levando a formação de intrusões e extrusões. 
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Isso irá acarretar no acumulo de grandes deformações plásticas localizadas o que provocará 

instabilidade. Pequenas sobrecargas de tensão durante ciclos de fadiga podem levar a 

liberação de discordâncias ancoradas, facilitando a movimentação, a nucleação ou a 

propagação de trincas. Na ausência de defeitos internos, a trinca de fadiga inicia na superfície 

livre do metal, pois os grãos cristalinos encontram na superfície menor restrição à deformação 

plástica (CASTRO, 2007). Contudo, as tensões residuais compressivas irão contrapor as de 

linhas de escorregamento dificultando a nucleação e/ou propagação de trinca. 

 

Figura 2.8 – Influência da tensão residual de compressão. σrc (Tensão residual compressiva) 

e σs (Tensão de Serviço). 

 Quanto as tensões residuais trativas, estas podem ser maléficas ou indiferentes. Na 

situação em que uma peça esteja sendo submetida a esforços mecânicos ciclicos de tração, e 

sobre ela atue tensões residuais trativas, é provável que esse componente venha a falhar 

prematuramente. Pois, haverá uma superposição entre tensão de serviço e tensão residual 

trativa, e isso, favorece a instabilidade e a ruptura do material (BIANCH, E. C. et all, 2000). 

No entanto, se uma peça estiver submetida a esforços mecânicos de compressão e a tensão 

residual sobre ele for de tração é improvável que ocorra dano prenaturo devido a ação da 

tensão residual presente. 
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2.2 - Medição de tensão residual 

A necessidade de monitorar os componentes mecânicos ao longo de sua vida, fez com 

que os estudos sobre tensões residuais ganhassem uma importância relevante. Logo, far-se-a 

necessário o desenvolvimento de uma série de técnicas, dispositivos e instrumentos de 

medição experimental baseados em diferentes princípios. Essa vigilia constante da tensão 

residual em peças mecânicas possibilita o correto gerenciamento e a análise de risco, e ainda, 

indicar se o processo de produção esta favorecendo ou não a durabilidade de um determinado 

componente. 

Nos primordios das pesquisas realizadas a respeito de tensão residual, as medições eram 

feitas através de técnicas destrutivas e em algumas vezes havia introdução de novas tensões 

durante o processo de análise. A medida que o assunto amadurecia, os métodos de medição 

eram aprimorados e as incerteza provenientes das análises eram cada vez mais reduzidas. A 

busca por técnicas cada vez mais completas fez com que os estudos alcançassem um nível 

muito bom. Atualmente, é pouco provável que uma única técnica de medição de tensões 

residuais abranja todas situações, entranto, a combinação entre elas irá convergir para um 

resultado satisfatório (SUTERIO, 2005).   

As técnicas usuais para determinação da tensão residual são classificadas como 

semidestrutivas, destrutivas e não-destrutivas. 

As semidestrutivas e destrutivas estão diretamente relacionadas à alteração do estado de 

equilíbrio das tensões residuais, provocando alívio destas tensões no ponto ou na região de 

análise. Esse método tem como princípio medir a deformação causada pelo alívio, sendo 

utilizado na grande maioria “strain gage” que mede tais deformações, atrelado a isso modelos 

matemáticos são adotados, e assim, são determinadas as tensões residuais. Nestes dois 

métodos somente são analisadas as tensões residuais macroscópicas. 

Os métodos não-destrutivos têm por característica medir as variações de parâmetros 

físicos ou cristalográficos do material em análise, quando estes estão sob ação de tensões 

residuais. Esse método é o mais completo até o momento, pois através dele é possível 

determinar de maneira combinada todas as tensões existentes na peça analisada, sejam elas 

microscópicas, sub-microscópicas ou macroscópicas, no entanto, não há a possibilidade de 

distinção entre elas. 
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Há vários métodos de medição de tensão residual consagrados, eles têm grande 

relevância nestes estudos. Muitos autores citam os métodos mais conhecidos em suas revisões 

bibliográficas (WITHERS, 2001; BOETTGER, 1998; RODACOSKI, 1997). A Tabela 2.2 

apresenta de forma resumida os principais métodos de medição de tensão residual.  

Tabela 2.2 – Métodos mais comuns de medição de tensão residual (SUTERIO, 2005). 

CLASSIFICAÇÃO PRINCIPAIS 
MÉTODOS COMENTÁRIOS 

Semi-destrutivos Método do furo cego Execução de um furo de 0,8 a 3,2 mm de diâmetro. 
Método normalizado pela ASTM-E-837 

Destrutivos 

Método da remoção de 
camadas (Método da 
deflexão) 

Camadas retiradas por ataque químico. Pode estar 
aliada ao Método difração de raio x. 

Método do 
seccionamento 

Cortes parciais longitudinais ou transversais ao eixo 
de peças assimétricas, ex.: cilindros 

Não-destrutivos 

Método da difração de 
raio x 

Variação das distâncias entre os planos atômicos. 
Técnica normalizada pela SAE-J784a 

Método da difração de 
nêutrons 

Semelhante ao método de difração de raio X, no 
entanto, com inspeção em todo o volume 

Método ultrassônico Variação da velocidade de ondas ultrassônicas no 
interior do material. 

Método magnético Relação entre propriedades magnéticas, 
permeabilidade, indução e efeito Barkhausen. 
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Os métodos apresentados na Tabela 2.2 são comparados nas Tabelas 2.3 e 2.4 

considerando a praticidade, a técnica e o custo da análise. 

Tabela 2.3 – Comparações entre os métodos de medição de tensões residuais considerando os 

problemas do material e os problemas geométricos da região a ser analisada (LU, 1996). 

Descrição Furo cego Deflexão Seccionamento Difração de 
Raio X 

Difração de 
Nêutrons Ultra-som Magnético 

Problemas para 

o caso de 

estrutura e 

grãos grandes 

Não  Não  Não  Sim Não  Sim Sim 

Sensibilidade à 

deformação ao 

encruamento 

Baixa Baixa Baixa Alta Média  Alta  Alta 

Análise em 

material de 

múltipla fase 

Tensão 

média em 

todas as 

fases 

Tensão 

média em 

todas as 

fases 

Tensão média 

em todas as 

fases 

Tensão em cada 

fases se a menor 

fase exceder uma 

certa fração  de 

volume 

Tensão em 

cada fases se a 

menor fase 

exceder uma 

certa fração  

de volume 

Tensão média 

em todas as 

fases 

Tensão média em 

todas as fases 

ferromagnéticas 

Medidas de 

materiais 

amorfos 

Possível Possível Possível Impossível Impossível Possível 
Possível em fases 

ferromagnético 

Medidas em 

partes com 

baixo raio de 

curvatura 

Possível, r > 

5 mm 

Possível com 

método de 

"Sachs" 

Difícil 
Possível, r > 5 

mm 

Possível, 

medidas 

abaixo da 

superfície 

Difícil, 

necessidade de 

sensor especial 

Possível, r > 5 

mm 

Medidas em 

camadas 

(espessuras da 

camada) 

Maior que 

50 µm 
2 a 3 µm 

Maior que 2 

mm 

Todas as 

espessuras 

Maior que 2 

mm 
0,1 a 3 mm 0,01 a 1 mm 
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Tabela 2.4 – Comparação geral entre os principais métodos (SUTERIO, 2005). 

Descrição Furo cego Deflexão Seccionamento Difração de 
Raio X 

Difração de 
Nêutrons Ultra-som Magnético 

Hipoteses 

básicas 

Tensão biaxial 

e uniforme na 

superfície do 

furo 

Tensão biaxial 

e uniforme de 

um retângulo 

de dimensões 

grandes em 

relação a 

espessura 

Campo de tensão 3-

D 

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 

o receptor 

Material 

ferromagnético 

Tipos de 

tensões 

residuais 

analisadas 

Macroscópica Macroscópica Macroscópica 
Macroscópica  

Microscópica 

Macroscópica  

Microscópica 

Macroscópica 

Microscópica                 

sub-

microscópica 

Macroscópica 

Microscópica                 

sub-

microscópica 

Parâmetros 

medidos 

Deformação ou 

deslocamento 

superficial 

Deformação ou 

deflexão 

Deformação ou 

deslocamento 

superficial 

Mudança no 

espaçamento 

interplanar do 

material 

policristalino 

Mudança no 

espaçamento 

interplanar do 

material 

policristalino 

Variação da 

velocidade da 

onda 

ultrasônica 

Amplitude de 

ruído 

Barkhausen ou 

permeabilidade 

magnética 

Área de 

análise 

mínima (uso 

padrão) 

0,5 mm² 
1000 mm²                         

100 mm² 
100 mm² 0,5 mm² 4 mm² 

0,1 mm² 

(método da 

alta 

frequência)                          

30 mm² 

(método 

convencional) 

1 mm² (método 

de 

Barkhausen)                  

100 mm² 

(método de 

permeabilidade 

magnética) 

Profundidade 

mínima de 

análise 

20 µm 20 µm 1 a 2 mm 
Dezenas de 

micrometros 
1 mm 

15 µm a 300 

µm 
100 µm 

Custo do 

equipamento 

[US$] 

10.000 a 

50.000 
1.000 15.000 

100.000 a 

200.000 

Alguns 

milhões 

40.000 a 

200.000 

10.000 a 

60.000 

Incerteza 

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

Profundidade 

de inspeção 
0,02 a 15 mm 0,1 a 3 mm 

Todas 

profundidades 

dentro de 1 mm 

1 a 50 µm  2 a 50 mm 0,15 a 3 mm 0,1 a 1 mm 
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Dentre os principais métodos de medição de tensões residuais, as técnicas de difração de 

raios X e o Método do Furo são os mais utilizados pela sua confiabilidade, principalmente 

quando comparados com métodos mecânicos destrutivos (MACHERAUCH; KLOSS, 1986). 

Quanto a aplicabilidade de cada uma dessas técnicas de medição de tensões residuais para os 

materiais freqüentementes encontrados na indústria, pode-se dizer que elas são aplicáveis a 

todos os materiais, desde o aço carbono até os compósitos (SUTERIO, 2005). 

Em resumo, uma técnica de medição é selecionada com o objetivo atender uma 

necessidade pré-estabelecida, que pode ser por causa da estrutura do material, tipo de tensões 

e natureza. A escolha pela melhor técnica deve atender aos seguintes parâmetros: 

(a) natureza do material: estrutura cristalográfica, textura, composição química e fase; 

(b) o tipo de tensões residuais (macro-tensão e micro-tensão); 

(c) o gradiente de tensões residuais na parte analisada (gradiente através da espessura ou 

da superfície); 

(d) a geometria e a região da parte analisada (profundidade, dimensão e forma da 

superfície); 

(e) onde a medida é realizada (em campo ou em laboratório). 

(f) o tipo de intervenção (destrutiva ou não-destrutiva); 

(g) o tempo (razão de medição), e a extensão da intervenção; 

(h) a incerteza e a repetitividade do método; 

(i) o custo da medição e dos equipamentos necessários. 

A principal vantagem do método da difração de raio X é que pode ser considerado como 

um método não destrutivo de medidas de tensões superficiais. Este método é utilizado há mais 

de quarenta anos e aplicado largamente na indústria automotiva e aeroespacial, sendo adotado 

por sociedades normativas no Japão e nos Estados Unidos (RUDD, 1982; PREVÉY, 1991). 

A difração de raios-X tem como princípio básico para determinação de tensões 

residuais, o estudo da natureza da estrutura cristalina dos materiais. Ela utiliza-se do 
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espaçamento existente entre os planos da rede cristalográfica como parâmetro de medida de 

deformação (CULLITY, 1978; AZAROFF, 1968). 

2.3 - Difração de raio X 

Este método foi proposto inicialmente por Lester e Aborn em 1925. Em 1930, Sachs e 

Weerts mostraram que a precisão obtida foi semelhante a outros métodos. O método foi 

aperfeiçoado em 1934 por Barret e Gensamer que foi usado para medir a soma dos três tipos 

de tensões residuais (macroscópica, microscópica e sub-microscópica). Em 1935, Glocker 

mostrou que era possível avaliar cada um dos tipos de tensão residual. Desde então, com os 

avanços tecnológicos e uma melhor compreensão da deformação da rede cristalina, 

especialmente a influência da anisotropia e a textura cristalográfica, houve um notável 

progresso no método (JAMES; LU; ROY, 1996).  

O método de medição de tensão residual não destrutivo mais utilizado é o método de 

difração de raios-X. Nesse método a tensão residual é calculada a partir da medição da 

deformação no cristal do agregado policristalino, comparado aos parâmetros de rede do cristal 

deste mesmo material sem sofrer deformação. Quando um feixe de raios-X é dirigido para 

superfície de um corpo, uma parte desses raios é absorvida pelos átomos enquanto outra parte 

é enviada de volta em todas as direções da área irradiada.  Esse método mede basicamente a 

intensidade máxima de raios difratados para um determinado ângulo de varredura. A partir 

desse ângulo é possível obter o espaçamento interplanar dos planos de difração. 

 

Figura 2.9 – Incidência dos raios X sobre a amostra. Intensidade do raio difratado para 

um determinado 2θ. 
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No caso dos raios-X que incidem sobre um corpo cristalino, ao contrário dos corpos de 

substâncias amorfas, a dispersão ou espalhamento devido a cada átomo é reforçada em certas 

direções específicas com variação angular muito pequena. Esse é o fenômeno denominado 

difração. O ângulo formado pela direção de incidência dos raios-X e o ângulo do raio 

difratado é designado como 2θ, sendo a metade deste ângulo o ângulo de Bragg (PREVÉY, 

1986). Mais precisamente, as condições de difração são expressas pela equação de Bragg:  

 

Figura 2.10 - Ilustração da teoria de Bragg. 

nλ = 2d.sen(2θ)         (2.3) 

Onde n = 1,2,3... e denota a ordem da difração, λ é o comprimento de onda do raio X e d 

é a distância interplanar do cristal. Portanto, qualquer mudança na distância interplanar 

implica na mudança do ângulo de difração. Esta difração ocorre a partir de uma fina camada 

superficial que é cerca de 20 µm. Se a superfície está sobre compressão, então o espaçamento 

interplanar "d" é maior do que no estado livre de stress, como resultado do efeito de Poisson 

(ANDEROGLU,  2004). Quando é feita a varredura da superfície de um material utilizando 

esse método, é obtido um espectro que mostra os picos de difração os quais são característicos 

para cada material (Figura 2.11).  
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Figura 2.11 – Varredura da superfície da amostra.  

Se for feita uma comparação entre os picos de um mesmo material, sendo um sem 

deformação e o outro com deformação plástica, este ultimo poderá aparecer de diversas 

formas. Podendo ser formados em ângulos maiores, menores ou simplesmente mais largos. 

Para ângulos maiores, à distância interplanar é menor quando comparado com o padrão 

(material sem deformação plástica), logo a tensão residual será de compressão. No entanto, se 

os ângulos forem menores à distância interplanar será maior, logo a tensão residual será de 

tração (Figura 2.12). 

 

Figura 2.12 - Deslocamento dos picos de difração quando comparados com o padrão. 

Então, lendo-se o ângulo de difração pode-se estimar o valor da deformação do cristal e, 

em conseqüência, o valor da tensão residual existente naquela região do corpo. 
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Figura 2.13 - Modelo do estado plano de tensões (PREVÉY, 1986). 

A tensão residual é calculada a partir das equações de deformação que correlacionam 

tensão e deformação no regime elástico. A Figura 2.13 apresenta o modelo do estado plano de 

tensão, o qual é utilizado no desenvolvimento dos cálculos. Assim sendo, admiti-se duas 

tensões principais σ1 e σ2, e apesar de não ter tensão normal a superfície é admitido uma εΦΨ 

(deformação) neste sentido,  pois é considerado o coeficiente de Poisson.  

O modelo é apresentado da seguinte maneira: 
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 sen.cos1   e  sensen .2      (2.5) 

Substituindo (2) em (1): 
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Quando ψ = 90°, o vetor deformação apresenta-se sobre a superfície da amostra e a 

tensão na superfície σ  é obtida por: 
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Substituindo a equação (2.6) em (2.7) (PREVÉY, 1986): 

 21
21







  






 sen     (2.8) 

Se dΦΨ é à distância interplanar conforme mostrado na Figura 2.13, então d0 é distância 

interplanar do corpo de prova padrão (ANDEROGLU, 2004).  

0
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      (2.9) 

Resultando em: 
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Segundo Neves, et all (2003) como não há carregamento sobre o corpo, a tensão 

residual ficará desta forma: 
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     (2.11) 

De acordo com a equação 2.11 o aumento da distância interplanar em relação a uma 

amostra sem tensão residual corresponde a um valor positivo, e conseqüentemente a uma 

tensão residual trativa. No caso da diminuição da distância interplanar em relação a uma 

amostra sem tensão residual, o valor correspondente é negativo, logo a tensão residual é 

compressiva. 

2.4 - Tensão versus deformação  

Segundo Callister (2002) os materiais, quando submetidos a forças ou carregamentos, 

estão sujeitos a deformações elásticas e/ou permanentes, um exemplo que pode ser citado é o 

aço no eixo de um automóvel. Então, torna-se necessário conhecer as propriedades do 

material antes de se iniciar o projeto de um componente, pois agindo assim pode-se otimizar 

ao máximo o desempenho da peça a ser construída de forma que a deformação resultante não 

seja excessiva e não ocorra fratura. A resposta de um material está diretamente relacionada às 

suas propriedades mecânicas, e isso será refletido no seu desempenho. Algumas propriedades 
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importantes são a resistência, a dureza, a ductilidade e a rigidez. As propriedades mecânicas 

dos materiais são verificadas pela execução de experimentos de laboratório cuidadosamente 

programados, que reproduzem o mais fielmente possível as condições de serviço. Os 

parâmetros de análise devem ser considerados, pois a natureza da força aplicada e a duração 

da sua aplicação, bem como a temperatura são fatores de influência. A força e/ou carga pode 

ser de tração, compressiva, ou de cisalhamento e a sua magnitude pode ser constante ao longo 

do tempo ou então flutuar continuamente. A duração da aplicação da carga pode ser de apenas 

alguns milésimos de segundo, ou pode ser por alguns muitos anos. Conhecer as propriedades 

mecânicas é extremamente importante, pois as necessidades para cada projeto são diferentes, 

logo as especificações serão particulares. Conseqüentemente, torna-se necessário que os 

ensaios tenham rigor técnico, e seja regulamentado por alguma norma padronizada. O 

estabelecimento e a publicação dessas normas padrões são freqüentemente coordenados por 

sociedades profissionais. No Brasil, a organização mais ativa é a Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT). Nos Estados Unidos é a Sociedade Americana para Ensaios e 

Materiais (ASTM - American Society for Testing and Materials).  

Os projetos são determinados por tensões e distribuições de tensão dentro dos membros 

que estão sujeitos a cargas bem definidas. Isso pode ser obtido mediante técnicas 

experimentais de ensaio e/ou através de análises teóricas e matemáticas de tensão.  

Um dos testes mais importantes realizados para caracterizar um material mecanicamente 

é o ensaio de tração ou compressão. Apesar de ser um teste completo no que diz respeito ao 

levantamento das propriedades mecânicas, ele é basicamente usado para determinar a relação 

entre tensão normal média e a deformação normal média em muitos materiais da engenharia, 

tais como metais, cerâmicas, polímeros e materiais compostos (HIBBELER, 2009).  

2.4.1 - Ensaio de Tração 

O ensaio de tração é um dos testes mecânicos de tensão-deformação mais comuns, esse 

ensaio pode ser usado para avaliar diversas propriedades mecânicas dos materiais (tenacidade, 

elasticidade, deformação, tensão, dentre outros). O ensaio consiste em deformar uma amostra 

até a sua ruptura, mediante uma carga de tração gradativamente crescente que é aplicada 

uniaxialmente ao longo do eixo mais comprido de um corpo de prova. Um corpo de prova 

circular padrão empregado em ensaios de tração é mostrado na Figura 2.14. 
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Figura 2.14 – Corpo de prova padrão circular (HIBBELER, 2009). 

Onde, dd é o diâmetro padrão (dd = 0,5 pol ~ 12,8 mm); Lo é o comprimento útil (Lo = 

2,0 pol ~ 25,0 mm). 

O comprimento da seção reduzida deve ser de pelo menos quatro vezes esse diâmetro; é 

comum ser de 60 mm (2 1/4 pol.). E o diâmetro de mordedura em torno de 19 mm (3/4 pol), e 

por fim raio de saída da seção reduzida é de aproximadamente 9,5 mm (3/8 pol). 

Normalmente, a seção transversal do corpo de prova é circular, no entanto, também são 

utilizadas amostras retangulares. A norma ABNT NBR 6152 (1992) regulamenta os ensaios 

de tração à temperatura ambiente em materiais metálicos, nela é apresentado os parâmetros 

para a realização de ensaios de tração em corpos de prova com seção transversal retangular, 

quadrada, anelar, circular, em casos especiais podem ter alguma outra forma. Há vários meios 

para se obter o corpo de prova, o mais utilizado é o processo de usinagem, mas também pode 

ser obtido por forjamento ou fundição. Entretanto, produtos de seção constante (barras, fios, 

etc.) e também corpos de prova fundidos (ferro fundido maleável, ferro fundido branco, ligas 

não ferrosas) podem ser ensaiados sem serem usinados. 

Os corpos de provas usinados devem ter um raio de concordância na saída da região de 

redução, caso haja uma diferença de dimensão entre as extremidades e a região reduzida. Vale 

frisar que as extremidades da amostra devem ter as dimensões transversais maiores ou iguais 

a da região de redução, e elas podem ter qualquer geometria, desde que seja compatível com o 

dispositivo de fixação da máquina de tração. Outro detalhe importante é que o comprimento 

de redução não deve ser menor que o comprimento útil quando não houver raio de 

concordância.  

Quanto aos corpos de prova não usinados, estes devem seguir as mesmas orientações 

dos usinados. 
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A preparação das amostras deve estar de acordo com determinações internacionais para 

os diferentes tipos de materiais (ISO 377, 1997). 

O comprimento útil do corpo de prova deve ser arredondado para um valor mais 

próximo do múltiplo de 5 mm desde que a diferença entre o comprimento marcado e o 

calculado seja menor que 10% de L0. 

A velocidade do ensaio de tração deve estar em conformidade com as condições 

normativas. Deve-se ter um cuidado para manter a velocidade constante, pois se isso não for 

respeitado o diagrama tensão-deformação pode ter picos de tensão. A Tabela 2.5 apresenta um 

resumo da velocidade em função do tensionamento.    

Tabela 2.5 – Velocidade de tensionamento (ABNT NBR 6152, 1992). 

 

Em um relatório de ensaio de tração deve ser contemplado, no mínimo, as seguintes 

informações: 

a) referência à norma; 

b) identificação do corpo de prova; 

c) natureza do material ensaiado, se conhecida; 

d) tipo de corpo de prova; 

e) localização e orientação da retirada do corpo de prova se conhecidas; 

f) características medidas e respectivos resultados. 

Com relação a corpos de prova com seção transversal retangular ou quadrado, existem 

algumas particularidades. A norma ABNT NBR 6152 (1992) regulamenta somente folhas, 
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tiras e chapas não excedem o intervalo compreendido entre 0,1 mm e 3,0 mm de espessura. A 

Figura 2.15 apresenta uma representação esquemática de um corpo de prova retangular. 

 

Figura 2.15 – Corpo de prova com seção transversal retangular. 

Onde, Lc é o comprimento paralelo, L0 é o comprimento útil ou original, b é a largura 

da seção de redução e R é o raio de concordância. 

Para amostras tem as extremidades mais largas do que o comprimento paralelo (Lc), 

raio mínimo de concordância deve ser de 20 mm. A largura destas extremidades deve ser no 

mínimo 20 mm e no máximo 40 mm. 

A Tabela 2.6 apresenta um resumo das dimensões do corpo de prova retangular. 

Tabela 2.6 – Dimensões do corpo de prova retangular (unidade em mm)  

(ABNT NBR 6152, 1992). 

 

Durante os ensaios, a deformação do corpo de prova tende a fica na região central, isso 

se considerarmos que o material é uniforme e este livre de imperfeições internas.  

Segundo Hibbeler  (2009) a máquina de ensaios de tração é suficientemente rígida tal 

que suas deformações não sejam atingidas durante teste de tração, e a velocidade de 
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alongamento da amostra é constante, é possível medir tanto a carga aplicada (através de 

células de carga) quanto deslocamento (extensômetro ou deslocamento linear da garra). O 

ensaio de tensão-deformação pode durar alguns minutos e é destrutivo, isto é, a amostra 

testada é deformada de maneira permanente até a ruptura. O resultado de um ensaio de tração 

deste tipo é registrado em um registrador gráfico (ou por um computador), na forma de carga 

ou força em função do alongamento. Essas características carga-deformação são dependentes 

do tamanho da amostra. Por exemplo, se a área de seção reta do corpo de prova for dobrada, 

será necessário o dobro da carga inicial para produzir o mesmo alongamento. Por isso que o 

uso de uma norma regulamentadora é tão importante, pois a seguindo eliminamos os fatores 

geométricos. A Figura 2.16 apresenta uma máquina de tração.  

 

Figura 2.16 – Máquina de ensaio de tração (HIBBELER, 2009). 
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A Figura 2.17 apresenta um corpo de prova com extensômetro. 

 

Figura 2.17 – Extensômetro para ensaio de tração. 

O extensômentro tem como finalidade medir as deformações superficiais dos corpos. A 

lei de Hooke é utilizada para explicar a deformação que o extensômetro sofre quando esta em 

trabalho. Logo, é capaz de medir deformação, pois seu princípio básico de funcionamento está 

relacionado à capacidade dos metais mudarem sua resistência elétrica quando sofrem 

deformação. Ou seja, quando um corpo é tracionado o filamento interno sofre uma 

deformação, e assim quando uma corrente percorre esse filamento deformado a resistência 

elétrica é alterada, logo é possível medir deformação do corpo tracionado (ANDOLFATO, 

CAMACHO; BRITO, 2004). A equação da resistência elétrica é a seguinte: 

e
e A

lR .      (2.12) 

Onde, Ae é a área da seção transversal; l é o comprimento do filamento; e ρ é a 

resistividade do material do fio.   

2.4.2 - Diagrama tensão-deformação 

Segundo Beer e Johnston (1995) o diagrama tensão-deformação pode ser obtido de duas 

maneiras, uma convencional ou de engenharia, e outra verdadeira. A tensão de engenharia é 

obtida a partir da força (P) medida pela célula de carga no ensaio de tração e a área inicial 

(Ast). A seguir temos a equação da tensão: 

stA
P

        (2.13) 
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De forma semelhante, pode-se obter a deformação nominal ou de engenharia, basta 

fazer a leitura no extensômetro, ou dividindo o alongamento do corpo de prova pelo 

comprimento inicial. A seguir é apresentada a equação: 

0

0

L
LLe i        (2.14) 

Onde Li é o comprimento observado sob tensão de tração e L0 é o comprimento inicial. 

A curva tensão-deformação é apresentada na Figura 2.18 de forma detalhada, nela é 

apontado o comportamento do material no decorrer do ensaio. Nesse diagrama temos duas 

curvas distintas, uma diz respeito à tensão convencional e outra tensão verdadeira, esta será 

detalhada posteriormente. 

 

Figura 2.18 – Diagrama tensão-deformação (HIBBELER, 2009).  

Na região elástica o material sofre uma deformação linear até o limite de 

proporcionalidade (σlp). A partir daí o corpo perde a linearidade, mas continua na região 

elástica até o limite de elasticidade, depois desse ponto o material não consegue ter 

recuperação total quando deformado. 

Já na região plástica pode haver três situações, o escoamento sem aumento de tensão, 

normalmente esse fenômeno é encontrado em aços de baixo teor de carbono, e/ou o 
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endurecimento por deformação até o limite de resistência do material (σrt), por fim temos a 

região de estricção na qual o material vai perdendo sua capacidade de suportar carga e resulta 

na ruptura. É importante frisar que após o limite de resistência o material sofre uma redução 

brusca de área transversal, fenômeno conhecido como “empescoçamento” (Figura 2.19). 

 

Figura 2.19 – Estricção do corpo de prova. Fonte: fórum.streetsampa (26/04/2011). 

A maioria dos materiais metálicos não apresenta uma região bem definida de 

escoamento, logo foi convencionado uma linha reta paralela à porção elástica da curva tensão-

deformação, a partir de uma pré-deformação específica, geralmente de 0,002 

(BREDENKAMP; VAN DEN BERG, 1995). A tensão que corresponde à interseção desta 

linha com a curva tensão-deformação é definida como sendo a tensão limite de escoamento 

(Figura 2.20). 

 

Figura 2.20 – Convenção do limite de escoamento para materiais em que esse ponto não 

é bem definido (CALLISTER, 2002).   
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No entanto, há materiais que não apresentam uma região elástica linear, nesse caso não 

é possível o uso do método da interseção com a curva tensão-deformação de uma linha reta 

traçada paralela à porção elástica desta curva. Para definir a tensão limite de escoamento nesta 

situação é necessário produzir uma determinada quantidade de deformação (por exemplo, e = 

0,005) e a tensão correspondente a esse ponto será adotado como o limite de escoamento. 

Como foi citado anteriormente, temos a tensão-deformação convencional e a verdadeira. 

Esta segunda considera as variações instantâneas da área da seção transversal e as alterações 

infinitesimais do comprimento alongado (LOPES, 2009). Considerando que o material é 

isotrópico, podemos dizer que a partir do escoamento o coeficiente de Poisson aumenta até se 

estabilizar em 0,5, ou seja, à medida que o corpo de prova expande em uma direção as demais 

sofrem contração. Em resumo, o coeficiente de Poisson relaciona a deformação linear em uma 

direção com as deformações lineares perpendiculares a ela (Figura 2.21). 

 

Figura 2.21 – Redução da seção transversal (Coeficiente de Poisson). 

Segundo Meyers e Chawla (1982) a relação matemática desse fenômeno é a razão entre 

a deformação lateral e a longitudinal. As equações a seguir mostram a deformação em relação 

os três eixos: 

    (2.15) 
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Se considerarmos no ensaio de tração que as deformações laterais são iguais, obteremos 

como razão a seguinte equação: 

      (2.16) 

Essas deformações citadas na equação 2.15 podem ser relacionadas com a tensão 

correspondente em cada direção através da lei de Hooke.  

Segundo Callister (2002) a lei de Hooke expressa à rigidez do material, sendo 

inversamente proporcional à temperatura e pouco dependente de pequenas variações na 

composição química de elementos cristalinos.  Através da equação de Hooke obtemos a 

constante de proporcionalidade (E) conhecida como módulo de elasticidade ou módulo de 

Young. A equação pode ser expressa como sendo: 

        (2.17) 

Para calcular a tensão instantânea no diagrama tensão-deformação real, é necessário 

fazer algumas considerações: 
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Onde Fi é a força atual, Ai é a área instantânea e A0 é a área inicial. No entanto, da 

deformação convencional é obtida a seguinte relação: 
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Admitindo-se que o material é isotrópico, ou seja, tem constância de volume, temos: 
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      (2.20) 

Relacionando a equação 2.19 com 2.20, obtemos: 
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         (2.21) 

Se relacionarmos a equação 2.18 com a 2.21, temos: 

 ealconvencionreal  1      (2.22) 

Em resumo, se considerarmos a variação do comprimento do corpo de prova ao longo 

do ensaio, temos: 
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lnln        (2.23) 

Voltando um pouco na equação 2.15, e, relacionando-a a lei de Hooke obtém-se o 

seguinte: 
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Aplicando-se as tensões σx, σy e σz, sobrepondo os efeitos, obtemos as deformações para 

um estado triplo de tensão: 
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     (2.25) 

A equação 2.25 relaciona a deformação com as tensões nas três direções, ou seja, é 

possível saber as deformações nas três direções desde que sejam conhecidas as tensões 

principais. 

A respeito da curva tensão-deformação, há duas constantes que é particular de cada 

material, sendo o coeficiente de encruamento (n) e a constante plástica de resistência (K). A 

curva pode ser expressa por várias funções, entretanto, a mais utilizada é a equação de 

Hollomon. 

nK        (2.26) 

O coeficiente de encruamento pode ser calculado utilizando a seguinte equação: 
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      (2.27) 

Quanto ao valor da constante de resistência (K) esta pode ser calculada com base na 

fórmula deduzida, Equações 2.28 a 2.30: 
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Substituindo equação 2.26 em 2.28: 
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exp
exp

     (2.29) 

Serão feitas algumas considerações, por exemplo, no ponto de carregamento máximo no 

ensaio de tração S=Suts=LE e  =n. Sabendo que LE é o limite de escoamento convencional do 

material. E a igualdade entre ε e n é obtida através da derivada da equação de Hollomon em 

relação à deformação real (verdadeira). Dessa forma a equação 2.29 é reduzida conforme a 

seguir: 

  nuts nSK /1exp      (2.30) 

 Contudo, a equação 2.26 permite fazer uma caracterização do material na região 

plástica. 

2.4.3 - Propriedades mecânicas  

Entender as propriedades mecânicas é extremamente importante para caracterização de 

um material, pois através uma análise quantitativa pode-se descrever o comportamento 

qualitativo. Ou seja, através da interpretação das relações matemáticas existentes da curva 

tensão-deformação é possível conhecer as características do material, dessa forma sua 

empregabilidade será melhor direcionada.      

2.4.3.1 - Retorno elástico do material na região de deformação plástica 

Segundo Dieter (1981) uma característica bem típica dos materiais metálicos esta 

relacionada à sua capacidade de retorno elástico mesmo quando estão na região plástica de 

deformação, ou seja, quando um corpo de prova é tracionado além do limite de escoamento, e 

a carga é retirada em um determinado ponto antes do limite de resistência, uma fração da 

deformação total é recuperada na forma de deformação elástica. Essa situação é demonstrada 

na Figura 2.22a. 
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Figura 2.22 – Recuperação da deformação elástica (HIBBELER, 2009). 

Durante o ciclo de descarga, a curva traça uma trajetória próxima à de uma unha reta 

(Figura 2.22b), a partir do ponto de descarga (ponto A’), e a sua inclinação é bem semelhante 

ao módulo de elasticidade, ou seja, paralela à porção elástica inicial da curva. A magnitude 

desta deformação elástica, que é recuperada durante a descarga, corresponde à recuperação da 

deformação. Se a carga for reaplicada, a curva irá percorrer essencialmente a mesma porção 

linear da curva, porém na direção oposta àquela percorrida durante a descarga, o escoamento 

irá ocorrer novamente no nível de tensão de descarga onde a descarga teve início. O 

fenômeno que ocorre durante o descarregamento e carregamento é conhecido como histerese 

mecânica.  

2.4.4 - Teoria das deformações 

Entender o comportamento das deformações nos ensaios mecânicos (tração, dureza, 

impacto, etc) é importantíssimo para interpretar os fenômenos decorrentes em uma análise 

posterior.  

2.4.4.1 - Critérios de escoamento para materiais ductéis 

A teoria da plasticidade traz conceitos e deduções a respeito do comportamento dos 

materiais na região plástica, ou seja, explica fenômenos que não podem ser entendidos 

somente com a lei de Hooke. 
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A análise de grandes deformações plásticas é comumente estudada na área de 

conformação dos metais. Nos processos de conformação plástica ocorrem fenômenos difíceis 

de explicar, dessa forma são geralmente necessárias algumas suposições simplificadoras para 

se obter uma solução matematicamente tratável.  

Quando um material é submetido a uma combinação de tensões, surge um problema 

relacionado ao campo da plasticidade. Em condições de carregamento uniaxial, por exemplo, 

o ensaio de tração, o escoamento plástico macroscópico começa quando é atingida a tensão de 

escoamento (σE).. Em se tratando de tensões combinadas o escoamento é relacionado a uma 

dada combinação particular das tensões principais. Até o momento, é difícil de correlacionar o 

escoamento para um estado tridimensional de tensão com o escoamento no ensaio de tração 

uniaxial. 

Os critérios de escoamento utilizados na engenharia foram descritos fazendo correlações 

com ensaios experimentais, todavia, são relações essencialmente empíricas. Dentre estas, a 

mais importante é o fato de não haver escoamento num sólido contínuo quando submetido 

simplesmente à pressão hidrostática. Desta forma procuramos a tensão-desvio a ser associada 

ao escoamento. Para um material isotrópico, o critério de escoamento deve independer da 

escolha dos eixos, isto é, deve ser uma função invariante. Estas considerações levam à 

conclusão de que o critério de escoamento deve ser uma função dos invariantes da tensão-

desvio. Atualmente existem dois critérios geralmente aceitos para a previsão do início de 

escoamento nos metais dúcteis (DIETER, 1981). 

O critério de Von Mises é uma das relações melhores aceitas no que diz respeito a 

critério de falhas (escoamento plástico), e se dá quando a segunda invariante da tensão-desvio 

excede um determinado valor crítico (SHIGLEY; MISCHKE; BUDYNAS, 2005). Após 

considerações, a equação fica da seguinte forma: 

      212
13

2
32

2
212

1
 E    (2.31) 

Onde σ1,σ2 e σ3 são tensões principais. 

 Segundo Dieter (1981) temos outro critério bastante difundido chamado critério de 

Tresca. Esse baseia-se no escoamento que ocorre quando a tensão de cisalhamento máxima 
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atinge o valor da tensão de cisalhamento no ensaio uniaxial de tração. A equação é dada a 

seguir. 

 2
31 




máx      (2.32) 

2.5 – Ensaio de Dureza 

O ensaio de dureza é uma técnica geral que tem como objetivo básico medir dureza de 

um material. Há vários métodos de medição de dureza, tais como Vickers, Rockwell, Brinell, 

Knoop, dentre outros.  

O ensaio de dureza está bem difundido e fundamentado, pois há vários estudos nesta 

área a fim de caracterizar o material nas mais diversas vertentes, ou seja, o ensaio de dureza 

esta sendo utilizada para determinar as propriedades mecânicas, tensões residuais, resistência 

a fratura, dentre outros (SUTERIO, 2005).   

2.5.1 - Dureza 

Segundo Callister (2002) a dureza é uma propriedade mecânica do material a qual esta 

relacionada à facilidade ou dificultando de deformação plástica localizada, ou seja, é a 

resistência que o material oferece às pequenas impressões ou riscos.   

Nos primórdios, a dureza foi utilizada de forma qualitativa para classificar minerais 

naturais. Foi desenvolvida uma tabela a qual é conhecida com escala de Mohs, que varia de 1, 

na extremidade macia e tem o talco como elemento, até 10 sendo o mais duro que é o 

diamante.  Em resumo, é a capacidade que um material tem de riscar ou penetrar no outro. 

As técnicas quantitativas foram desenvolvidas ao longo dos anos, assim foram criados 

pequenos penetradores os quais são forçados sobre a superfície de um material em teste. 

Foram desenvolvidos parâmetros a fim de eliminar variáveis de influência, dessa forma a 

carga, a velocidade de penetração, dentre outras variáveis foram padronizadas para cada 

método de medição de dureza. Vale frisar que a dureza é uma medida relativa, ou seja, é 

comparativo assim não se pode comparar durezas entre métodos diferentes.   

A dureza é medida levando em conta a geometria do punção, assim faz-se a medida da 

profundidade ou do tamanho da impressão resultante, a qual por sua vez é relacionada a um 
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número índice de dureza; quanto mais macio o material, maior e mais profunda é a impressão 

e menor é o número índice de dureza. 

O ensaio de dureza é um dos ensaios mecânicos mais praticados, pois apresenta 

vantagens interessantes sobre os demais. Dentre essas razões esta sua simplicidade e custo, 

pois os corpos de prova não precisam de preparação complexa (no máximo lixar e polir) e o 

equipamento é relativamente barato. E ainda, o ensaio é considerado não-destrutivo, pois não 

há deformação, e tampouco fratura da amostra. E por fim, é um ensaio que pode gerar outras 

informações tais como modulo de elasticidade, limite de resistência, tensão residual, dentre 

outras (MANEIRO, RODRÍGUEZ, 2006).  

2.5.2 – Micro dureza instrumentada 

Através desta técnica se tem condições de determinar as propriedades mecânicas de um 

material, tais como modulo de elasticidade, limite de escoamento, tensão residual, dentre 

outras. Em resumo, essa técnica permite o monitoramento do ensaio de dureza, ou seja, faz o 

levantamento da curva força-profundidade. Normalmente, essa técnica é utilizada em ensaios 

de micro e nano-dureza. Os métodos mais comumente que utilizam dessa técnica são o 

Vickers, Knoop e Bercovich (PETHICA, 1983; OLIVER, 1992). A Figura 2.23 apresenta a 

curva força-profundidade na micro dureza instrumentada. 

 

Figura 2.23 – Curva força-profundidade do ensaio instrumentado. 

As variáveis de resposta obtidas na Figura 2.23a são: força máxima de penetração do 

punção (Pmáx), profundidade máxima (hmáx), profundidade da impressão deixada após o 

ensaio (hp), ponto de interseção da tangente da curva de retorno em relação ao eixo 
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profundidade (hr) e módulo de elasticidade (E). Fazendo uma correlação entre a Figura 2.23a 

e 2.23b é possível entender o comportamento do material durante o ensaio de dureza 

instrumentado.  

2.5.3 - Metodologia do ensaio de dureza  

As metodologias, ou melhor, os parâmetros do ensaio de dureza foram criados com a 

intenção de tornar o ensaio mais sensível, de forma que fosse possível medir tensões 

residuais, propriedades elásticas e elasto-plásticas (SUTERIO, 2005). 

Há três formas conhecidas de para realizar o ensaio de dureza: 

(a) deslocamento conhecido: nessa técnica são realizados incrementos de profundidade, 

ou seja, o deslocamento é pré-determinado e a carga é consequência (variável de 

saída ou resposta) desse deslocamento. Normalmente, utilizada para medir tensões 

residuais e propriedades elasto-plásticas (GIANNAKOPOULOS; SURESH, 1997).  

(b) carga conhecida: ao contrário do deslocamento conhecido, essa técnica pré-

determina o valor da carga de penetração do punção e como resultado tem-se a 

profundidade e área. É comumente utilizado para medir tensões residuais e 

propriedades elásticas (GIANNAKOPOULOS, 2002). 

(c)  Impacto ou impulso conhecido: essa técnica utiliza-se de uma massa conhecida, a 

qual é abandonada de uma altura (conhecida), consequentemente, a energia 

potencial no sistema é convertida em energia cinética no momento da colisão com a 

superfície do corpo de prova, logo, toda essa energia deforma a amostra ensaiada 

(ANDREWS; GIANNAKOPOULOS; PLISSON; SURESH, 2002). 

Existem três abordagens para caracterizar o ensaio de dureza, a seguir elas serão 

apresentadas: 

(a) Técnica do deslocamento (força-profundidade): faz uma análise entre carga de 

penetração do punção versus profundidade atingida. Ou seja, é plotado um diagrama 

força-profundidade (GIANNAKOPOULOS, 2002). A Figura 2.24 apresenta esse 

diagrama. 
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Figura 2.24 – Curva carga-profundidade (SUTERIO, 2005). 

A curva de carregamento e descarregamento, normalmente segue a seguinte função: 

2ChP       (2.33) 

Onde, P é carga de penetração do punção, C é uma medida da “resistência” do 

material a penetração do punção e h² é a profundidade atingida pelo punção. 

A pressão de contato (pav) é obtida através da seguinte relação: 

max

max

A
Ppav       (2.34) 

Onde, Pmax é carga máxima e Amax é área máxima de contato. 

(b) Técnica da energia: faz uma interpretação da área abaixo da curva carga-

profundidade. Através dessa análise é possível extrair algumas propriedades 

mecânicas. O trabalho total realizado pelo punção para deformar o material, é 

decomposto em partes elástica e plástica (Figura 2.24). Segundo Giannkopoulos, 

Suresh, (1999) temos as equações: 

ept WWW       (2.35) 
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A equação (2.35) pode ser reduzida: 

max

11
h
h

W
W

W
W r

t

p

t

e      (2.36) 

Onde, Wt é o trabalho total, We é trabalho elástico, Wp é o trabalho plástico e hr 

profundidade residual deixada pelo punção. 

(c) Técnica da força pontual: avalia a evolução das tensões e o deslocamento devido à 

carga e a profundidade de penetração do punção.  Giannakopoulos e Suresh (1997) 

apresentam de forma analítica a distribuição da tensão radial num problema de força 

pontual sobre um material. Considerando as coordenadas esféricas (r,  e θ) na 

Figura 2.25 temos que a tensão residual (σr) é a única tensão diferente de zero, 

assim obtêm do equilíbrio e simetria radial a seguinte relação: 
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      (2.37) 

Onde, S( ) é uma função radial a tensão, logo satisfaz as condições de contorno 

livres na superfície (  = π/2), σ  = σr  = 0. Após algumas considerações e 

deduções, obtém-se que a distribuição angular de tensão fica à seguinte:  

     11
cos   CS       (2.38) 

Onde, C é constante função da força pontual e os deslocamentos, podem ser 

definidos como:  
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     (2.39) 

Onde, ur e u  são os deslocamentos ao longo das coordenadas r e . A equação 2.37 

é a base para quantificar a tensão residual através de um ensaio de dureza. 
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Figura 2.25 – Distribuição de forças no contorno de um entalhe semi-circular em um sólido 

semi-infinito (SUTERIO, 2005). 

2.5.4 - Ensaios de dureza Vickers 

Segundo Shahdad McCabe et al. (2006) a dureza Vickers é um método de classificação 

da dureza dos materiais onde se usa uma pirâmide da base quadrada de diamante com ângulo 

de diedro de 136º que é comprimida, com uma força arbitrária "F", contra a superfície do 

material. Nesse tipo de ensaio, as cargas aplicadas são muito menores do que para os ensaios 

Rockwell e Brinell, variando entre 1 e 1000 g. Calcula-se a área "A" da superfície impressa 

pela medição das suas diagonais (Tabela 2.7).  

A dureza Vickers HV é dada por:  

²
8544,1

²
2

1362

D
P

D

SenP

A
PHV

p






                    (2.40) 

Onde,  

P = é a carga em kgf  

D = é a média aritmética entre as duas diagonais (Tabela 2.7) 

HV = é a dureza Vickers 
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A Tabela 2.7 apresenta de forma resumida os métodos mais comumente utilizados para 

medir dureza.  

Tabela 2.7 – Técnicas de ensaio de dureza (CALLISTER, 2002). 
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2.5.5 - Medição de tensão residual por meio do ensaio de dureza 

Recentemente, o método de ensaio de dureza vem sendo empregado para medir tensão 

residual. Em punções piramidais (dureza Vickers), a dureza em materiais cristalinos 

geralmente aumenta com a diminuição da profundidade de penetração (SWADENER; 

GEORGE; PHARRA, 2002). Espera-se que um material deformado a frio, submetido a um 

ensaio de dureza superficial, apresente um resultado diferente do resultado do mesmo ensaio 

em um material não deformado. Se a natureza das tensões residuais na superfície forem 

trativas, o ensaio apresentará um valor menor para a dureza superficial em relação ao material 

não deformado. Em caso contrário, sendo compressivas as tensões residuais na superfície, a 

penetração será mais difícil e o resultado do ensaio apresentará valores maiores (Bocciarelli e 

Maier, 2006). A Figura 2.26 apresenta esse comportamento: 

 

Figura 2.26 - Curva do ensaio de dureza Vickers (Força x Profundidade) (SURESH; 

GIANNOKOPOULOS, 1998). 

A Figura 2.26 apresenta a curva do ensaio de dureza Vickers, sendo que Pmáx é a força 

máxima aplica e hmáx a profundidade máxima atingida pelo punção. A respeito das curvas 

tracejadas, estas mostram o comportamento do material quando ele está submetido a uma 

tensão residual. Comparando um corpo de prova livre de tensão residual com outro que a tem, 

observamos o que é apresentado na Figura 2.26, ou seja, se a amostra apresenta a dureza 

maior do que o material livre de tensão, ela esta com uma tensão residual compressiva e se a 

dureza for menor a tensão residual será trativa (WANG; OZAKI; ISHIKAWA; NAKANO; 

OGISO, 2005).    
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Quando um corpo é submetido ao ensaio de dureza, há um re-equilíbrio no estado de 

tensão da amostra o que provoca um campo de deslocamentos ao redor da impressão deixada 

pelo punção . Estes fenômenos foram observados por vários autores, os quais fizeram uma 

avaliação qualitativa utilizando métodos ópticos (UNDERWOOD , 1973; HUNG, LONG et 

al., 1997; SUTERIO, VIOTTI et al., 2002). Utilizando-se de técnicas apropriadas de medição 

de deslocamentos ou deformações na região de impressão, pode-se fazer uma correlação com 

as tensões residuais existentes no corpo e até quantificá-las. 

O comportamento de um corpo quando submetido ao ensaio de dureza é representado 

na Figura 2.27, nela são mostradas as diferentes situações que podem ocorrer durante e após 

os ensaios. Dependendo da intensidade da força aplicada, o resultado pode ser elástico, 

elástico-plástico ou totalmente plástico. 

 

Figura 2.27 – Possíveis comportamentos do material na região marcada pelo punção (ensaio 

de dureza) (AHN; JEON; CHOI; LEE; KWON, 2002). 

Abaixo serão apresentadas algumas citações a respeito do ensaio de dureza: 

Hay e Pharr (1999) descrevem as relações entre a carga de impressão do punção, a 

profundidade de contato e a rigidez de contato que estão condicionados à área de contato e à 

profundidade elástica do material. 

Swadener et al. (2002) apresentam uma descrição de modelos mecânicos baseados em 

deslocamentos geométricos sob a luz de experimentos que exibem o efeito do tratamento da 

dureza. Um método simples é desenvolvido para combinar o efeito de trabalho de 
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encruamento e o efeito do tamanho da impressão. Estudos sobre nano-dureza exibem grande 

aumento na dureza para profundidades menores que 1 µm. 

Underwood (1973) descreve que a deformação plástica local devido ao ensaio de 

dureza, é função das suas características de forma, das propriedades do material e da 

magnitude e direção das tensões residuais inicialmente presentes no material. A tensão 

localizada que é exercida sobre a superfície da peça, é em torno de três vezes maior que a 

tensão de escoamento do material, causando uma deformação plástica localizada. 

Existem quatros efeitos os quais podem ser utilizados para correlacionar as tensões 

residuais, são estes: variação de dureza no material, relação entre força e a profundidade de 

penetração do punção, medição da forma geométrica da impressão, medição da deformação 

ao redor da impressão. 

Medição de variação de dureza é apropriada para materiais que não apresentam 

gradientes ou variações de tensões na superfície. Uma variedade de tensão na superfície pode 

causar uma mesma tendência do material escoar sob pressão e apresentar valores semelhantes 

de tensão (RODACOSKI, 1997). 

Medição da relação entre força e a profundidade de penetração do punção, tem sido 

tópico de considerável interesse nos últimos anos (CARLSSON, LARSSON, 2001). Este 

método é baseado no registro, através de uma gravação contínua, da variação da carga P em 

função da profundidade de penetração h. 

A natureza das tensões residuais é obtida através da comparação de um material com 

tensões residuais e outro ou o mesmo, livre de tensões, conforme Figura 2.26. O método 

baseia-se na relação força-profundidade, assim tem-se: 

 

p

res
res A

P
       (2.41) 

Onde, Pres é carga residual de penetração do punção entre o material com tensões 

residuais e o material livre de tensões residuais, A0 é a área projetada, α é constante 

característica do punção e do material, e σr é a tensão residual do corpo.  

Quanto à leitura da medida da área de impressão deve-se ter muita atenção, pois é uma 

variável que tem influência direta na análise de tensão residual. Em determinada situação a 
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deformação do material durante o ensaio de dureza pode ocorrer duas formas, pelo fenômeno 

de “pilling up” ou “sink-in”. O “pilling up”, geralmente, ocorre em materiais com baixo fator 

de encruamento. Nessas condições o material é deslocado plasticamente tendendo a fluir e 

acumular-se nas faces do punção, devido a incompressibilidade do material no regime de 

deformação plástica. Já, fenômeno de “sink-in”, normalmente, ocorre em materiais com alta 

deformação de encruamento. Nestes parâmetros a região plástica deformada é empurrada para 

fora do punção mantendo a impressão abaixo do nível da superfície inicial (SUTERIO, 2005). 

A Figura 2.28 apresenta os fenômenos citados. 

 

Figura 2.28 – Deformações provenientes do ensaio de dureza (CHEN; YAN; KARLSSON, 

2006; GIANNAKOPOULOS; SURESH, 1999). 

A medição da forma geométrica da impressão consiste na determinação da relação 

entre a carga de penetração e a área verdadeira de contato (projetada). É essencial na extração 

das propriedades mecânicas do material, contudo apresenta dificuldades na determinação da 

relação entre a verdadeira área de contato A e a profundidade de penetração do punção h no 

material a ser testado (ZHIYONG; CHENG; YANG; CHANDRASEKAR, 20002). 

Medição da deformação ao redor da impressão consiste na medição do campo de 

deformações ou de deslocamentos ao redor da impressão. Apresenta-se como o mais indicado 

para a análise quantitativa. Até o momento não foi encontrado na literatura um estudo que 

aponte um modelo matemático analítico apropriado, simples e de fácil implementação. A 

sensibilidade deste método é maior quanto maior for o diâmetro da esfera e quanto maior a 



47 

força de penetração do punção. Tem como grande vantagem determinar o sinal e a direção das 

tensões residuais presente na superfície da peça. Por outro lado, tem como desvantagem as 

dificuldades em quantificar o valor de tensões residuais e necessidade de se conhecer as 

propriedades mecânicas do material da peça a ser medida (UNDERWOOD , 1973; HUNG, 

LONG, WONG, 1997; SUTERIO, VIOTTI, ALBERTAZZI JR., KAUFMANN, 2002). 

Suterio (2005) investigou uma forma de medir tensões residuais combinando o ensaio 

de dureza com a holografia eletrônica (ESPI- “Electronic Speckle Pattern Interferometry”), 

usando um interferômetro radial. Correlações entre as imagens holográficas e tensões 

residuais conhecidas introduzidas sobre um material pré-determinado, foram feitas para 

entender o comportamento das deformações ao redor da impressão deixada pelo punção. E 

ainda, são feitas correlações com o método do furo cego, para o desenvolvimento de uma 

relação matemática especifica. A Figura 2.29 apresenta imagens obtidas através da holografia. 

 

Figura 2.29 – Imagens obtidas do ensaio de dureza cônico em função das tensões residuais. 

Aço ABNT 1020 (SUTERIO, 2005). 

Suresh e Giannakopoulos (1998) propõem a determinação das tensões residuais através 

da análise das deformações residuais plásticas ocasionadas pelo ensaio de dureza, utilizando 

ensaio de dureza instrumentada. Esse método é comparativo, ou seja, correlacionado um 

corpo que tem tensão residual com outro sem tensão residual. As Equações 2.42 a 2.48 

descrevem a metodologia para a obtenção da tensão residual de forma quantitativa, sendo que 

a Figura 2.30 é utilizada para melhor entendimento.  
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(a) Utilizando um material sem tensão, determine o P0 e C0 através do ensaio de 

dureza. Repita esse procedimento para determinar o P e C do material com tensão 

residual;    

(b) Comparando as curvas pode-se dizer se o material com tensão residual esta com 

tensão residual trativa ou compressiva, logo, se o sinal é positivo e negativo, 

respectivamente. 

(c) Utilizar as Equações 2.42 a 2.48 para calcular as áreas A (área com tensão residual) 

e A0 (área sem tensão residual). 
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Onde, E* é o módulo elasticidade resultante, E é o módulo de elasticidade do material 

indentado, Ein é o modulo de elasticidade do punção, ν é o coeficiente de Poisson do material 

indentado, e νin é o coeficiente de Poisson do punção.  
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Onde, P0 é a carga de penetração do punção sem tensão residual, h0 é a profundidade 

atingida no corpo sem tensão residual, Cu é a constante penetração (para o punção piramidal 

Vickers é igual a 1,142 e para o trigonal Berkovich é igual a 1,167).  

Em seguida, deve-se encontrar a área de impressão (Ap) do material com tensão 

residual, utilizar a relação: 
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    (2.44) 

Onde, P é a carga de indentaçao com tensão residual e h é a profundidade atingida no 

corpo com tensão residual. 
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Equação: 

2

*
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p      (2.45) 

Em seguida tem-se a relação: 

A
P

pav
max       (2.46) 

Onde, Pmax = P 

Considerando que R
y

R
xH 0,0,   , temos para tensões residuais trativas e 

compressivas, respectivamente, as equações 2.47 e 2.48: 
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Onde, β é o ângulo de inclinação do punção (Vickers = 22° em relação à horizontal), 
R
x 0,  é a tensão residual na direção x, e R

y 0,  é a tensão residual na direção y, ambas no plano 

da superfície da amostra. 

 

Figura 2.30 - Curva de dureza (SURESH, GIANNAKOPOULOS, 1998). 
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CAPÍTULO 3 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste capítulo são apresentados os materiais e métodos utilizados na pesquisa a fim de 

determinar quantitativamente e qualitativamente tensões residuais introduzidas em corpos de 

prova. O estudo foi realizado utilizando materiais metálicos ferrosos e não ferrosos. Destes, 

foram confeccionados corpos de prova os quais foram submetidos ao ensaio de tração, ensaio 

de dureza e difração de raio-x. Através destes experimentos obtêm-se os seguintes dados: 

propriedades mecânicas, impressão ocasionada pelo punção (Vickers) e tensão residual. 

Posteriormente, estes dados foram correlacionados, e, gerou-se uma relação matemática 

comparativa para mensurar e qualificar as tensões residuais introduzidas nos corpos de prova.     

3.1 – Materiais 

Considerando as mais diversas áreas e aplicações da engenharia, foram escolhidos 

materiais de diferentes aplicações, com o objetivo de atender várias áreas do universo da 

mecânica ou qualquer área de aplicação destes materiais. 

Foram selecionados materiais metálicos ferrosos e não ferroso. São eles: aço ABNT 

1020, alumínio, bronze, cobre e latão. Todos esses materiais são comerciais. A seguir, tem-se 

uma tabela com a composição química de cada material (Tabela 3.1). 

Tabela 3.1 – Composição química dos materiais (ICDD). 

  Elementos (% em peso) 

Material C Al Cu Zn Ni Outros 

Aço ABNT 
1020 0,23 - - - - restante 

Alumínio   100,0       restante 

Cobre     100,0     restante 

Bronze     50,6 26,03 23,37 restante 

Latão     49,29 50,71   restante 
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É importante dizer que a análise da composição química foi feita utilizando a técnica de 

indexação. Esta técnica consiste em comparar os picos de difração de raio X do material 

analisado com os picos de difração de materiais catalogados pelo International Center for 

Diffractor Data (ICDD) o qual fornece os planos de difração de materiais já estudados pelos 

pesquisadores (biblioteca virtual). Ou seja, após uma varredura de difração de raio X sobre 

certa amostra são identificados os ângulos e planos de difração, em seguida, compara-se com 

os materiais catalogados. No catalogo são fornecidos somente os principais elementos o qual 

o material é constituído. 

3.2 – Corpos de prova 

Com o objetivo de se fazer corpos de prova para ensaios de tração e, em seguida, fazer 

ensaios de difração de raio X e dureza Vickers, optou-se utilizar chapas retangulares 

laminadas, e não tarugos com seção circular. Pois, nos ensaios de dureza e difração de raio X 

a superfície indicada é a plana. As chapas tem espessuras que variam entre 2,7 mm até 3,0 

mm. 

As chapas foram cortadas com uma tesoura de bancada no sentido de laminação em 

forma de tiras para posteriormente serem usinadas de acordo com a geometria do corpo de 

prova padrão regulamentado pela ABNT NBR 6152 (Seção 2.4.1). A Figura 3.1 apresenta 

tiras para fabricação dos corpos de prova. 

 

Figura 3.1 – Corte das chapas dos materiais para confecção dos corpos de prova. 

Conforme Figura 3.1, os corpos de prova foram confeccionados seguindo a norma 

ABNT NBR 6152. Nela são descritos a geometria e parâmetros para ensaios de tração em 

seção tranversal retangular e quadrada.  
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A Figura 3.2 apresenta as dimensões dos corpos de prova conforme norma.   

 

Figura 3.2 – Dimensões do corpo de prova padrão (ABNT NBR 6152). Unidade de medida 

em milímetro [mm]. 

Para fabricação de amostras nesta geometria, foi utilizado um centro de usinagem 

Discovey 560 da Romi e comando SINUMEIK 810D (Figura 3.3).   

 

Figura 3.3 – Fabricação dos corpos de prova. 

A Figura 3.4 apresenta os corpos de prova, um exemplar de cada material, usinados e 

prontos para serem utilizados no ensaio de tração.   
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Figura 3.4 – Corpos de prova. 

3.3 – Ensaio de tração 

3.3.1 – Obtenção da curva tensão-deformação 

O ensaio de tração foi utilizado nesta pesquisa para atender dois pontos chaves: 

(a)  Conhecer as propridades mecânicas de cada material em estudo, por exemplo, 

modulo de elasticidade, limite de escoamento, limite resistência a tração, e 

consequentemente, a função (equação) da curva tensão-deformação;  

(b)  Introduzir tensões residuais pré-estabelecidas.   

Então, para obter as curvas tensão-deformação foram separados e ensaiados três corpos 

de prova de cada material estudado. Os dados foram processados, e posteriormente, foram 

utilizados para orientar na introdução de tensões residuais nos demais corpos de prova.  
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Para realização dos ensaios tração foi utilizada uma máquina EMIC MEM 10000, 

alocada no laboratório de caracterização de materiais da Universidade Federal de São João 

Del-Rei. Sua capacidade máxima em força de tração é de 100 kN.  Os parâmetros utilizados 

nos ensaios foram: 

(a)  Velocidade de avanço igual a 2 mm/min; 

(b)  Célula de carga de 100 kN; 

(c) O alongamento dos corpos de prova foram obtidos através do transdutor de curso da 

própria máquina. 

A Figura 3.5 apresenta a máquina de tração, e também, um corpo de prova que foi 

tracionado até a ruptura. E, consequentemente gerou a curva tensão-deformação. 

 

Figura 3.5 – (a) Máquina de ensaio de tração; (b) Ruptura do material após ensaio de tração. 

3.3.2 – Introdução de tensões residuais 

Após o levantamento da curva tensão-deformação de cada material, foi possível 

estabelecer um parâmetro para introduzir tensões residuais.  



55 

Com o embasamento téorico apresentado na Seção 2.4.2, que diz respeito ao 

apontamento do limite de escoamento na curva tensão-deformação através da reta paralela a 

linha elástica partindo de 0,002 de deformação, foi possível obter o ponto inicial de 

deformação plástica de cada material. 

Em seguida, foi identificada a tensão do limite de resistência a tração de cada material 

(Seção 2.4.2). Dessa forma, foi possível identificar a região plástica e definir as deformações 

que cada material teria de sofrer para que fossem introduzidas as tensões residuais. 

Lembrando que somente existe tensão residual se houver deformação plástica, mesmo que 

seja interatômica (Seção 2.1).    

Foram pré-estabelecidos três níveis de deformação aos quais as amostras foram 

submetidas. Ou seja, dentro da região plástica do material foi considerado que 0% de 

deformação plástica é o ponto infinitesimal após o limite de escoamento, e que 100% de 

deformação plástica é o ponto de limite de resistência a tração, dentro desta faixa é que foram 

pré-estabelecidos os três níveis de deformação, estabelecidos em 20%, 50% e 90%. A Figura 

3.6 apresenta a curva tensão-deformação com o apontamento dos níveis de deformação para 

introdução de tensões residuais dentro da região plástica. 

 

Figura 3.6 – Incremento de deformação da plástica. 
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Foi feito um planejamento considerando que seriam utilizados três corpos de prova para 

cada incremento de deformação. Pois, posteriormente, foi feita a análise estatística dos 

resultados. A Tabela 3.2 apresenta o planejamento das amostras. 

Tabela 3.2 – Distribuição das amostras em níveis de deformação. 

  Deformação plástica (%) 
Material 20% 50% 90% 

Aço ABNT 
1020 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 

Alumínio D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Cobre L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 

Bronze Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 

Latão S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 
 

Onde B, D, L, Z e S são nomenclaturadas adotadas para identificar os materiais 

estudados. 

Com a definição destes parâmetros citados, foram realizados os ensaios de tração. É 

importante dizer que para defirnir os pontos em que os ensaios foram interrompidos, foi 

necessário converter a deformação em deslocamento. Pois, a máquina de ensaio de tração 

fornece somente força e deslocamento. Logo, após cálculos (Seção2.4.2), foram definidos os 

deslocamentos para cada nível de deformação de cada material. A Figura 3.7 apresenta um 

comparativo entre os diferentes níveis de deformação (alongamento) do aço ABNT 1020, 

sendo que, o corpo de prova padrão é o que não sofreu deformação. 

 

Figura 3.7 – Os diferentes alongamentos dos corpos de prova (aço ABNT 1020). 
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3.4 – Difração de raio X 

O passo seguinte ao ensaio de tração, foi a análise de tensão residual através do método 

de difração de raio X. Este método foi utilizado para validar este trabalho, pois os resultados 

de tensão residual obtidos através da correlação entre o ensaio de dureza e curva tensão-

deformação, foram comparados com os obtidos na difração de raio X. 

3.4.1 – Preparação dos corpos de prova 

Para que fosse possível realizar o ensaio de difração de raio X nos corpos de prova 

submetidos ao ensaio de tração, foi necessário cortar uma das extremidades das amostras para 

que fosse possível encaixá-las no difratômetro.  

Para o corte foi utilizado um policorte com refrigeração por meio de fluido de corte. O 

corte foi lento, constante e com muito refrigeração para não introduzir tensões residuais 

indesejadas ao longo no corpo de prova. A extremidade cortada foi aleatória de uma amostra 

para outra, e o corte foi no final do comprimento paralelo (Seção 2.4.1). As Figuras 3.8 e 3.9 

apresentam a operação de corte e os corpos de prova cortados, respectivamente. 

 

Figura 3.8 – Operação de corte dos corpos de prova. 
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Figura 3.9 – Amostras após o corte. 

3.4.2 – Medição de tensão  

Para a medição das tensões residuais, foi utilizado um difratômetro de raio X modelo 

Shimadzu XRD-6000, alocado no Laboratório de Química situado no Departamento de 

Ciências Naturais da Universidade Federal de São João Del-Rei. A Figura 3.10 apresenta o 

equipamento utilizado na medição. 

 

Figura 3.10 – Difratômetro de raio X. 
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Os parâmetros utilizados nas medições foram os seguintes: 

(a) Tubo de radiação de Cobre (Cu); 

(b) Comprimento de onda igual a 1,54Å; 

(c) Velocidade de varredura de 0,4 grau/min; 

(d) Voltagem de 30 KV e corrente de 30 mA. 

Conforme mostrado na Figura 3.11 os corpos de prova foram cortados para que as 

varreduras de raio X fossem feitas na superfície da região de deformação. A Figura 3.5b e 

3.10 apresentam o motivo do corte nas amostras. 

 

Figura 3.11 – (a) Corpo de prova inteiro no porta amostras, região de varredura indesejada; 

(b) corpo de prova com uma das extremidades cortada, região de varredura desejada. 
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O objetivo em se fazer a varredura da superfície dos corpos de prova está relacionado à 

obtenção dos ângulos de difração (Seção 2.3). E, posteriormente são convertidos em distância 

interplanar através de relações matemáticas utilizando a lei Bragg. Consequentemente, obtém-

se a tensão residual através da relação entre a distância interplanar do corpo de prova padrão e 

do deformado, utilizando a Equação 2.11. Para determinar em quais ângulos há difração dos 

raios X para cada material, é feita uma varredura sobre a superfície dos corpos de prova 

padrão (sem deformação). Há primeiro, uma pré-varredura que se inicia com um ângulo de 

10° (Figura 2.11) e vai até 80°. Essa faixa é determinada, pois segundo literaturas é a faixa 

mais provável de ocorrer a difração de raio X. Após a varredura de cada um dos materiais 

padrão, é possível comparar o espectro encontrado com os espectros dos materiais disponíveis 

na biblioteca virtual (ICDD) (Seção 3.1) e fazer a indexação para determinar se há outros 

ângulos de incidência fora dessa faixa de 10° a 80°. Se houver, basta continuar a varredura até 

os demais pontos de difração. A Figura 3.12 apresenta os picos de difração do cobre (Cu) 

obtidos através da indexação. 

 

Figura 3.12 - Picos de difração correspondem ao cobre. Fonte: ICDD. 

Após a determinação dos picos de difração, far-se-á varredura somente nas faixas que 

foram encontrados os picos de difração. Essa procedimento acelera o tempo da análise, uma 

vez que o tempo de varredura completo está em torno de 5 horas, dependendo dos parâmetros 

adotados (esse tempo poderá ser maior ou menor). Adotando esse procedimento, o tempo de 
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análise de uma amostra ficou em torno de 40 a 55 minutos. Como foram feitas 50 análises, 

pois é esse o número de amostras, o tempo gasto foi de aproximadamente 60 horas.    

Após todas as análises foram comparados os ângulos e distâncias interplanares com o 

respectivo material padrão e daí foi extraído os valores de tensão residual e sua natureza 

(compressiva ou trativa). Com relação aos ângulos, foi feita a análise comparativa (Figura 

2.12). 

3.5 – Ensaios de dureza 

 A análise de dureza foi utilizada para medir as durezas, dessa forma identificar a 

natureza da tensão residual. Em seguida, através de uma correlação entre as diagonais de 

impressão do punção deixada no corpo de prova, foi possível estimar a tensão residual. 

3.5.1 – Preparação dos corpos de prova    

 Como foi dito anteriormente, a superfície dos corpos de prova devem ser preparadas 

quando submetidas ao ensaio de micro-dureza. A preparação consiste em lixar e polir a 

superfície analisada. A granulometria das lixas utilizadas foi de 100, 240, 320, 400, 500, 600, 

800 1000, 1200 e 1500. Em seguida, realizou o polimento de acabamento em feltro 

impregnado com pasta de alumina 1µm. As Figuras 3.13 e 3.14 apresentam as operações de 

preparação das amostras para o ensaio de dureza.  

 

Figura 3.13 – (a) Lixamento dos corpos de prova; (b) polimento com alumina. 
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Figura 3.14 – Amostras após o lixamento e polimento. 

 Com o processo de lixamento e polimento, são introduzidas tensões residuais na 

superfície. No entanto, esse processo não terá influência, pois o método de obtenção da tensão 

residual utilizando o ensaio de dureza faz uma comparação entre o material deformado e um 

não deformado. Como tanto o material deformado quanto o material não deformado são 

submetidos ao mesmo procedimento, o incremento de tensão será o mesmo nos dois casos, 

permitindo a comparação. 

3.5.2 – Parâmetros de dureza 

Para o ensaio de dureza foi utilizado um ultra micro durômetro Shimadzu, modelo 

DUH-211S (Dynamic Ultra Micro Hardness Tester) alocado no Laboratório de Microcóspia 

da Universidade Federal de São João Del-Rei, a Figura 3.15 apresenta o equipamento. Os 

parâmetros utilizados foram: 

(a) força média de 500 mN;  

(b) força mínima de 1,96 mN;  

(c) velocidade de carregamento de 1,0 mN/seg; 

(d) coeficiente de Poisson do punção piramidal de base quadrada igual  0,070. 
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Figura 3.15 – Ultra-microdurometro. 

A região impressa pelo punção é a mesma citada na Seção 3.4.2 (Figura 3.11b), ou seja, 

a área central do corpo de prova. Foram realizados três ensaios de micro dureza na região 

central (Figura 3.16).  

 

Figura 3.16 – Pontos de análise de dureza. 

 A fim de avaliar se há ou não aumento das durezas com o aumento da deformação 

(incrementos 20%, 50% e 90%), foi realizado uma análise estatística ANOVA (Análise de 

Variância) pelo método do planejamento fatorial. No total foram realizados 150 ensaios de 

dureza, distribuídos da seguinte forma: 
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Tabela 3.3 – Distribuição do ensaio de dureza. 

      Material 

  Amostra 
Pontos de 
análise de 

dureza 

Aço 
ABNT 
1020 

Alumínio Cobre Bronze Latão 

Padrão 1 
1 B11 D11 L11 Z11 S11 
2 B12 D12 L12 Z12 S12 
3 B13 D13 L13 Z13 S13 

20% 

2 
1 B21 D21 L21 Z21 S21 
2 B22 D22 L22 Z22 S22 
3 B23 D23 L23 Z23 S23 

3 
1 B31 D31 L31 Z31 S31 
2 B32 D32 L32 Z32 S32 
3 B33 D33 L33 Z33 S33 

4 
1 B41 D41 L41 Z41 S41 
2 B42 D42 L42 Z42 S42 
3 B43 D43 L43 Z43 S43 

50% 

5 
1 B51 D51 L51 Z51 S51 
2 B52 D52 L52 Z52 S52 
3 B53 D53 L53 Z53 S53 

6 
1 B61 D61 L61 Z61 S61 
2 B62 D62 L62 Z62 S62 
3 B63 D63 L63 Z63 S63 

7 
1 B71 D71 L71 Z71 S71 
2 B72 D72 L72 Z72 S72 
3 B73 D73 L73 Z73 S73 

90% 

8 
1 B81 D81 L81 Z81 S81 
2 B82 D82 L82 Z82 S82 
3 B83 D83 L83 Z83 S83 

9 
1 B91 D91 L91 Z91 S91 
2 B92 D92 L92 Z92 S92 
3 B93 D93 L93 Z93 S93 

10 
1 B101 D101 L101 Z101 S101 
2 B102 D102 L102 Z102 S102 
3 B103 D103 L103 Z103 S103 
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Foram calculados dois valores de dureza, pois utilizou-se de dois métodos distintos 

para se obter as diagonais de impressão do punção (piramidal de base quadrada). Após esse 

cálculo, foi aplicada a Equação 2.40, e assim, os valores de dureza foram obtidos. No 

primeiro método as obtenções das diagonais são de forma direta, ou seja, utilizando o 

microscópio do equipamento e a régua embutida nele é possível mensurar tais valores (Figura 

3.17). 

 

Figura 3.17 – Diagonais de impressão de dureza (Aço ABNT 1020). 

  O segundo método é um pouco mais complexo, pois as diagonais são obtidas através 

da profundidade máxima de penetração do punção (Figura 3.18). 

 

Figura 3.18 – (a) Punção piramidal de base quadrada; (b) Metade de um lado do quadrado; (c) 

Metade de uma diagonal; (d) diagonal. 
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* Obs.: O ângulo do punção é de 22° (Tabela 2.7). 

 Para a obtenção das diagonais por esse método, devem-se utilizar as seguintes 

equações: 




22tg
ha máx             (3.1) 

 Após esse cálculo é possível determinar o valor do lado do quadrado, para calcular a 

diagonal é preciso aplicar a seguinte equação: 
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O objetivo dessa análise é avaliar a dispersão dos resultados utilizando um ou outro 

meio para se obter a dureza. 

Após os ensaios de dureza, obtiveram-se os resultados da influência dos incrementos de 

deformação sobre a dureza do material e sobre a tensão residual. 

3.6 – Determinação de tensões residuais através do ensaio de dureza 

Nesta pesquisa, foram realizados três ensaios experimentais os quais foram 

correlacionados a fim de se obter o modulo da tensão residual introduzida em corpos de 

prova. Conforme descrito anteriormente, foram realizados ensaios de tração, DRX e dureza.   

A relação utilizada para calcular a tensão residual diz respeito à curva tensão-

deformação (Seção 2.4.2) e o ensaio de dureza instrumentada (Seção 2.5.2). A análise de 

difração de raio X foi utilizada para validar o resultado de tensão residual obtido através deste 

estudo.  

Além de validar os resultados, a difração de raio X e os demais ensaios, foram 

correlacionados matematicamente para avaliar se havia compatibilidade entre os valores. Pois, 

se a correlação fosse baixa, a tentativa de estimar a tensão residual através da dureza fica 

impossibilitada, pois o erro seria muito grande. 

Na Seção 3.3.2 , foi descrito como obteve-se o limite de escoamento de cada material. 

Segundo Cao, et all (2008) é possível fazer uma relação entre a dureza e a curva tensão-
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deformação por meio de uma equação matemática a qual resulta em uma constante, k0. O 

valor dessa constante (k0) é obtido através de uma relação linear. Logo, é a razão entre a 

dureza obtida de um material livre de tensão residual (padrão) e o limite de escoamento, 

conforme Equação 3.3. 

eqn kH 0       (3.3) 

Onde, nH  é a dureza medida, e eq é a tensão equivalente a curva σε. 

Conhecendo o valor da constante (k0) é possível estimar utilizando o valor da dureza 

(materiais com tensão residual) a tensão equivalente na curva tensão-deformação. Logo, este 

valor de tensão equivalente foi empregado para estimar o valor da tensão residual introduzida 

nos corpos de prova. É importante frisar que o valor da constante (k0) é diferente para cada 

material. 

Depois de encontrado o valor da tensão equivalente de cada corpo de prova ensaiado, se 

fez necessário encontrar o valor da deformação correspondente, para isso foi utilizada a 

equação da curva (Equação 2.26).   

A fim de se conhecer o comportamento elástico e plástico das amostras durante e depois 

do ensaio de dureza, foi utilizada a equação de Hooke (Equação 2.17) adotando as tensões 

equivalentes (tensão correspondente ao ensaio de dureza). Dessa forma, foi possível mensurar 

a deformação permanente após ensaio. 

Após estas considerações e analogias, foi possível estimar a tensão residual utilizando a 

dureza. O princípio do raciocínio esta diretamente relacionado a recuperação elástica dos 

corpos estudados. Entretanto, para entender esta análise é preciso fazer uma analogia com a 

difração de raio X. 

Conforme citado na Seção 2.3, a medição da tensão residual por difração de raio X está 

diretamente relacionada a deformação interplanar dos planos cristalinos dos materiais. No 

entanto, a deformação total introduzida no material não é utilizada, ou seja, para medir tensão 

residual por DRX, primeiro mede-se a distância interplanar do material padrão, e, em seguida 

mede-se a distância interplanar do material após a introdução de tensão residual. A 

deformação elástica ocorrida no processo de deformação do material não é considerada para a 

medição da tensão residual, o que é coerente (Figura 3.19). 
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Figura 3.19 – Deformação residual.  

Transferindo esse raciocínio para a curva tensão-deformação, resulta-se na análise 

mostrada na Figura 3.20.  

 

Figura 3.20 – Analogia com a difração de raio X (Figura 3.19). 

A tensão residual é obtida através da deformação plástica equivalente à curva tensão-

deformação. 
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O ensaio de dureza reproduziu de forma semelhante o ocorrido na Figura 3.19, a 

diferença entre um e outro é que as deformações (elástica e plástica) para o ensaio de dureza 

são obtidas no material com tensão residual (Figura 3.21). 

 

Figura 3.21 – Comportamento das deformações no ensaio de dureza. 

Analisando a Figura 3.21 é possível entender a analogia com a Figura 3.19, e ainda, a 

representação desse ensaio sobre a curva tensão-deformação da Figura 3.20.   

A fim de ordenar o método, foi elaborado uma metodologia para se obter a tensão 

residual: 

(a) definir o limite de escoamento do material padrão (σeq); 

(b) calcular o valor da constante (k0), Equação 3.3; 

(c) utilizar a Equação 3.3 para definir a tensão equivalente à curva tensão-deformação 

para uma determinada dureza (material com tensão residual); 

(d) após encontrada a tensão equivalente, substituí-la na Equação 2.26. Dessa forma, 

será encontrada a deformação total do material (εtotal = εplástica + εelástica); 

(e) em seguida, o valor da tensão equivalente é substituído na Equação 2.17. 

Conhecendo-se o módulo de elasticidade do material é possível encontrar a 

deformação elástica (εelástica), Figura 3.22; 
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Figura 3.22 – Obtenção da deformação elástica. 

(f) deve-se subtrair a deformação elástica da deformação total, e consequentemente, é 

obtido o valor da deformação plástica (residual): 

εplástica = εtotal – εelástica      (3.4); 

(g) por fim, basta substituir o valor da deformação plástica na Equação 2.26, e assim 

obtêm-se o valor estimado da tensão residual, Figura 3.20.  

Quanto a natureza da tensão residual, esta será dada pela análise da dureza quando 

comparada com o material padrão (Seção 2.5.5).  
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A seguir são apresentados os resultados e discussões dos experimentos dos ensaios 

realizados, sendo eles: tração, difração de raios X, dureza e a relação matemática para 

quantificar e qualificar a tensão residual. Através de análises experimentais, estatísticas e 

conceituais, serão discutidos os resultados. 

4.1 – Ensaio de tração 

A partir dos ensaios de tração foram obtidas as curvas tensão-deformação. Conforme 

citado na Seção 3.3.1, primeiramente foram realizados os ensaios até a ruptura do material, 

dessa forma foi possível caracterizar os materiais. A seguir estão apresentadas as curvas 

tensão-deformação (curva σε) de cada material em estudo.  

 

Figura 4.1 – Curva σε do latão. 
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Figura 4.2 - Curva σε do Cobre. 

 

Figura 4.3 - Curva σε do bronze. 
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Figura 4.4 - Curva σε do alumínio. 

 

Figura 4.5 - Curva σε do aço ABNT 1020. 
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Após o levantamento da curva tensão-deformação de cada material em estudo, foi 

realizada a interpretação de cada uma delas. O primeiro passo foi definir as propriedades 

mecânicas básicas, conforme apresentado na Seção 2.4.2 as quais dizem respeito a obtenção 

da tensão limite de escoamento, módulo de elasticidade, equação da curva e o comportamento 

do material em diferentes faixas de deformação (região plastica e elastica).  

Como consequência da obtenção das propriedades mecânicas, foi determinado também, 

as deformações no ponto de escoamento e limite de resistência a tração. Pois, no intervalo 

entre um e outro, foi estabelecido os níveis de deformação para a introdução de tensão 

residual. A Tabela 4.1 apresenta o resultado das propriedades mecânicas de cada material. 

Tabela 4.1 – Propriedades Mecânicas. 

 

  
Tensão de 

Escoamento 
[MPa] 

Tensão Limite de 
Resistência 

[MPa] 

Módulo de 
Elasticidade 

[MPa] 
E  

[mm/mm] 
rt  

[mm/mm] 

LATÃO 334,3 418,7 60563,3 0,00752 0,22874 

COBRE 143,2 196,8 11019,0 0,01013 0,19580 

BRONZE 523,42 562,55 83174,6 0,00829 0,06586 

ALUMÍNIO 77,9 100,9 6403,3 0,02000 0,07469 

AÇO 1020 193,6 372,7 12472,9 0,02167 0,27942 
 

Os resultados obtidos para o módulo de elasticidade apresentaram divergências em 

relação aos encontrados na literatura. Isso aconteceu, pois as castanhas que fixam os corpos 

de prova a máquina de ensaio de tração, permitiu um escorregamento das amostras. No 

entanto, os resultados são válidos para esta pesquisa, pois, é proposto uma relação matemática 

para se obter a tensão residual. Logo, o valor do modulo de elasticidade irá interferir na 

exatidão do resultado, mas não na precisão do mesmo.  

A equação da curva foi obtida utilizando a relação de Hollomon (Seção 2.4.2). A fim de 

minimizar o erro, a equação foi desenvolvida a partir do limite de escoamento do material. A 

Tabela 4.2 apresenta a equação da curva para cada material. 
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Tabela 4.2 – Equação da curva σε. 

 Equação da Curva 

LATÃO σ = 464,75ε0,0576  

COBRE σ = 224,93ε0,1039  

BRONZE σ = 612,97ε0,0267  

ALUMÍNIO σ = 347,1ε0,3821  

AÇO 1020 σ = 508,6ε0,2319  

 

Figura 4.6 – Equação de Hollomon aplicada as curvas obtidas. 
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Como foi citado na Seção 3.3.2 foram pré-estabelecidos três níveis de deformação 

compreendidos na região plástica dos materiais. Dessa forma, espera-se três níveis de tensão 

residual.  

A máquina de ensaio de tração não consegue registrar deformação, então esse valor foi 

convertido em deslocamento. Os resultados de deformação e seus respectivos deslocamentos, 

estão apresentados na Figura 3.7. 

Tabela 4.3 – Deslocamento aplicado para introdução de tensão residual. 

  Nível de 
deformação Tensão [MPa] Deformação 

[mm/mm] 
Deslocamento 

[mm] 

LATÃO 

20% 394,5 0,05176 2,66 

50% 408,7 0,11813 6,27 

90% 418,6 0,20662 11,48 

COBRE 

20% 164,6 0,04956 2,54 

50% 177,9 0,10440 5,50 

90% 187,9 0,17751 9,71 

BRONZE 

20% 557,41 0,01981 1,00 

50% 562,40 0,03708 1,89 

90% 562,55 0,06010 3,10 

ALUMÍNIO 

20% 83,61 0,02411 1,22 

50% 91,21 0,03026 1,54 

90% 99,97 0,03848 1,96 

AÇO 
ABNT 1020 

20% 272,12 0,06742 3,49 

50% 325,15 0,14526 7,82 

90% 368,45 0,24905 14,14 
 

Com o estabelecimento dos deslocamentos, foi possível garantir que todos os corpos de 

prova de um determinado nível de deformação obtivessem a mesma deformação. 

Com estes resultados obtidos no ensaio de tração é possível prosseguir os experimentos 

e desenvolver a relação matemática para a obtenção da tensão residual. 
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4.2 – Difração de Raio X 

Nessa seção serão apresentados os resultados de tensão residual obtidos através da 

difração de raio X.  

Conforme citado na Seção 3.4.2 foi realizado uma varredura completa para identificar 

os picos característicos de cada material, para isso utilizou-se o material padrão. Identificados 

os picos, foram realizadas varreduras nos demais corpos de prova.  

Para cada pico característico, são encontrados valores de distância interplanar. Estes 

resultados foram aplicados na Equação 2.11, e assim, obteve-se o valor da tensão residual 

para cada pico de difração.  

As Figuras 4.7 a 4.11 apresentam os picos característicos de cada material, e em 

seguida, todos os resultados de ângulos, distância interplanar e tensão residual.   

 

Figura 4.7 – Picos característicos de difração do Latão. 
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Tabela 4.4 – Resultados obtidos no DRX (Latão). 

 

        
PADRÃO 

(AMOSTRA S1) 
            

        
ÂNGULO 

[2θ] 

DISTÂNCIA 
INTERPLANAR 

[Å] 
            

        42,3490 2,1326             

        49,2385 1,8491             

        72,3519 1,3050             

        87,5703 1,1132             

                        

20% 

AMOSTRA S2 AMOSTRA S3 AMOSTRA S4 

ÂNGULO 
[2θ] 

DISTÂNCIA 
INTERPLANAR 

[Å] 
∆d(drx) 

σr (drx) 
[MPa] 

ÂNGULO 
[2θ] 

DISTÂNCIA 
INTERPLANAR 

[Å] 
∆d(drx) 

σr 
(drx) 

[MPa] 

ÂNGULO 
[2θ] 

DISTÂNCIA 
INTERPLANAR 

[Å] 
∆d(drx) 

σr (drx) 
[MPa] 

42,3982 2,1302 -0,0024 -464,8 42,4171 2,1293 -0,0033 -644,0 42,3970 2,1303 -0,00231 -454,9 

49,3227 1,8461 -0,0030 -672,3 49,3578 1,8449 -0,0042 -951,7 49,3397 1,8455 -0,00356 -808,6 

72,3917 1,3044 -0,0006 -140,8 72,3979 1,3043 -0,0007 -161,3 72,3954 1,3043 -0,00067 -152,2 

87,5750 1,1132 -0,0001 -18,9 87,6001 1,1129 -0,0003 -113,2 87,5760 1,1132 -0,00006 -22,6 

                        

50% 

AMOSTRA S5 AMOSTRA S6 AMOSTRA S7 

ÂNGULO 
[2θ] 

DISTÂNCIA 
INTERPLANAR 

[Å] 
∆d(drx) 

σr (drx) 
[MPa] 

ÂNGULO 
[2θ] 

DISTÂNCIA 
INTERPLANAR 

[Å] 
∆d(drx) 

σr 
(drx) 

[MPa] 

ÂNGULO 
[2θ] 

DISTÂNCIA 
INTERPLANAR 

[Å] 
∆d(drx) 

σr (drx) 
[MPa] 

42,4617 2,1272 -0,0054 
-

1.063,5 
42,4154 2,1294 -0,0032 -628,3 42,3642 2,1318 -0,00073 -143,8 

49,3933 1,8436 -0,0054 
-

1.235,6 
49,3348 1,8457 -0,0034 -770,0 49,2136 1,8500 0,00087 197,6 

72,4212 1,3039 -0,0011 -245,3 72,3981 1,3043 -0,0007 -163,5 72,3289 1,3054 0,00036 81,8 

87,6484 1,1124 -0,0008 -298,1 87,6087 1,1128 -0,0004 -147,1 87,4830 1,1141 0,00089 335,8 

                        

90% 

AMOSTRA S8 AMOSTRA S9 AMOSTRA S10 

ÂNGULO 
[2θ] 

DISTÂNCIA 
INTERPLANAR 

[Å] 
∆d(drx) 

σr (drx) 
[MPa] 

ÂNGULO 
[2θ] 

DISTÂNCIA 
INTERPLANAR 

[Å] 
∆d(drx) 

σr 
(drx) 

[MPa] 

ÂNGULO 
[2θ] 

DISTÂNCIA 
INTERPLANAR 

[Å] 
∆d(drx) 

σr (drx) 
[MPa] 

42,4157 2,1294 -0,0032 -630,2 42,3547 2,1323 -0,0003 -55,1 42,4545 2,1275 -0,00506 -996,5 

49,3372 1,8456 -0,0035 -788,2 49,2921 1,8472 -0,0019 -429,3 49,3949 1,8436 -0,00549 -1.247,0 

72,3890 1,3044 -0,0006 -129,5 72,3324 1,3053 0,0003 70,4 72,4310 1,3038 -0,00123 -279,4 

87,6138 1,1128 -0,0004 -166,0 87,5705 1,1132 -0,00001 -3,8 87,6428 1,1125 -0,00073 -275,4 
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Figura 4.8 - Picos característicos de difração do Cobre. 
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Tabela 4.5 – Resultados obtidos no DRX (Cobre). 

 

        
PADRÃO 

(AMOSTRA L1) 
            

        
ÂNGULO 

[2θ] 

DISTÂNCIA 
INTERPLANAR 

[Å] 
            

        43,2275 2,09123             

        50,3550 1,81066             

        74,0618 1,27905             

        89,8765 1,09054             

                        

20% 

AMOSTRA L2 AMOSTRA L3 AMOSTRA L4 

ÂNGULO 
[2θ] 

DISTÂNCIA 
INTERPLANAR 

[Å] 
∆d(drx) 

σr 
(drx) 

[MPa] 

ÂNGULO 
[2θ] 

DISTÂNCIA 
INTERPLANAR 

[Å] 
∆d(drx) 

σr 
(drx) 

[MPa] 

ÂNGULO 
[2θ] 

DISTÂNCIA 
INTERPLANAR 

[Å] 
∆d(drx) 

σr (drx) 
[MPa] 

43,3021 2,0878 -0,00343 -683,4 43,3974 2,0834 -0,00779 
-

1552,1 
43,3098 2,0875 -0,00378 -753,1 

50,4090 1,8089 -0,00181 -416,5 50,5054 1,8056 -0,00504 
-

1159,8 
50,4382 1,8079 -0,00279 -642,0 

74,1002 1,2785 -0,00057 -185,7 74,2102 1,2769 -0,00219 -713,4 74,1364 1,2779 -0,00111 -361,6 

89,8895 1,0904 -0,00012 -45,8 89,9780 1,0896 -0,00096 -366,8 89,9463 1,0899 -0,00066 -252,2 

                        

50% 

AMOSTRA L5 AMOSTRA L6 AMOSTRA L7 

ÂNGULO 
[2θ] 

DISTÂNCIA 
INTERPLANAR 

[Å] 
∆d(drx) 

σr 
(drx) 

[MPa] 

ÂNGULO 
[2θ] 

DISTÂNCIA 
INTERPLANAR 

[Å] 
∆d(drx) 

σr 
(drx) 

[MPa] 

ÂNGULO 
[2θ] 

DISTÂNCIA 
INTERPLANAR 

[Å] 
∆d(drx) 

σr (drx) 
[MPa] 

43,2981 2,0880 -0,00325 -647,5 43,3481 2,0857 -0,00554 
-

1103,8 
43,4021 2,0832 -0,00801 -1596,0 

50,4188 1,8085 -0,00214 -492,5 50,4745 1,8067 -0,00400 -920,5 50,5327 1,8047 -0,00595 -1369,2 

74,1276 1,2781 -0,00098 -319,2 74,1717 1,2774 -0,00163 -531,0 74,1974 1,2770 -0,00201 -654,8 

89,9324 1,0900 -0,00053 -202,5 89,9540 1,0898 -0,00073 -278,9 90,0273 1,0891 -0,00143 -546,4 

                        

90% 

AMOSTRA L8 AMOSTRA L9 AMOSTRA L10 

ÂNGULO 
[2θ] 

DISTÂNCIA 
INTERPLANAR 

[Å] 
∆d(drx) 

σr 
(drx) 

[MPa] 

ÂNGULO 
[2θ] 

DISTÂNCIA 
INTERPLANAR 

[Å] 
∆d(drx) 

σr 
(drx) 

[MPa] 

ÂNGULO 
[2θ] 

DISTÂNCIA 
INTERPLANAR 

[Å] 
∆d(drx) 

σr (drx) 
[MPa] 

43,3327 2,0864 -0,00483 -962,4 43,3639 2,0850 -0,00626 
-

1247,3 
43,3274 2,0866 -0,00459 -914,5 

50,4549 1,8073 -0,00335 -770,9 50,4812 1,8064 -0,00423 -973,4 50,4323 1,8081 -0,00259 -596,0 

74,1515 1,2777 -0,00133 -433,3 74,1710 1,2774 -0,00162 -527,7 74,1226 1,2782 -0,0009 -293,2 

89,9506 1,0898 -0,0007 -267,5 89,9682 1,0897 -0,001 -332,4 89,9088 1,0902 -0,0003 -114,6 
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Figura 4.9 - Picos característicos de difração do Bronze. 

Tabela 4.6 – Resultados obtidos no DRX (Bronze). 

 

        

PADRÃO 
(AMOSTRA Z1) 

    
        

        

ÂNGULO 
[2θ] 

DISTÂNCIA 
INTERPLANAR 

[Å] 
    

        

        42,9913 2,1022             

        50,0860 1,8198             

        73,5945 1,2860             

        89,2755 1,0963             

                        

20% 

AMOSTRA Z2 AMOSTRA Z3 AMOSTRA Z4 

ÂNGULO 
[2θ] 

DISTÂNCIA 
INTERPLANAR 

[Å] 
∆d(drx) 

σr (drx) 
[MPa] 

ÂNGULO 
[2θ] 

DISTÂNCIA 
INTERPLANAR 

[Å] 
∆d(drx) 

σr (drx) 
[MPa] 

ÂNGULO 
[2θ] 

DISTÂNCIA 
INTERPLANAR 

[Å] 
∆d(drx) 

σr (drx) 
[MPa] 

43,0673 2,0986 
-

0,0035 
-699,7 43,0384 2,1000 -0,0022 -434,1 43,0381 2,1000 

-0,00218 
-432,1 

50,1241 1,8185 -
0,0013 

-297,7 50,0663 1,8204 0,0007 153,4 50,0946 1,8195 -0,0003 -68,7 

73,6300 1,2855 
-

0,0005 
-171,7 73,6061 1,2858 -0,0002 -58,3 73,6060 1,2858 

-0,00017 
-55,1 

89,2596 1,0965 0,0002 60,8 89,2358 1,0967 0,0004 148,2 89,2252 1,0968 0,00049 186,2 
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50% 

AMOSTRA Z5 AMOSTRA Z6 AMOSTRA Z7 

ÂNGULO 
[2θ] 

DISTÂNCIA 
INTERPLANAR 

[Å] 
∆d(drx) 

σr (drx) 
[MPa] 

ÂNGULO 
[2θ] 

DISTÂNCIA 
INTERPLANAR 

[Å] 
∆d(drx) 

σr (drx) 
[MPa] 

ÂNGULO 
[2θ] 

DISTÂNCIA 
INTERPLANAR 

[Å] 
∆d(drx) 

σr (drx) 
[MPa] 

43,0484 2,0995 
-

0,0027 
-525,3 

43,0524 2,0993 -0,0028 -562,9 43,0462 2,0996 -0,00255 
-505,4 

50,0137 1,8222 0,0025 563,3 50,0941 1,8195 -0,0003 -64,1 50,0864 1,8197 -0,00002 -4,6 

73,5570 1,2866 0,0006 181,4 73,6230 1,2856 -0,0004 -139,3 73,6215 1,2856 -0,00041 -132,8 

89,1234 1,0978 0,0015 562,5 87,8000 1,1109 0,0005 186,2 89,2226 1,0968 0,00051 193,8 

                        

90% 

AMOSTRA Z8 AMOSTRA Z9 AMOSTRA Z10 

ÂNGULO 
[2θ] 

DISTÂNCIA 
INTERPLANAR 

[Å] 
∆d(drx) 

σr (drx) 
[MPa] 

ÂNGULO 
[2θ] 

DISTÂNCIA 
INTERPLANAR 

[Å] 
∆d(drx) 

σr (drx) 
[MPa] 

ÂNGULO 
[2θ] 

DISTÂNCIA 
INTERPLANAR 

[Å] 
∆d(drx) 

σr (drx) 
[MPa] 

43,0634 2,0988 
-

0,0034 
-664,0 43,0449 2,0997 -0,0025 -493,5 43,0833 2,0979 -0,00427 -846,3 

50,1144 1,8188 
-

0,0010 
-222,1 50,0936 1,8195 -0,0003 -59,5 50,1355 1,8181 -0,00168 -384,7 

73,6211 1,2856 
-

0,0004 
-129,6 73,6165 1,2857 -0,0003 -106,9 73,6475 1,2852 -0,0008 -259,2 

89,2258 1,0968 0,0005 182,4 89,2109 1,0970 0,0006 239,4 89,2617 1,0965 0,00014 532,1 

 

 

Figura 4.10 - Picos característicos de difração do Alumínio. 
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Tabela 4.7 – Resultados obtidos no DRX (Alumínio). 

 

        
PADRÃO 

(AMOSTRA D1) 
            

        
ÂNGULO 

[2θ] 

DISTÂNCIA 
INTERPLANAR 

[Å] 
            

        38,5121 2,3357             

        44,7654 2,0229             

        65,1551 1,4306             

        78,2424 1,2208             

                        

20% 

AMOSTRA D2 AMOSTRA D3 AMOSTRA D4 

ÂNGULO 
[2θ] 

DISTÂNCIA 
INTERPLANAR 

[Å] 
∆d(drx) 

σr (drx) 
[MPa] 

ÂNGULO 
[2θ] 

DISTÂNCIA 
INTERPLANAR 

[Å] 
∆d(drx) 

σr (drx) 
[MPa] 

ÂNGULO 
[2θ] 

DISTÂNCIA 
INTERPLANAR 

[Å] 
∆d(drx) 

σr (drx) 
[MPa] 

38,5798 2,3318 -0,0039 -374,3 38,5158 2,3355 -0,0002 -20,8 38,5294 2,3347 -0,00101 -95,7 

44,7751 2,0225 -0,0004 -44,9 44,8357 2,0199 -0,0030 -329,3 44,7817 2,0222 -0,0007 -76,6 

65,1525 1,4307 0,0001 7,7 65,1716 1,4303 -0,0003 -49,5 65,1917 1,4299 -0,00071 -109,8 

78,2496 1,2207 -0,0001 -16,3 78,5189 1,2172 -0,0007 -117,8 78,2799 1,2203 -0,00049 -88,8 

                        

50% 

AMOSTRA D5 AMOSTRA D6 AMOSTRA D7 

ÂNGULO 
[2θ] 

DISTÂNCIA 
INTERPLANAR 

[Å] 
∆d(drx) 

σr (drx) 
[MPa] 

ÂNGULO 
[2θ] 

DISTÂNCIA 
INTERPLANAR 

[Å] 
∆d(drx) 

σr (drx) 
[MPa] 

ÂNGULO 
[2θ] 

DISTÂNCIA 
INTERPLANAR 

[Å] 
∆d(drx) 

σr (drx) 
[MPa] 

38,5375 2,3343 -0,0015 -140,2 38,5119 2,3357 0,0000 0,9 38,5317 2,3346 -0,00115 -109,0 

44,7890 2,0219 -0,0010 -110,5 44,7742 2,0225 -0,0004 -40,5 44,7785 2,0223 -0,00056 -61,3 

65,1679 1,4304 -0,0002 -38,7 65,1658 1,4304 -0,0002 -32,5 65,1185 1,4313 -0,00423 -654,4 

78,2725 1,2204 -0,0004 -70,7 78,2347 1,2209 -0,0019 -352,6 78,2541 1,2207 -0,00015 -27,2 

                        

90% 

AMOSTRA D8 AMOSTRA D9 AMOSTRA D10 

ÂNGULO 
[2θ] 

DISTÂNCIA 
INTERPLANAR 

[Å] 
∆d(drx) 

σr (drx) 
[MPa] 

ÂNGULO 
[2θ] 

DISTÂNCIA 
INTERPLANAR 

[Å] 
∆d(drx) 

σr (drx) 
[MPa] 

ÂNGULO 
[2θ] 

DISTÂNCIA 
INTERPLANAR 

[Å] 
∆d(drx) 

σr (drx) 
[MPa] 

38,5072 2,3360 0,0003 26,5 38,5394 2,3341 -0,0016 -151,6 38,4992 2,3365 0,00075 71,1 

44,7600 2,0231 0,0002 25,2 44,7866 2,0220 -0,0009 -98,5 44,7631 2,0230 0,0001 10,9 

65,1568 1,4306 0,0000 -4,6 65,1532 1,4307 -0,0042 -654,4 65,0727 1,4322 0,00161 -504,4 

78,2267 1,2210 0,0002 -234,4 78,3286 1,2197 -0,0011 -204,9 78,2562 1,2207 -0,00018 -32,7 
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Figura 4.11 - Picos característicos de difração do Aço ABNT 1020. 

Tabela 4.8 – Resultados obtidos no DRX (Aço ABNT 1020). 

        

PADRÃO 
(AMOSTRA B1) 

    
        

        

ÂNGULO 
[2θ] 

DISTÂNCIA 
INTERPLANAR 

[Å] 
    

        

        44,6455 2,0281             

        64,8962 1,4357             

                        

20% 

AMOSTRA B2 AMOSTRA B3 AMOSTRA B4 

ÂNGULO 
[2θ] 

DISTÂNCIA 
INTERPLANAR 

[Å] 
∆d(drx) 

σr (drx) 
[MPa] 

ÂNGULO 
[2θ] 

DISTÂNCIA 
INTERPLANAR 

[Å] 
∆d(drx) 

σr (drx) 
[MPa] 

ÂNGULO 
[2θ] 

DISTÂNCIA 
INTERPLANAR 

[Å] 
∆d(drx) 

σr (drx) 
[MPa] 

44,6677 2,0271 -0,0010 -268,2 44,6867 2,0263 -0,0018 -497,4 44,6791 2,0266 -0,00145 -405,2 

64,9331 1,4350 -0,0007 -284,2 64,9501 1,4346 -0,0011 -418,4 64,8670 1,4363 -0,00242 -955,2 

                        

50% 

AMOSTRA B5 AMOSTRA B6 AMOSTRA B7 

ÂNGULO 
[2θ] 

DISTÂNCIA 
INTERPLANAR 

[Å] 
∆d(drx) 

σr (drx) 
[MPa] 

ÂNGULO 
[2θ] 

DISTÂNCIA 
INTERPLANAR 

[Å] 
∆d(drx) 

σr (drx) 
[MPa] 

ÂNGULO 
[2θ] 

DISTÂNCIA 
INTERPLANAR 

[Å] 
∆d(drx) 

σr (drx) 
[MPa] 

44,6716 2,0269 -0,0011 -315,7 44,6337 2,0286 0,0005 142,5 44,6828 2,0264 -0,00161 -449,9 

64,9487 1,4347 -0,0010 -406,5 64,8918 1,4358 0,0001 35,5 64,9474 1,4347 -0,00101 -398,6 
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90% 

AMOSTRA B8 AMOSTRA B9 AMOSTRA B10 

ÂNGULO 
[2θ] 

DISTÂNCIA 
INTERPLANAR 

[Å] 
∆d(drx) 

σr (drx) 
[MPa] 

ÂNGULO 
[2θ] 

DISTÂNCIA 
INTERPLANAR 

[Å] 
∆d(drx) 

σr (drx) 
[MPa] 

ÂNGULO 
[2θ] 

DISTÂNCIA 
INTERPLANAR 

[Å] 
∆d(drx) 

σr (drx) 
[MPa] 

44,7065 2,0254 -0,0026 -734,9 44,6815 2,0265 -0,0015 -433,1 44,6508 2,0278 -0,00023 -64,3 

64,9794 1,4341 -0,0016 -643,4 64,9499 1,4346 -0,0011 -414,4 64,8688 1,4362 -0,00043 -169,7 

 

As tabelas 4.4 a 4.8 apresentam todos valores encontrados, ou seja, na forma bruta. No 

entanto, esses dados foram trabalhados de forma a gerar um resultado único de tensão residual 

para cada nível de deformação. 

Para se obter um valor geral que represente um determinado nível de deformação, os 

resultados foram analisados um a um, a fim de eliminar possíveis pontos que não estejam 

dentro de uma média do desvio padrão. Após essa análise que resultou na eliminação de 

alguns pontos, fez-se uma média de todos os valores (tensão residual) obtidos dentro de um 

mesmo nível de deformação, e assim, obteve-se um valor de tensão residual. 

Analisando os resultados, observa-se que realmente a tensão residual introduzida é de 

natureza compressiva, uma vez que os ângulos de difração do material deformado são maiores 

que o material padrão, conforme apresentado na Seção 2.3 (Figura 2.12). 

A Tabela 4.9 apresenta os resultados analisados e tratados da tensão residual. 

Tabela 4.9 – Resultados de tensão residual por DRX. 

  Tensão Residual (σr) [MPa] 

  20% 50% 90% 

LATÃO 347 509 597 

COBRE 486 510 562 

BRONZE 277 322 352 

ALUMÍNIO 137 153 166 

AÇO 1020 375 393 410 
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Através do diagrama comparativo apresentado na Figura 4.12, é possível afirmar que a 

medida em que aumenta a deformação aumenta o modulo da tensão residual. 

 

 

Figura 4.12 - Diagrama comprativo entre os encrementos de deformação. 

Analisando o módulo da tensão residual obtida, nota-se que o valor medido pelo DRX 

foi um pouco maior que a tensão obtida no ensaio de tração. Esse, resultado não era esperado, 

pois a tensão residual teria de ser menor que a tensão de deformação. No entanto, esse valor 

foi considerado, pois a correlação entre tensão-deformação (σε) e tensão residual, foi em 

média 97%.  

O motivo para a divergência no resultado, se deve aos parâmetros utilizados na 

realização da varredura dos picos de difração. Ou seja, devido ao não conhecimento dos 

parâmetros de máquina, houve um erro de exatidão.  

Em uma análise geral, os resultado da difração de raio X para o material bronze, foi o 

único dentre as análises que apresentou um resultado de tensão residual dentro da curva σε, no 

entanto, não é possível afirmar se ele está exato, pois os parâmetros utilizados foram os 

mesmos dos demais materiais. 
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4.3 – Ensaio de dureza 

Nessa seção serão apresentados os resultados referentes ao ensaio de dureza Vickers. 

Conforme citado na Seção 3.5.2, foram estabelecidos os parâmetros do ensaio e o 

planejamento do número de análises por corpo de prova. 

O equipamento de dureza utilizado, fornece algumas informações importantes tais 

como: curva de dureza (força x deslocamento), força máxima, profundidade máxima, número 

de análise, média dos valores obtidos, dentre outros. Dessa forma é gerado um arquivo que 

compõe todos estas informações. 

Os resultados de dureza (dureza) podem ser obtidos de duas formas: a primeira através 

de uma leitura direta no equipamento e, a segunda,  utilizando cálculos disponíveis na 

literatura (Seção 2.5.4). Nesta pesquisa optou-se por calcular o valor da dureza utilizando 

equações já conhecidas na literatura. No entanto, são apresentados alguns resultados obtidos 

na forma direta (equipamento), a fim de mostrar que não há diferenças significativas entre um 

método e outro. 

As Figuras 4.13 a 4.17 apresentaram os resultados de dureza. 

 

Figura 4.13 – Resultados obtidos de forma direta (Latão). 
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Tabela 4.10 – Resultados de dureza (Latão). 

LATÃO (S) 

PADRÃO -  S1 
Nº DE 

ENSAIO 
Fmax [mN] hmax [µm] hp [µm] hr [µm] 

DIAGONAL 
CALCULADA [um] 

DIAGONAL 
MICROSCÓPIO [um] 

HVC 
[Kgf/mm²] 

HVM 
[Kgf/mm²] 

1 510,110 3,6749 3,2056 3,3673 25,727 24,062 140,1 160,1 
2 509,910 3,6788 3,2326 3,3762 25,754 24,301 139,8 157,0 
3 509,710 3,5663 3,1264 3,2589 24,966 24,313 148,8 156,9 

1ª amostra (20%) - S2 
Nº DE 

ENSAIO 
Fmax [mN] hmax [µm] hp [µm] hr [µm] 

DIAGONAL 
CALCULADA [um] 

DIAGONAL 
MICROSCÓPIO [um] 

HVC 
[Kgf/mm²] 

HVM 
[Kgf/mm²] 

1 510,530 3,6562 3,1215 3,2769 25,596 24,014 141,5 160,8 
2 509,090 3,5503 3,0627 3,1833 24,854 24,77 150,1 151,1 
3 509,080 3,6688 3,1529 3,2993 25,684 23,437 140,6 168,8 

2ª amostra (20%) - S3 
Nº DE 

ENSAIO 
Fmax [mN] hmax [µm] hp [µm] hr [µm] 

DIAGONAL 
CALCULADA [um] 

DIAGONAL 
MICROSCÓPIO [um] 

HVC 
[Kgf/mm²] 

HVM 
[Kgf/mm²] 

1 509,710 3,5771 3,1425 3,2544 25,042 24,585 147,9 153,4 
2 509,710 3,4823 3,0019 3,1534 24,378 24,019 156,0 160,7 
3 509,920 3,4751 2,9949 3,1496 24,328 24,308 156,7 156,9 

3ª amostra (20%) - S4 
Nº DE 

ENSAIO 
Fmax [mN] hmax [µm] hp [µm] hr [µm] 

DIAGONAL 
CALCULADA [um] 

DIAGONAL 
MICROSCÓPIO [um] 

HVC 
[Kgf/mm²] 

HVM 
[Kgf/mm²] 

1 509,700 3,6332 3,0844 3,258 25,435 23,875 143,3 162,7 
2 509,500 3,6493 3,1451 3,2815 25,547 24,092 142,1 159,7 
3 509,910 3,6134 3,1201 3,2497 25,296 23,688 144,9 165,2 

1ª amostra (50%) - S5 
Nº DE 

ENSAIO 
Fmax [mN] hmax [µm] hp [µm] hr [µm] 

DIAGONAL 
CALCULADA [um] 

DIAGONAL 
MICROSCÓPIO [um] 

HVC 
[Kgf/mm²] 

HVM 
[Kgf/mm²] 

1 510,740 3,4532 2,9091 3,0081 24,174 23,671 158,7 165,5 
2 506,830 3,2690 2,7092 2,8290 22,885 22,946 177,0 176,1 
3 510,740 3,4493 2,8860 3,0196 24,147 22,887 159,0 177,0 

2ª amostra (50%) - S6 
Nº DE 

ENSAIO 
Fmax [mN] hmax [µm] hp [µm] hr [µm] 

DIAGONAL 
CALCULADA [um] 

DIAGONAL 
MICROSCÓPIO [um] 

HVC 
[Kgf/mm²] 

HVM 
[Kgf/mm²] 

1 509,710 3,5648 2,8928 3,078 24,956 23,663 148,9 165,6 
2 509,700 3,6416 3,0151 3,1657 25,493 23,564 142,7 167,0 
3 509,700 3,6442 3,0118 3,1788 25,512 23,851 142,5 163,0 

3ª amostra (50%) - S7 
Nº DE 

ENSAIO 
Fmax [mN] hmax [µm] hp [µm] hr [µm] 

DIAGONAL 
CALCULADA [um] 

DIAGONAL 
MICROSCÓPIO [um] 

HVC 
[Kgf/mm²] 

HVM 
[Kgf/mm²] 

1 509,710 3,5458 3,1118 3,2381 24,823 23,593 150,5 166,6 
2 509,300 3,5031 3,073 3,1958 24,524 23,306 154,2 170,7 
3 509,500 3,5321 3,1216 3,2283 24,727 23,547 151,6 167,2 

1ª amostra (90%) - S8 
Nº DE 

ENSAIO 
Fmax [mN] hmax [µm] hp [µm] hr [µm] 

DIAGONAL 
CALCULADA [um] 

DIAGONAL 
MICROSCÓPIO [um] 

HVC 
[Kgf/mm²] 

HVM 
[Kgf/mm²] 

1 509,910 3,5925 2,9302 3,0936 25,150 23,534 146,6 167,4 
2 509,710 3,5514 2,8691 3,0367 24,862 23,461 150,0 168,5 
3 509,700 3,6154 2,9353 3,1174 25,310 22,78 144,7 178,7 

2ª amostra (90%) - S9 
Nº DE 

ENSAIO 
Fmax [mN] hmax [µm] hp [µm] hr [µm] 

DIAGONAL 
CALCULADA [um] 

DIAGONAL 
MICROSCÓPIO [um] 

HVC 
[Kgf/mm²] 

HVM 
[Kgf/mm²] 

1 510,320 3,6681 3,0942 3,2056 25,679 23,34 140,6 170,2 
2 509,090 3,4219 2,7722 2,9574 23,955 23,646 161,6 165,8 
3 510,330 3,5488 2,9172 3,0773 24,844 23,359 150,2 169,9 

3ª amostra (90%) - S10 
Nº DE 

ENSAIO 
Fmax [mN] hmax [µm] hp [µm] hr [µm] 

DIAGONAL 
CALCULADA [um] 

DIAGONAL 
MICROSCÓPIO [um] 

HVC 
[Kgf/mm²] 

HVM 
[Kgf/mm²] 

1 510,140 3,1935 2,6826 2,8476 22,356 22,135 185,5 189,2 
2 509,100 3,3874 2,8745 3,0352 23,714 23,554 164,9 167,1 
3 509,100 3,2989 2,8064 2,9482 23,094 23,403 173,8 169,3 
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Figura 4.14 – Resultados obtidos de forma direta (Cobre). 

Tabela 4.11 – Resultados de dureza (Cobre). 
 

COBRE (L) 

PADRÃO – L1 

Nº DE 
ENSAIO 

Fmax 
[mN] 

hmax [µm] hp [µm] hr [µm] 
DIAGONAL 

CALCULADA [um] 
DIAGONAL 

MICROSCÓPIO [um] 
HVC [Kgf/mm²] HVM [Kgf/mm²] 

1 508,85 4,3345 3,7999 3,8826 30,344 28,887 100,7 111,1 
2 508,03 4,4356 3,6576 3,746 31,052 29,987 96,2 103,1 
3 508,23 4,3579 3,7236 3,8316 30,508 29,108 99,6 109,4 

1ª amostra (20%) – L2 

Nº DE 
ENSAIO 

Fmax 
[mN] 

hmax [µm] hp [µm] hr [µm] 
DIAGONAL 

CALCULADA [um] 
DIAGONAL 

MICROSCÓPIO [um] 
HVC [Kgf/mm²] HVM [Kgf/mm²] 

1 509,05 4,3561 3,9761 4,1161 30,495 30,364 99,7 100,6 
2 508,85 4,2508 3,9044 4,0079 29,758 29,488 104,7 106,6 
3 510,28 4,4153 4,0728 4,1673 30,910 29,977 97,0 103,2 

2ª amostra (20%) – L3 

Nº DE 
ENSAIO 

Fmax 
[mN] 

hmax [µm] hp [µm] hr [µm] 
DIAGONAL 

CALCULADA [um] 
DIAGONAL 

MICROSCÓPIO [um] 
HVC [Kgf/mm²] HVM [Kgf/mm²] 

1 508,83 4,4651 4,1045 4,1878 31,258 30,556 94,9 99,3 
2 510,29 4,2175 3,7669 3,9394 29,525 29,327 106,4 107,8 
3 509,05 4,3155 3,9276 4,0425 30,211 30,315 101,6 100,9 

3ª amostra (20%) – L4 

Nº DE 
ENSAIO 

Fmax 
[mN] 

hmax [µm] hp [µm] hr [µm] 
DIAGONAL 

CALCULADA [um] 
DIAGONAL 

MICROSCÓPIO [um] 
HVC [Kgf/mm²] HVM [Kgf/mm²] 

1 509,66 4,4172 4,0177 4,0866 30,923 29,731 97,0 104,9 
2 509,88 4,299 3,9259 3,9823 30,096 29,303 102,4 108,0 
3 508,43 4,2924 3,8677 3,9792 30,049 29,172 102,7 109,0 
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1ª amostra (50%) – L5 

Nº DE 
ENSAIO 

Fmax 
[mN] 

hmax [µm] hp [µm] hr [µm] 
DIAGONAL 

CALCULADA [um] 
DIAGONAL 

MICROSCÓPIO [um] 
HVC [Kgf/mm²] HVM [Kgf/mm²] 

1 509,88 4,1702 3,783 3,9106 29,194 29,612 108,8 105,7 
2 508,84 4,259 3,8506 3,9981 29,816 29,340 104,3 107,7 
3 509,88 4,2893 3,9442 4,0226 30,028 29,018 102,8 110,1 

2ª amostra (50%) – L6 

Nº DE 
ENSAIO 

Fmax 
[mN] 

hmax [µm] hp [µm] hr [µm] 
DIAGONAL 

CALCULADA [um] 
DIAGONAL 

MICROSCÓPIO [um] 
HVC [Kgf/mm²] HVM [Kgf/mm²] 

1 508,64 4,2664 3,8831 3,9672 29,867 29,515 103,9 106,4 
2 509,05 4,2806 3,9121 3,9774 29,967 28,965 103,3 110,5 
3 508,84 4,3305 3,9622 4,0265 30,316 29,821 100,9 104,3 

3ª amostra (50%) – L7 

Nº DE 
ENSAIO 

Fmax 
[mN] 

hmax [µm] hp [µm] hr [µm] 
DIAGONAL 

CALCULADA [um] 
DIAGONAL 

MICROSCÓPIO [um] 
HVC [Kgf/mm²] HVM [Kgf/mm²] 

1 509,87 4,3318 3,998 4,0732 30,325 29,405 100,8 107,2 
2 509,88 4,1272 3,7508 3,8785 28,893 29,807 111,1 104,4 
3 509,89 4,0882 3,7311 3,8357 28,620 29,084 113,2 109,6 

1ª amostra (90%) – L8 

Nº DE 
ENSAIO 

Fmax 
[mN] 

hmax [µm] hp [µm] hr [µm] 
DIAGONAL 

CALCULADA [um] 
DIAGONAL 

MICROSCÓPIO [um] 
HVC [Kgf/mm²] HVM [Kgf/mm²] 

1 508,64 4,2685 3,9294 4,0043 29,882 28,420 103,8 114,8 
2 508,64 4,2402 3,9074 3,9772 29,684 29,279 105,2 108,2 
3 508,64 4,3158 3,93 4,0511 30,213 29,722 101,6 105,0 

2ª amostra (90%) – L9 

Nº DE 
ENSAIO 

Fmax 
[mN] 

hmax [µm] hp [µm] hr [µm] 
DIAGONAL 

CALCULADA [um] 
DIAGONAL 

MICROSCÓPIO [um] 
HVC [Kgf/mm²] HVM [Kgf/mm²] 

1 510,09 4,1152 3,7094 3,8546 28,809 30,013 111,7 102,9 
2 510,29 4,1835 3,8373 3,9264 29,287 28,753 108,1 112,2 
3 508,83 4,579 4,2101 4,3189 32,056 28,726 90,2 112,4 

3ª amostra (90%) – L10 

Nº DE 
ENSAIO 

Fmax 
[mN] 

hmax [µm] hp [µm] hr [µm] 
DIAGONAL 

CALCULADA [um] 
DIAGONAL 

MICROSCÓPIO [um] 
HVC [Kgf/mm²] HVM [Kgf/mm²] 

1 508,44 4,0161 3,6522 3,7689 28,115 28,415 117,3 114,8 
2 508,66 3,8993 3,5271 3,6363 27,297 28,624 124,4 113,2 
3 508,64 4,2483 3,8997 3,9950 29,741 29,692 104,8 105,2 

 

Figura 4.15 – Resultados obtidos de forma direta (Bronze). 
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Tabela 4.12 – Resultados de dureza (Bronze). 
 

BRONZE (Z) 
PADRÃO - Z1 

Nº DE 
ENSAIO 

Fmax 
[mN] 

hmax [µm] hp [µm] hr [µm] 
DIAGONAL 

CALCULADA [um] 
DIAGONAL 

MICROSCÓPIO [um] 
HVC [Kgf/mm²] HVM [Kgf/mm²] 

1 508,27 3,2725 2,791 2,9068 22,909 21,32 176,7 204,0 
2 508,48 3,2102 2,7549 2,8572 22,473 22,337 183,6 185,8 
3 508,48 3,2983 2,7459 2,9413 23,090 21,812 173,9 194,9 

1ª amostra (20%) - Z2 
Nº DE 

ENSAIO 
Fmax 
[mN] 

hmax [µm] hp [µm] hr [µm] 
DIAGONAL 

CALCULADA [um] 
DIAGONAL 

MICROSCÓPIO [um] 
HVC [Kgf/mm²] HVM [Kgf/mm²] 

1 508,9 3,1916 2,5828 2,7848 22,343 21,644 185,7 197,9 
2 508,89 3,2929 2,7723 2,8972 23,052 22,79 174,5 178,5 
3 507,86 3,2989 2,6823 2,9025 23,094 22,033 173,8 191,0 

2ª amostra (20%) - Z3 
Nº DE 

ENSAIO 
Fmax 
[mN] 

hmax [µm] hp [µm] hr [µm] 
DIAGONAL 

CALCULADA [um] 
DIAGONAL 

MICROSCÓPIO [um] 
HVC [Kgf/mm²] HVM [Kgf/mm²] 

1 508,89 3,3256 2,8583 3,0085 23,281 21,938 171,1 192,7 
2 507,66 3,2281 2,771 2,9013 22,599 21,581 181,6 199,1 
3 507,86 3,3164 2,9153 3,0183 23,217 23,031 172,0 174,8 

3ª amostra (20%) - Z4 

Nº DE 
ENSAIO 

Fmax 
[mN] 

hmax [µm] hp [µm] hr [µm] 
DIAGONAL 

CALCULADA [um] 
DIAGONAL 

MICROSCÓPIO [um] 
HVC [Kgf/mm²] HVM [Kgf/mm²] 

1 508,48 3,2969 2,5317 2,8096 23,080 21,406 174,1 202,3 
2 507,44 3,5025 2,7982 2,9767 24,520 20,306 154,2 224,9 
3 508,48 3,38 2,7255 2,9135 23,662 22,478 165,6 183,5 

1ª amostra (50%) - Z5 

Nº DE 
ENSAIO 

Fmax 
[mN] 

hmax [µm] hp [µm] hr [µm] 
DIAGONAL 

CALCULADA [um] 
DIAGONAL 

MICROSCÓPIO [um] 
HVC [Kgf/mm²] HVM [Kgf/mm²] 

1 508,47 3,41 2,8176 2,955 23,872 21,525 162,7 200,1 
2 508,06 3,3746 2,7925 2,8863 23,624 21,374 166,1 203,0 
3 508,06 3,378 2,8297 2,9363 23,648 22,019 165,8 191,2 

2ª amostra (50%) - Z6 
Nº DE 

ENSAIO 
Fmax 
[mN] 

hmax [µm] hp [µm] hr [µm] 
DIAGONAL 

CALCULADA [um] 
DIAGONAL 

MICROSCÓPIO [um] 
HVC [Kgf/mm²] HVM [Kgf/mm²] 

1 508,8900 3,2833 2,8183 2,9163 22,985 21,4100 175,5 202,3 
2 507,8700 3,1495 2,6713 2,7993 22,048 21,1890 190,7 206,5 
3 507,6500 3,3629 2,8792 3,0214 23,542 22,7510 167,3 179,1 

3ª amostra (50%) - Z7 
Nº DE 

ENSAIO 
Fmax 
[mN] 

hmax [µm] hp [µm] hr [µm] 
DIAGONAL 

CALCULADA [um] 
DIAGONAL 

MICROSCÓPIO [um] 
HVC [Kgf/mm²] HVM [Kgf/mm²] 

1 507,46 3,1142 2,6562 2,7657 21,801 20,712 195,1 216,1 
2 507,45 3,2339 2,7853 2,903 22,639 21,099 180,9 208,3 
3 507,45 3,171 2,6618 2,8473 22,199 21,552 188,2 199,6 

1ª amostra (90%) - Z8 
Nº DE 

ENSAIO 
Fmax 
[mN] 

hmax [µm] hp [µm] hr [µm] 
DIAGONAL 

CALCULADA [um] 
DIAGONAL 

MICROSCÓPIO [um] 
HVC [Kgf/mm²] HVM [Kgf/mm²] 

1 508,69 3,322 2,8745 2,98 23,256 22,877 171,4 177,2 
2 508,69 3,2124 2,7392 2,8513 22,489 21,296 183,3 204,4 
3 507,46 3,1459 2,5788 2,7717 22,023 19,955 191,2 232,8 

2ª amostra (90%) - Z9 
Nº DE 

ENSAIO 
Fmax 
[mN] 

hmax [µm] hp [µm] hr [µm] 
DIAGONAL 

CALCULADA [um] 
DIAGONAL 

MICROSCÓPIO [um] 
HVC [Kgf/mm²] HVM [Kgf/mm²] 

1 507,66 3,2095 2,7003 2,8546 22,468 21,396 183,7 202,5 
2 508,9 3,2144 2,7235 2,8681 22,503 22,016 183,1 191,3 
3 507,66 3,2415 2,7855 2,8853 22,692 21,371 180,1 203,0 

3ª amostra (90%) - Z10 
Nº DE 

ENSAIO 
Fmax 
[mN] 

hmax [µm] hp [µm] hr [µm] 
DIAGONAL 

CALCULADA [um] 
DIAGONAL 

MICROSCÓPIO [um] 
HVC [Kgf/mm²] HVM [Kgf/mm²] 

1 507,65 3,4156 2,9044 3,0496 23,911 21,52 162,2 200,2 
2 508,9 3,1574 2,6927 2,7954 22,104 20,997 189,8 210,3 
3 507,64 3,4882 3,0006 3,1189 24,420 21,544 155,5 199,8 
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Figura 4.16 – Resultados obtidos de forma direta (Alumínio). 

Tabela 4.13 – Resultados de dureza (Alumínio). 
 

ALUMINIO (D) 

PADRÃO - D1 

Nº DE 
ENSAIO 

Fmax 
[mN] 

hmax [µm] hp [µm] hr [µm] 
DIAGONAL 

CALCULADA [um] 
DIAGONAL 

MICROSCÓPIO [um] 
HVC [Kgf/mm²] HVM [Kgf/mm²] 

1 509,16 6,2924 5,8222 5,9411 44,051 45,872 47,8 44,1 
2 509,13 6,7620 6,2828 6,4361 47,338 47,346 41,4 41,4 
3 509,14 6,6301 6,1464 6,2723 46,415 46,495 43,0 42,9 

1ª amostra (20%) - D2 

Nº DE 
ENSAIO 

Fmax 
[mN] 

hmax [µm] hp [µm] hr [µm] 
DIAGONAL 

CALCULADA [um] 
DIAGONAL 

MICROSCÓPIO [um] 
HVC [Kgf/mm²] HVM [Kgf/mm²] 

1 507,9 6,5489 5,8949 6,1986 45,846 44,205 44,1 47,4 
2 509,14 6,5376 5,9861 6,1727 45,767 44,276 44,3 47,3 
3 510,17 6,5784 6,0900 6,2493 46,053 44,468 43,7 46,9 

2ª amostra (20%) - D3 

Nº DE 
ENSAIO 

Fmax 
[mN] 

hmax [µm] hp [µm] hr [µm] 
DIAGONAL 

CALCULADA [um] 
DIAGONAL 

MICROSCÓPIO [um] 
HVC [Kgf/mm²] HVM [Kgf/mm²] 

1 509,13 6,8280 6,4138 6,5610 47,800 44,298 40,6 47,3 
2 509,54 6,8069 6,4559 6,5380 47,652 45,217 40,8 45,3 
3 509,56 6,4699 6,0099 6,1862 45,293 45,872 45,2 44,1 

3ª amostra (20%) - D4 

Nº DE 
ENSAIO 

Fmax 
[mN] 

hmax [µm] hp [µm] hr [µm] 
DIAGONAL 

CALCULADA [um] 
DIAGONAL 

MICROSCÓPIO [um] 
HVC [Kgf/mm²] HVM [Kgf/mm²] 

1 508,71 7,0141 6,3904 6,5754 49,103 45,663 38,5 44,5 
2 508,71 6,8295 6,2627 6,4009 47,811 43,266 40,6 49,5 
3 510,16 6,8361 6,2047 6,3812 47,857 44,597 40,5 46,6 
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1ª amostra (50%) - D5 
Nº DE 

ENSAIO 
Fmax 
[mN] 

hmax [µm] hp [µm] hr [µm] 
DIAGONAL 

CALCULADA [um] 
DIAGONAL 

MICROSCÓPIO [um] 
HVC [Kgf/mm²] HVM [Kgf/mm²] 

1 508,93 6,6349 5,9751 6,2630 46,448 42,0960 43,0 52,3 
2 508,91 6,9809 6,4321 6,6243 48,871 45,0280 38,8 45,7 
3 510,17 6,6509 6,1865 6,2764 46,560 44,4920 42,8 46,8 

2ª amostra (50%) - D6 
Nº DE 

ENSAIO 
Fmax 
[mN] 

hmax [µm] hp [µm] hr [µm] 
DIAGONAL 

CALCULADA [um] 
DIAGONAL 

MICROSCÓPIO [um] 
HVC [Kgf/mm²] HVM [Kgf/mm²] 

1 510,17 6,6434 6,1750 6,3639 46,508 48,01 42,9 40,2 
2 508,75 6,1481 5,6237 5,8648 43,040 45,239 50,1 45,3 
3 508,95 6,2247 5,7983 5,9462 43,577 44,84 48,8 46,1 

3ª amostra (50%) - D7 
Nº DE 

ENSAIO 
Fmax 
[mN] 

hmax [µm] hp [µm] hr [µm] 
DIAGONAL 

CALCULADA [um] 
DIAGONAL 

MICROSCÓPIO [um] 
HVC [Kgf/mm²] HVM [Kgf/mm²] 

1 507,26 6,9274 6,3948 6,5173 48,496 43,475 39,4 49,1 
2 507,32 5,8513 5,2821 5,4467 40,963 42,539 55,3 51,2 
3 508,09 6,8428 6,3487 6,4449 47,904 44,869 40,4 46,1 

1ª amostra (90%) - D8 
Nº DE 

ENSAIO 
Fmax 
[mN] 

hmax [µm] hp [µm] hr [µm] 
DIAGONAL 

CALCULADA [um] 
DIAGONAL 

MICROSCÓPIO [um] 
HVC [Kgf/mm²] HVM [Kgf/mm²] 

1 508,94 6,4025 6,0042 6,1040 44,821 44,884 46,2 46,0 
2 508,74 6,2427 5,8420 5,9311 43,703 43,984 48,5 47,9 
3 508,73 6,4860 6,0756 6,1976 45,406 45,575 45,0 44,6 

2ª amostra (90%) - D9 
Nº DE 

ENSAIO 
Fmax 
[mN] 

hmax [µm] hp [µm] hr [µm] 
DIAGONAL 

CALCULADA [um] 
DIAGONAL 

MICROSCÓPIO [um] 
HVC [Kgf/mm²] HVM [Kgf/mm²] 

1 507,52 5,9237 5,4123 5,6133 41,469 43,278 53,9 49,5 
2 507,49 6,6350 6,0776 6,3240 46,449 42,132 43,0 52,2 
3 507,73 5,7994 5,2741 5,4906 40,599 42,076 56,3 52,4 

3ª amostra (90%) - D10 
Nº DE 

ENSAIO 
Fmax 
[mN] 

hmax [µm] hp [µm] hr [µm] 
DIAGONAL 

CALCULADA [um] 
DIAGONAL 

MICROSCÓPIO [um] 
HVC [Kgf/mm²] HVM [Kgf/mm²] 

1 508,31 6,7443 6,1086 6,3251 47,214 42,597 41,6 51,1 
2 508,11 6,4420 5,7651 5,9980 45,098 43,899 45,6 48,1 
3 508,1 6,8285 6,2057 6,3556 47,804 46,186 40,6 43,5 

 

Figura 4.17 – Resultados obtidos de forma direta (Aço ABNT 1020). 
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Tabela 4.14 – Resultados de dureza (Aço ABNT 1020). 
 

AÇO 1020 (B) 

PADRÃO - B1 
Nº DE 

ENSAIO 
Fmax [mN] hmax [µm] hp [µm] hr [µm] 

DIAGONAL 
CALCULADA [um] 

DIAGONAL 
MICROSCÓPIO [um] 

HVC 

[Kgf/mm²] 
HVM 

[Kgf/mm²] 
1 508,900 3,2325 2,9123 3,0053 22,629 22,347 181,1 185,7 
2 508,690 3,2136 2,8903 2,9837 22,497 22,403 183,2 184,7 
3 508,900 3,0966 2,8083 2,8629 21,678 21,644 197,3 197,9 

1ª amostra (20%) - B2 
Nº DE 

ENSAIO 
Fmax [mN] hmax [µm] hp [µm] hr [µm] 

DIAGONAL 
CALCULADA [um] 

DIAGONAL 
MICROSCÓPIO [um] 

HVC 

[Kgf/mm²] 
HVM 

[Kgf/mm²] 
1 508,290 2,9958 2,6713 2,7560 20,972 21,286 210,8 204,6 
2 508,700 3,0164 2,7085 2,7793 21,117 21,333 207,9 203,7 
3 508,490 3,0529 2,7383 2,8168 21,372 21,374 203,0 203,0 

2ª amostra (20%) - B3 
Nº DE 

ENSAIO 
Fmax [mN] hmax [µm] hp [µm] hr [µm] 

DIAGONAL 
CALCULADA [um] 

DIAGONAL 
MICROSCÓPIO [um] 

HVC 

[Kgf/mm²] 
HVM 

[Kgf/mm²] 
1 508,080 3,1421 2,7757 2,8880 21,997 22,065 191,6 190,4 
2 508,080 3,0350 2,6973 2,7778 21,247 21,362 205,4 203,2 
3 509,110 3,0990 2,7415 2,8423 21,695 21,892 197,0 193,5 

3ª amostra (20%) - B4 
Nº DE 

ENSAIO 
Fmax [mN] hmax [µm] hp [µm] hr [µm] 

DIAGONAL 
CALCULADA [um] 

DIAGONAL 
MICROSCÓPIO [um] 

HVC 

[Kgf/mm²] 
HVM 

[Kgf/mm²] 
1 509,300 3,4963 2,8781 2,9576 24,476 21,668 154,8 197,5 
2 508,070 3,3375 2,7351 2,8165 23,365 20,53 169,8 220,0 
3 509,310 3,3021 2,7211 2,8057 23,117 21,661 173,5 197,6 

1ª amostra (50%) - B5 
Nº DE 

ENSAIO 
Fmax [mN] hmax [µm] hp [µm] hr [µm] 

DIAGONAL 
CALCULADA [um] 

DIAGONAL 
MICROSCÓPIO [um] 

HVC 

[Kgf/mm²] 
HVM 

[Kgf/mm²] 
1 508,080 3,0276 2,6875 2,7751 21,195 20,826 206,4 213,8 
2 508,080 3,0568 2,6993 2,8159 21,399 21,44 202,5 201,7 
3 508,080 3,0642 2,7209 2,8212 21,451 21,391 201,5 202,6 

2ª amostra (50%) - B6 
Nº DE 

ENSAIO 
Fmax [mN] hmax [µm] hp [µm] hr [µm] 

DIAGONAL 
CALCULADA [um] 

DIAGONAL 
MICROSCÓPIO [um] 

HVC 

[Kgf/mm²] 
HVM 

[Kgf/mm²] 
1 509,320 2,9597 2,5663 2,7050 20,720 20,673 216,0 217,0 
2 508,080 3,0199 2,6775 2,7655 21,141 20,746 207,5 215,4 
3 508,080 3,0738 2,7660 2,8315 21,518 21,384 200,2 202,8 

3ª amostra (50%) - B7 
Nº DE 

ENSAIO 
Fmax [mN] hmax [µm] hp [µm] hr [µm] 

DIAGONAL 
CALCULADA [um] 

DIAGONAL 
MICROSCÓPIO [um] 

HVC 

[Kgf/mm²] 
HVM 

[Kgf/mm²] 
1 509,110 3,0662 2,6784 2,8060 21,465 21,201 201,2 206,3 
2 509,110 3,0588 2,7180 2,8075 21,413 21,544 202,2 199,8 
3 508,080 3,0503 2,6982 2,7966 21,354 21,243 203,3 205,5 

1ª amostra (90%) - B8 
Nº DE 

ENSAIO 
Fmax [mN] hmax [µm] hp [µm] hr [µm] 

DIAGONAL 
CALCULADA [um] 

DIAGONAL 
MICROSCÓPIO [um] 

HVC 

[Kgf/mm²] 
HVM 

[Kgf/mm²] 
1 508,490 3,0175 2,5873 2,6833 21,124 20,746 207,8 215,4 
2 507,250 3,0313 2,6347 2,7030 21,221 20,824 205,9 213,8 
3 508,080 3,0584 2,6476 2,7320 21,411 20,629 202,3 217,9 

2ª amostra (90%) - B9 
Nº DE 

ENSAIO 
Fmax [mN] hmax [µm] hp [µm] hr [µm] 

DIAGONAL 
CALCULADA [um] 

DIAGONAL 
MICROSCÓPIO [um] 

HVC 

[Kgf/mm²] 
HVM 

[Kgf/mm²] 
1 508,080 2,9975 2,6588 2,7474 20,984 21,153 210,6 207,2 
2 509,120 2,9451 2,5961 2,6958 20,617 20,768 218,1 215,0 
3 507,670 2,9896 2,6428 2,7470 20,929 21,004 211,7 210,2 

3ª amostra (90%) - B10 
Nº DE 

ENSAIO 
Fmax [mN] hmax [µm] hp [µm] hr [µm] 

DIAGONAL 
CALCULADA [um] 

DIAGONAL 
MICROSCÓPIO [um] 

HVC 

[Kgf/mm²] 
HVM 

[Kgf/mm²] 
1 508,070 2,9998 2,6593 2,7489 21,000 20,153 210,2 228,3 
2 509,110 3,0125 2,6354 2,7985 21,630 21,568 198,2 199,3 
3 507,680 2,9657 2,6256 2,7570 21,462 20,8794 201,3 212,7 
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Os resultados de dureza (HVc e HVm) apresentados nas Tabelas 4.10 a 4.14 foram 

calculados conforme descrito na Seção 3.5.2. Os resultados são muito próximos. A diferença 

entre um e outro está relacionada à posição do punção durante o ensaio. A dureza HVc foi 

calculada na máxima profundidade atingida pelo punção, enquanto a HVm foi calculada 

utilizando a profundidade permanente após a realização do ensaio. 

A Figura 4.18 apresenta algumas curvas obtidas no ensaio de dureza. 

 

Figura 4.18 – Curvas de dureza de cada um dos materiais estudados.  
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Como dito anteriormente, foram obtidos dois valores de dureza (HVc e HVm). No 

entanto, foram utilizados nas análises subseqüentes somente um, sendo escolhido o HVc. 

Pois, este está relacionado a máxima deformação do material durante o ensaio de dureza, o 

que remete ao ponto de máxima interação com a tensão residual presente no material. 

Os resultados de dureza obtidos nas Tabelas 4.10 a 4.14 foram organizados e colocados 

de forma para facilitar o trabalho de análise. Estes estão apresentados na Tabela 4.15. 

Tabela 4.15 – Resultados de dureza (dados brutos).  
 

DUREZA VICKERS [Kgf/mm²] 

 PADRÃO 20% 50% 90% 

 
Nº de 

ensaios AM 1 AM 2 AM 3 AM 4 AM 5 AM 6 AM 7 AM 8 AM 9 AM 10 

Latão 

1 140,1 141,5 147,9 143,3 158,7 148,9 150,5 146,6 140,6 185,5 

2 139,8 150,1 156,0 142,1 177,0 142,7 154,2 150,0 161,6 164,9 

3 148,8 140,6 156,7 144,9 159,0 142,5 151,6 144,7 150,2 173,8 

Cobre 

1 100,7 99,7 94,9 97,0 108,8 103,9 100,8 103,8 111,7 117,3 

2 96,2 104,7 106,4 102,4 104,3 103,3 111,1 105,2 108,1 124,4 

3 99,6 97,0 101,6 102,7 102,8 100,9 113,2 101,6 90,2 104,8 

Bronze 

1 176,7 185,7 171,1 174,1 162,7 175,5 195,1 171,4 183,7 162,2 

2 183,6 174,5 181,6 154,2 166,1 190,7 180,9 183,3 183,1 189,8 

3 173,9 173,8 172,0 165,6 165,8 167,3 188,2 191,2 180,1 155,5 

Alumínio 

1 47,8 44,1 40,6 38,5 43,0 42,9 39,4 46,2 53,9 41,6 

2 41,4 44,3 40,8 40,6 38,8 50,1 55,3 48,5 43,0 45,6 

3 43,0 43,7 45,2 40,5 42,8 48,8 40,4 45,0 56,3 40,6 

Aço 1020 

1 181,1 210,8 191,6 154,8 206,4 216,0 201,2 207,8 210,6 210,2 

2 183,2 207,9 205,4 169,8 202,5 207,5 202,2 205,9 218,1 198,2 

3 197,3 203,0 197,0 173,5 201,5 200,2 203,3 202,3 211,7 201,3 
 

A análise para a obtenção de um valor único e geral, que represente o valor da dureza 

para um determinado nível de deformação, foi semelhante ao método empregado na análise 

de difração de raio X. Ou seja, os resultados foram analisados um a um, a fim de eliminar 

possíveis pontos que não estejam dentro de um desvio padrão esperado. Em seguida, foi 

calculada a média de todos os valores dentro do mesmo nível de deformação. Dessa forma 

obteve-se um resultado único e geral, correspondente a um determinado nível de deformação. 
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Conforme mencionado acima, serão apresentados os valores de dureza. 

Tabela 4.16 – Resultados de dureza. 

 

  DUREZA VICKERS [Kgf/mm²]   

  PADRÃO 20% 50% 90%   

LATÃO 
142,8 146,8 153,4 156,6 HVc (diagonal 

calculada) 

156,9 160,0 170,7 173,5 HVm (diagonal 
microscópio) 

COBRE 
98,8 100,6 105,3 110,5 HVc (diagonal 

calculada) 

96,5 103,4 107,8 109,2 HVm (diagonal 
microscópio) 

BRONZE 
175,3 177,2 180,0 185,1 HVc (diagonal 

calculada) 

194,7 202,5 207,8 210,3 HVm (diagonal 
microscópio) 

ALUMÍNIO 
42,2 43,1 43,5 46,3 HVc (diagonal 

calculada) 

42,8 47,2 48,2 51,3 HVm (diagonal 
microscópio) 

AÇO 1020 
187,0 194,0 204,5 207,2 HVc (diagonal 

calculada) 

189,3 203,8 211,6 215,7 HVm (diagonal 
microscópio) 

 

 

Os valores de dureza obtidos estão conforme o esperado, pois a literatura diz que quanto 

maior a deformação de tração maior a dureza.   

A Figura 4.19 apresenta um comparativo entre os níveis de deformação e a dureza HVc. 

Este comparativo facilita o entendimento e auxilia na correlação entre dureza e tensão 

residual, pois conforme apresentado na Seção 2.5.5 a natureza a tensão residual está 

relacionada a maior ou menor dureza de um material com tensão residual em comparação 

com o material padrão.   
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Figura 4.19 – Comparativo da dureza (HVc) em relação aos diferentes níveis de deformação. 

A Tabela 4.17 apresenta a análise de variância da dureza. Neste quadro, SST é a soma 

dos quadrados de todas as medidas (Tabela 4.15), SSA é a soma da soma das medidas para 

cada material (variável A), SSB é a soma dos quadrados das medidas para cada intensidade de 

tensão homogêneo acumulada (B Variável), SSAB é a soma do quadrado das interações AB e 

SSerr é o erro embutido em toda a soma. GL é o grau de liberdade para cada variável, MSS 

Média soma de quadrados, FCALC é a estatística do Fisher. Em resumo, a Tabela 4.17, 

apresenta os níveis de deformação tem influência sobre a dureza e que os materiais 

apresentam durezas diferentes para um mesmo nível de deformação. 

Tabela 4.17 – Análise da variância da dureza. 

 

  GL MSS Fcalc Ftab Resultado 
SST 473.205,56 149,00     
SSA 459.243,92 4,00 114.810,98 1.297,32 2,44 Influência 

SSB 2.298,59 3,00 766,20 8,66 2,67 Influência 

SSAB 158,19 12,00 13,18 0,15 1,83 Não 
Influência 

SSerr 11.504,85 130,00 88,50 1,00   
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Até o momento foram realizadas três análises importantes para se obter a tensão 

residual por meio da dureza, sendo elas: tensão-deformação (curva σε), análise de DRX e 

dureza. Com o resultado destas três análises já possível fazer uma correlação matemática a 

fim de dizer se é possível ou não obter a relação proposta nesta pesquisa. A Tabela 4.18 

apresenta de forma simples e direta todos os resultados obtidos e a correlação entre eles. 

Tabela 4.18 – Correlação entre os resultados obtido. 
 

 

    LATÃO COBRE BRONZE ALUMÍNIO AÇO 1020 

(1) TRAÇÃO 
[MPa] 

20% 394,5 164,6 557,4 83,6 272,1 
50% 408,7 177,9 562,4 91,2 325,1 
90% 418,6 187,9 562,5 100,0 368,4 

              

(2) DRX 
[MPa] 

20% 347,0 486,0 277,0 137,0 375,0 
50% 509,0 510,0 322,0 153,0 393,0 
90% 597,0 562,0 352,0 166,0 410,0 

              

(3) DUREZA 
[Kgf/mm²] 

20% 146,8 100,6 177,2 43,1 194,0 
50% 153,4 105,3 180,0 43,5 204,5 
90% 156,6 110,5 185,1 46,3 207,2 

              
Correlação (1)(2) 0,9978 0,9589 0,9274 0,9949 0,9991 

            
Correlação (2)(3) 0,9996 0,9827 0,9609 0,8966 0,9531 

            
Correlação (1)(3) 0,9956 0,9949 0,8875 0,9366 0,9649 

 

Analisando os resultados de correlação, pode-se afirmar que os valores se apresentam 

satisfatórios. Sabendo que para se obter o valor da tensão residual pela relação matemática 

proposta, os resultados da curva σε e dureza tem de ter uma boa correlação. Isso foi satisfeito, 

pois a correlação média entre um e outro foi de aproximadamente 95%.  
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4.4 – Tensão residual 

Nesta seção serão apresentados os resultados obtidos através da relação proposta na 

Seção 3.6, a qual apresenta um passo a passo de como obter da tensão residual por meio da 

dureza. 

A seguir serão apresentados os resultados obtidos para cada um dos materiais estudados 

e sobre eles serão feitas as discussões e observações. 

A Tabela 4.19 apresentada os resultados de tensão residual do latão obtidos utilizando a 

relação matemática proposta neste trabalho. Além desse resultado, são apresentados também 

todas as informações necessárias para obter o resultado desejado (tensão residual). 

Tabela 4.19 – Resultado da tensão residual utilizando relação matemática proposta (Latão). 

  LATÃO 

  Padrão 20% 50% 90% 

Dureza HV [N/mm²] 1399,4 1468,3 1482,8 1566,4 

Constante (k0) 4,2 

Tensão Equivalente 
(dureza) [MPa] 334,3 350,8 354,3 374,2 

DRX [MPa]   347,0 509,0 597,0 

Tensão de Tração 
[MPa] 334,3 394,5 408,7 418,6 

εmáx 0,00752 0,00757 0,00898 0,02326 

εelástico 0,00752 0,00579 0,00585 0,00618 

εr 0,00000 0,00178 0,00313 0,01708 

Tensão residual [MPa] 322,7 333,4 367,6 

Correlação (tensão residual - DRX) 0,8946     
 

Para entender como foi obtido o resultado de tensão residual é interessante detalhar o 

passo a passo do raciocínio. 
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Primeiramente, fez-se o levantamento da curva tensão-deformação do material padrão, 

pois é preciso conhecer o limite de escoamento do material para que seja possível encontrar a 

constante K0. E ainda, se fez necessário o levantamento da equação que descreve a curva σε. 

Com a obtenção da equação da curva e o limite de escoamento, foi possível desenvolver a 

relação proposta. 

O próximo passo foi medir a dureza do material sem tensão residual (padrão). Após 

encontrado esse valor, foi possível determinar o valor da constante K0 utilizando a razão entre 

dureza e tensão limite de escoamento (Equação 3.3). 

Após encontrado valor de K0, a Equação 3.3 foi utilizada para fazer o caminho inverso, 

ou seja, entrando com o valor da dureza dos corpos de prova com tensão residual é possível 

determinar a tensão equivalente a curva σε.   

Com o resultado da tensão equivalente (dureza), foi possível definir a deformação total 

(εmáx) equivalente a curva σε aplicando a equação da curva (Tabela 4.2). 

O próximo passo foi definir a recuperação elástica o material e para isso utilizou-se a 

equação de Hooke. A aplicação de tal equação implica na definição do modulo de elasticidade 

do material, por isso é tão importante que a curva σε seja descrita de forma exata. Pois, 

qualquer variação pode implicar em uma não exatidão do resultado. 

Tendo em mãos o valor da deformação total e a deformação elástica, foi possível 

calcular o quanto de tensão permanente (tensão residual) ficou introduzida no material. 

Fazendo a subtração entre deformação total e elástica, obtém-se a deformação permanente ou 

em outras palavras a deformação residual.  

Finalmente, podemos calcular a tensão residual. Aplicando a deformação residual na 

equação da curva σε do material obtém-se o modulo da tensão residual. Para definir a natureza 

da tensão é necessário fazer a análise mostrada na Seção 2.5.5 a qual faz uma comparação de 

dureza entre o material com tensão residual e o material sem tensão residual (padrão). 

O resultado se apresentou satisfatório e coerente, pois a correlação matemática entre os 

valores encontrados de tensão residual e os de DRX foi de aproximadamente 90% para latão. 
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Tabela 4.20 – Resultado da tensão residual utilizando relação matemática proposta (Cobre). 

 

  COBRE 

  Padrão 20% 50% 90% 

Dureza HV 
[N/mm²] 988,0 1006,0 1053,3 1104,5 

Constante (K0) 6,9 

Tensão Equivalente 
(dureza) [MPa] 143,2 145,9 152,7 160,1 

DRX [MPa]   486,0 510,0 562,0 

Tensão de Tração 
[MPa] 143,2 164,6 177,9 187,9 

εmáx 0,01302 0,01550 0,02411 0,03807 

εelástico 0,01300 0,01324 0,01386 0,01453 

εr 0,00002 0,00226 0,01025 0,02353 

Tensão residual [MPa] 119,4 139,7 152,3 

Correlação (tensão residual - DRX) 0,9414     
 

A correlação de tensão residual obtida entre a relação proposta e DRX para o cobre foi 

de aproximadamente 94%. Esse é um valor muito bom, pois conforme citado anteriormente o 

valor do DRX não está exato, mas está preciso. 

Fazendo uma análise do resultado da tensão residual obtida com os valores de tensão-

deformação, pode-se afirmar que estes resultados também tem boa correlação, 

aproximadamente 100%. Isso significa que a tensão obtida tem uma interação considerável 

com a curva σε, o que é esperado. 
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Tabela 4.21 – Resultado da tensão residual utilizando relação matemática proposta (Bronze). 

 

  BRONZE 

  Padrão 20% 50% 90% 

Dureza HV 
[N/mm²] 1752,8 1772,1 1800,2 1851,2 

Constante (K0) 3,3 

Tensão Equivalente 
(dureza) [MPa] 527,7 533,6 542,0 557,4 

DRX [MPa]   277,0 322,0 352,0 

Tensão de Tração 
[MPa] 527,7 557,4 562,4 562,5 

εmáx 0,00790 0,00554 0,00999 0,02844 

εelástico 0,00790 0,00642 0,00652 0,00670 

εr 0,00000 0,00087 0,00347 0,02174 

Tensão residual [MPa] 507,9 526,9 553,4 

Correlação (tensão residual - DRX) 0,9783     

 

O resultado da difração de raio X para o material bronze, foi o único dentre as análises 

que apresentou um resultado de tensão dentro da curva σε. No entanto não é possível afirmar 

se ele está exato, pois parâmetros utilizados foram os mesmos dos demais materiais. Contudo, 

o valor da correlação de tensão residual obtida entre a relação proposta e DRX para o bronze 

foi de aproximadamente 98%.  

Já a correlação entre esse resultado de tensão residual obtida com os valores de tensão-

deformação (curva σε) foi de aproximadamente 83%. A explicação para tal está na equação da 

curva a qual apresenta um erro em relação a curva obtida no ensaio (Figura 4.6). 
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Tabela 4.22 – Resultado da tensão residual utilizando relação matemática proposta 

(Alumínio). 

 

  ALUMÍNIO 

  Padrão 20% 50% 90% 

Dureza HV 
[N/mm²] 422,0 430,6 435,0 463,4 

Constante (K0) 5,4 

Tensão Equivalente 
(dureza) [MPa] 77,9 79,5 80,3 85,5 

DRX [MPa]   137,0 153,0 166,0 

Tensão de Tração 
[MPa] 77,9 83,6 91,2 100,0 

εmáx 0,02000 0,02109 0,02166 0,02556 

εelástico 0,02000 0,01241 0,01254 0,01335 

εr 0,00000 0,00869 0,00913 0,01221 

Tensão residual [MPa] 56,6 57,7 64,5 

Correlação (tensão residual - DRX) 0,8982     
 

O alumínio e o latão foram os materiais que apresentaram a menor correlação entre a 

relação proposta e DRX. A correlação do alumínio foi de aproximadamente 90%. No entanto, 

garante a aplicabilidade da proposta. 

Quanto a correlação do resultado de tensão residual obtido com os valores de tensão-

deformação (curva σε), a interação foi de aproximadamente 95%. 
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Tabela 4.23 – Resultado da tensão residual utilizando relação matemática proposta (Aço 

ABNT 1020). 

 

  AÇO 1020 

  Padrão 20% 50% 90% 

Dureza HV 
[N/mm²] 1869,8 1940,3 2044,6 2072,2 

Constante (K0) 9,66 

Tensão Equivalente 
(dureza) [MPa] 193,6 200,9 211,7 214,5 

DRX [MPa]   375,0 393,0 410,0 

Tensão de Tração 
[MPa] 193,6 272,1 325,1 368,4 

εmáx 0,01552 0,01820 0,02281 0,02417 

εelástico 0,01552 0,01610 0,01697 0,01720 

εr 0,0000  0,00210 0,00584 0,00697 

Tensão residual [MPa] 121,7 154,3 160,8 

Correlação (tensão residual x DRX) 0,9385     

 

O aço ABNT 1020 foi o único material ferroso que foi estudado, mesmo assim, os 

resultados obtidos não foram diferentes dos materiais não ferrosos. Ou seja, a correlação foi 

muito similar e o resultado da difração de raio X foi superior a curva tensão deformação o que 

confirma a precisão dos resultados.   

Quanto a correlação de tensão residual obtida entre a relação proposta e DRX para o aço 

foi de aproximadamente 94%. E a correlação entre tensão residual e a tensão de deformação 

(curva σε) foi de aproximadamente 95%. 

Em resumo, pode-se afirmar que relação matemática desenvolvida para determinar a 

tensão residual por meio da dureza é muito coerente e está embasada na correlação dos 

resultados de DRX. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA PRÓXIMOS TRABALHOS 

5.1 – Conclusões 

O objetivo principal desta pesquisa foi o de desenvolver uma relação matemática, 

simples e aplicável, a fim de correlacionar um valor de dureza obtida através do ensaio de 

dureza com tensão residual. Ou seja, entrando com o valor da dureza em uma determinada 

relação matemática obtêm-se como resposta o valor da tensão residual. 

Na obtenção da relação matemática, foi necessário desenvolver alguns experimentos, os 

quais pode-se concluir: 

- Devido alguns problemas ocorridos durante o ensaio de tração, por exemplo, o 

escorregamento dos corpos de prova na castanha de fixação da máquina de ensaio. A curva 

tensão-deformação obtida não foi descrita com exatidão, logo o resultado da tensão residual 

obtida através desta proposta não foi exata.  

- Com relação a análise de difração de raio X, esta também apresentou um inconveniente, pois 

o resultado da tensão residual foi superior a tensão obtida no ensaio de tração. Apesar do 

ocorrido, esse resultado foi significativo para validar a metodologia proposta neste trabalho, 

pois através da boa correlação matemática entre os valores de um método e o outro, foi 

possível afirmar que a relação proposta tem coerência e que pode ser aplicada. 

- Apesar do valor da difração de raio X não ser exato, a natureza da tensão residual obtida se 

comportou conforme o esperado, sendo todas de compressão. 

- O ensaio de dureza não apresentou qualquer inconveniente, sendo que todos os resultados 

obtidos são esperados segundo literaturas. Desse experimento, foi possível confirmar e 

afirmar, por exemplo:  quanto maior a deformação do material no ensaio de tração maior é a 

dureza medida. 

- O fato das amostras terem sido lixadas para que fossem realizados os ensaios de dureza, não 

influenciou o resultado, pois todas amostras foram lixadas. Assim o efeito do ato de lixar foi 

neutralizado.  
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- O valor da constante k0 é variável, ou seja, cada material apresentou um valor diferente. Isso 

se deve ao fato das curvas dos materiais serem diferentes. Logo, toda vez que essa relação 

matemática for utilizada deve-se calcular o valor da constante k0. 

- A analogia citada na Seção 3.6 que faz referência a difração de raio X é válida, pois 

apresenta de forma clara o comportamento do material submetido a tensão residual.  

- A relação matemática desenvolvida neste trabalho é considerada significativa, pois após as 

correlações feitas com a difração de raio X obteve-se em média 93% de correlação, esse valor 

refere-se a média entre todos os materiais. 
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5.2 – Sugestões para trabalhos futuros 

Esse trabalho é uma porta para tantos outros pois no seu desenvolvimento foram 

surgindo desafios para pesquisas futuras, tais como: 

- Entender melhor os parâmetros do equipamento de difração de raio X, pois qualquer 

mudança nos parâmetros pré-estabelecidos resultam em um valor diferente de tensão residual. 

Por exemplo: velocidade de varredura, superfície de varredura, fendas de varredura, dentre 

outros parâmetros. Qualquer estudo aprofundado dos parâmetros do equipamento para medir 

tensão residual renderá um ótimo trabalho. 

- Avaliar a significância da introdução das tensões residuais compressivas no comportamento 

a fadiga de produtos metálicos. Ou seja, a tensão residual de compressão introduzida no 

material é benéfica, mas não se sabe o quanto ela contribuirá no aumento da vida à fadiga de 

um componente mecânico, por exemplo. 

- Verificar se o método desenvolvido é aplicável a outro tipos de materiais (não metálicos), 

caso não, desenvolver uma relação matemática semelhante a essa apresentada nesse trabalho. 

- Avaliar a influência da tensão residual nos processos de corrosão.  
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ANEXO I 

 É apresentado, a seguir um exemplo da memória de cálculo relativo a obtenção dos 

resultados dispostos nas Tabelas 4.19, 4.20, 4.21, 4.22 e 4.23.  

Exemplo: Latão 

Primeiramente, deve-se fazer o levantamento da curva tensão-deformação (ensaio de 

tração) do material analisado (equação da curva). Nesta pesquisa foi utilizada a Equação de 

Hollomon para descrever a curva tensão-deformação. A Tabela 4.2 apresenta as curvas 

encontradas para os diferentes materiais estudados. 

Após definidas as curvas é possível iniciar os cálculos para a obtenção da tensão 

residual. O procedimento seguinte é medir a dureza Vickers do material que se deseja 

conhecer a tensão residual. É importante frisar que a dureza medida para a base de cálculo foi 

obtida no ponto de máxima penetração do punção Vickers, conforme Seção 3.5.2 e Seção 4.3. 

 O próximo passo é fazer a conversão (equivalência) dos valores de dureza encontrados 

para a curva tensão-deformação, para isso, utiliza-se a Equação 3.3. Primeiro, obtém-se o 

valor de k0. 

eqn kH 0                     2,4
334,3

1399,4
0 k          

 0k    Tabela 4.19  nH   Tabela 4.19  eq   Tabela 4.1 

eqn kH 0    MPa  350,8
4,2

1468,3
eq   

 Com o valor obtido através dessa relação (equivalência) é possível obter o valor da 

deformação corresponde a essa tensão, utilizando a curva tensão-deformação (equação da 

curva – Hollomon). 



II-1 

0576,075,464     0,00757
75,464
8,350 0576,0

1

max 







  

max   Tabela 4.19 (20% de incremento de deformação) 

 Em seguida, deve-se determinar a deformação elástica (εelástica) para que seja possível 

calcular a deformação residual. Para determinar a deformação elástica é necessário utilizar a 

lei de Hooke. 

σ = Eε      0,00579
60563,3

8,350
elástica  

E  módulo de elasticidade (Tabela 4.1)   elástica   Tabela 4.19 

 Após obtido os valores de deformação máxima e deformação elástica, é possível 

determinar a deformação residual. 

elásticaresidual   max    0,0017800579,000757,0 residual  

residual   0,00178 (Tabela 4.19) 

 Substituindo a deformação residual ( residual ) na equação de Hollomon obtém-se o 

valor da tensão residual. 

 0576,075,464         MPa 322,700178,075,464 0576,0 residual  

  residual   322,7 MPa (Tabela 4.19)   

 Seguindo essa base de cálculo, é possível calcular a tensão residual para os demais 

materiais estudados neste trabalho. 


