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Resumo: O presente projeto visa à determinação do 

quanto o comportamento anisotrópico de chapas planas 

laminadas a frio e de uso corrente na prática de 

engenharia, influi na vida em fadiga das uniões por 

solda a ponto, submetendo as chapas a carregamentos 

puramente axiais e combinadas em juntas simétricas 

(três chapas) e assimétricas (duas chapas), 

respectivamente. 

 

1. Introdução 
     O processo de fabricação de chapas por laminação a 

frio provoca uma deformação contínua nos grãos do 

material, alongando-os na direção de laminação e 

achatando-os nas direções perpendiculares. Uma vez 

que a laminação é feita a frio, não ocorrerá uma 

recristalização do material e a estrutura cristalina da 

chapa permanecerá deformada. Essa estrutura granular 

alterada quando submetida a carregamentos em 

diferentes direções, se comportará de forma distinta, 

particularmente no que se refere aos limites de 

escoamento e de ruptura [1]. No entanto, o 

comportamento estático de uniões por solda a ponto é 

influenciado em maior ou menor grau pela direção do 

carregamento aplicado em relação à direção na qual a 

chapa foi laminada [2].  

     Portanto, é necessária a utilização do Método dos 

Elementos Finitos (MEF) para determinação dos 

tensores de tensão e deformação devido ao 

carregamento externo.  

 

2. Metodologia 
Existem diversas técnicas de modelamento de solda 

a ponto em uso corrente. Tais técnicas são geralmente 

utilizadas quando se deseja obter o comportamento 

aproximado das tensões na região próxima a união, e 

são baseadas em modelos de chapas planas (modelos de 

Kirchoff ou Reissner) em conjunto com elementos de 

viga ou rígidos. Uma vez que valores bastante 

aproximados são obtidos, técnicas numéricas baseadas 

por exemplo no processo de extrapolação de Dong [3], 

são utilizados. No entanto, na presente análise foi 

necessária a obtenção dos campos de tensão e 

deformação com mais precisão e assim, um modelo 

sólido do ponto de solda com inclusão das chapas 

modeladas por elementos tipo shell foi implementado. 

As variáveis de interesse como a distância e o 

diâmetro dos pontos de solda, o comprimento, assim 

como a análise estática das chapas a serem utilizadas 

foram obtidas com auxilio do Patran. Foram ensaiadas 

também diferentes tipos de malhas e configurações 

possíveis. Todos esses dados foram utilizados como 

referência, podendo então nos levar à construção dos 

corpos de prova segundo a ASTM E8M [4]. 

 

3. Resultados 
A distribuição das tensões ao longo das chapas de 

aço pode ser vista na Figura 1. Pode-se notar também a 

região da chapa mais solicitada quando aplicado um 

carregamento. Todos os modelos foram avaliados 

utilizando MEF e comparados com os obtidos pelo 

ensaio de tração. 

 

 
Figura 1 – Distribuição das tensões ao longo das chapas  
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