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RESUMO 

 

O objetivo do presente trabalho é apresentar a caracterização microestrutural de cordões de 

solda depositados com arame tubular E81T1-Ni1C em 3 variantes de aços API X65. Trata-se 

de materiais alternativos empregados na montagem de dutos para transporte de óleo e gás, 

onde a qualificação dos procedimentos de soldagem é pré-requisito para a garantia das 

propriedades mecânicas do componente em serviço.  Nesse contexto, a caracterização 

detalhada dos microconstituintes que compõem as três sub-regiões da solda constitui-se em 

ferramenta essencial, uma vez que contribui com elementos importantes para a compreensão 

da correlação entre variáveis de processo e as propriedades finais do conjunto fabricado. Para 

essa pesquisa foram feitos depósitos pelo processo FCAW de cordões de solda tipo bead on 

plate, sob condições controladas de soldagem, que permitiram aportes térmicos de 7,3; 11,3 e 

22,1 KJ/cm correspondentes a tempos de resfriamento (Δt8/5) estimados em 3,5; 6,5; e 20s. A 

caracterização microestrutural foi feita por microscopia óptica e microscopia eletrônica de 

varredura com Field Emission Gun (FEG), onde a elevada qualidade do contraste nas imagens 

permite a identificação e classificação mais detalhada dos microconstituintes presentes.  Os 

resultados para os depósitos de solda com médio aporte térmico e Δt8/5= 6,5s, mostraram que 

a zona fundida (ZF) das três ligas é formada predominantemente pelo microconstituinte ferrita 

acicular (AF), com dureza média da ordem de 240 HV0,3, aspectos que conforme a literatura 

são requisitos de excelente tenacidade. Quando soldada com baixo aporte térmico, a ZF 

apresentou AF e dureza média de 260 HV0,3 para Δt8/5= 3,5 s. O alto aporte térmico, 

correspondente ao maior Δt8/5=20s,  proporcionou dureza inferior a 200 HV0,3 e formação de 

AF na ZF. A zona afetada pelo calor de grãos grosseiros (ZAC-GG) mostrou para os 3 aços 

microestrutura formada basicamente por ferrita com segunda fase (FS) e pequena fração de 

ferrita primária. Conforme perfil de microdureza ao longo das sub-regiões da solda, os picos 

máximos localizados na ZAC-GG são inferiores 340 HV para o cordão efetuado com médio 

aporte térmico, o que é indicativo de ausência de martensita e de boa tenacidade para essa 

região crítica da zona afetada. Um perfil de dureza feito na ZAC-GG, com valores superiores 

a 350 HV0,3, indica indícios para formação de martensita nas três ligas de aço API X65 

quando soldadas com baixo aporte térmico. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Aços API X65. Soldagem FCAW. Microestrutura. Dureza. Zona 

afetada pelo calor.  Zona fundida.  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The objective of the present work is the microstructural characterization of weld beads 

deposited with E81T1-Ni1C tubular wire on three variants of X65 API steels. These are 

alternative materials used in the assembly of pipelines for the transportation of oil and gas, 

where the qualification of the welding procedures is a prerequisite for guaranteeing the 

mechanical properties of the component in service. In this context, the detailed 

characterization of the microconstituents that make up the three sub-regions of the weld is an 

essential tool, since it contributes with important elements for the understanding of the 

correlation between process variables and the final properties of the fabricated assembly. For 

this research, FCAW deposition of bead-on-weld beads under controlled welding conditions 

was performed, which allowed thermal input of 7.3, 11.3 and 22.1 KJ / cm which correspond 

to Δt 8/5 in the order of 3, 6-7 and 20 s, respectively. The microstructural characterization was 

done by optical microscopy and scanning electron microscopy with Field Emission Gun 

(FEG), where the high contrast quality in the images allows the identification and more 

detailed classification of the microconstituents present. The results for the welding deposits 

with medium heat input and Δt8 / 5 = 6 to 7 s, showed that the fused zone (ZF) of the three 

alloys is predominantly formed by the microcitre acicular ferrite (AF), with average hardness 

of the order of 240 HV0,3, aspects that according to the literature are requirements of 

excellent tenacity. When welded with low thermal input, the ZF showed AF and medium 

hardness of 260 HV0.3 and Δt8 / 5 = 3.5 s. The high thermal input provided a hardness of less 

than 200 HV0.3 and formation of AF in the ZF, and greater Δt8 / 5 of approximately 20s. The 

area affected by the heat of coarse grains (ZAC-GG) showed for the 3 steels microstructure 

basically formed by second phase ferrite (FS) and small fraction of primary ferrite. According 

to the microhardness profile along the sub-regions of the weld, the maximum peaks located in 

the ZAC-GG are lower than 340 HV for the cord made with medium heat input, which is 

indicative of absence of martensite and good toughness for this critical region Of the affected 

area. A hardness profile made in the ZAC-GG, with values higher than 350 HV0,3, indicates 

indications for the formation of martensite in the three alloys of API X65 welded steel with 

low thermal input 

KEYWORDS: API X65 steels. FCAW welding. Microstructure. Hardness. Heat affected 

zone. Fusion zone. 
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LISTA DE SIGLAS E SÍMBOLOS 

 

A  Corrente 

AF  Ferrita acicular 

API   American Petroleum Institute 

Ar1  Linha do “refroidissement” 1 no diagrama ferro-carbono 

Ar3  Linha do “refroidissement” 3 no diagrama ferro-carbono 

ARBL  Alta resistência baixa liga   

C  Carbono 

CCC   Microestrutura de cúbica de corpo centrado 

CEq  Carbono equivalente 

CFC  Microestrutura cúbica de face centrada 

CP   Corpo de prova  

Cr  Cromo 

Cu  Cobre  

FCAW  Flux Cored Arc Welding 

FEG   Field Emission Gun 

FS (A)  Ferrita com segunda fase alinhada 

FS (LB)  Ferrita com segunda fase do tipo bainita inferior  

FS (NA) Ferrita com segunda fase não alinhada   

FS (UB)  Ferrita com segunda fase do tipo bainita superior 

FS  Ferrita com segunda fase  

H  Hidrogênio 

HL  Aporte térmico 

HV  Dureza Vickers  

IIW  International Institute of Welding  

IRSID  Institut de Recherche de la Sidérurgie  

kJ/cm  kiloJoule por centímetro 

MAG  Metal Active Gas 

MB  Metal de base 

MEV  Microscopia Eletrônica de Varredura 

Mn  Manganês  

Mo  Molibdênio 

MS  Metal de solda 

Ni  Níquel 

PF (G)  Ferrita primária de contorno de grão  

PF (I)  Ferrita primária intragranular 

PF  Ferrita primária 

TCC  microestrutura tetragonal de corpo centrado 

Thipo  Temperatura para início da formação da perlita em um aço hipoeutetoíde  

TMF  Temperatura final da formação da martensita; 

TMI:   Temperatura  inicial da formação da martensita; 

TRC  Transformação por resfriamento contínuo 



 
 

 
 

V  Tensão de soldagem 

v  Velocidade soldagem  

ZAC  Zona afetada pelo calor  

ZAC-GG Zona afetada pelo calor composta por grãos grosseiros 

ZF  Zona fundida  

α  Ferrita 

α/γ  Interface ferrita e austenita 

γ  Austenita 

Δt8/5  Tempo de resfriamento entre as temperaturas de 800°C e 500°C  

η  Fator de eficiência térmica 

µm  Micrometro 

°C  Temperatura mensurada em grau Celsius 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O aumento na demanda mundial por óleo e gás natural fez com que a produção de 

dutos para exploração e transporte dessas riquezas necessitasse de avanços na área 

tecnológica para produzir materiais com propriedades mecânicas cada vez melhores. Uma 

alternativa de produto, no que se refere a materiais para aplicação de dutos sem costura, são 

os aços API X65.  

Dessa forma, os aços API X65 são vistos como aços de alta resistência e baixa liga 

(ARBL), que possuem em sua composição química elementos microligantes como nióbio, 

vanádio e titânio; Em proporções mínimas (igual ou < 0,15%). Pela adição de elementos 

microligantes durante o processo de laminação obtem-se refinamento microestrutural, 

garantindo aos dutos suportarem condições adversas de alta pressão quando em serviço. A 

fabricação dos dutos segue padrões internacionais da American Petroleum Institut (API). 

Logo após terem atendidas as exigências técnicas de fabricação, os dutos são levados para a 

montagem em campo e precisam ser conectados para formarem malhas de dutovias, e assim, 

transportar óleo e gás natural.  

Nesse sentido, a soldagem com o uso de arco elétrico é o principal meio utilizado para 

montagem de dutovias e um eventual problema na soldagem a arco elétrico é a seleção das 

variáveis de forma incorreta, que possa resultar em aportes térmicos inadequados e, 

consequentemente, em produtos metalúrgicos indesejáveis. No Brasil o mais usado processo 

de soldagem a arco elétrico é eletrodo revestido, sendo o AWS EXX10 o tipo de eletrodo 

revestido mais utilizado na soldagem das dutovias, isso se deve ao fato de possui elevada 

penetração de cordão e podendo ser utilizado em todas as posições de soldagem.  

A pesquisa apresenta a soldagem por arame tubular (em inglês: Flux Cored Arc 

Welding- FCAW) como alternativa para a montagem de dutovias através de embasamento 

teórico e técnico. Assim sendo, a análise do efeito de calor decorrente de três aportes 

térmicos, de 7,3; 11,3 e 22,1 kJ/cm, nas regiões de solda e os produtos dessa microestrutura 

como resultado, se deu  por meio de: caracterização microestrutural dos cordões depositados 

com arame tubular E81T1-Ni1C (norma americana AWS A5.29) em 3 variantes de ligas de 

aços API X65  com uso da microscopia eletrônica de varredura com Field Emission Gun 

(FEG); ensaios de microdureza Vickers para plotagem de gráficos que reflitam o perfil de 

microdureza dependente da composição química da liga e seus microconstituintes.  
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A terminologia do IIW (International Institute Welding) foi tomada como referência 

para identificar os microconstituintes presentes na zona fundida (ZF) e a mesma classificação 

foi estendida para a região da zona afetada pelo calor (ZAC). 
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2 OBJETIVO GERAL 

Apresentar a caracterização da microestrutura do cordão de solda e da ZAC de três 

variantes de aços API 5L X65, com três aportes térmicos diferentes utilizando-se o arame 

tubular E81T1-Ni1C. 

. 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Fazer simples deposições de cordões em chapas de aço API 5L X65 obtendo-se três 

aportes térmicos (kJ/cm) distintos; 

2. Correlacionar as microestruturas obtidas do metal depositado e ZAC com o respectivo 

aporte térmico, assim como classificá-las de acordo com o sistema IIW, obtidas pelo 

uso da técnica de MEV/FEG; 

3. Avaliar a influência de precipitados de elementos microligantes, sob diferentes aportes 

térmicos, no tamanho de grão da ZAC-GG;  

4. Calcular eventual efeito de elementos microligantes, introduzidos via diluição do 

metal de base, na microestrutura da zona fundida. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 TUBOS API X65 E ROTA DE PROCESSAMENTO POR LAMINAÇÃO 

CONTROLADA. 

 

O processo de fabricação de tubos utilizados em dutovias para o transporte de petróleo 

e gás é determinado pela norma americana American Petroleum Institute (2004) e podem ser 

fabricados com ou sem costura. Os tubos são classificados por especificações da norma API 

5L (American Petroleum Institute, 2004, e BRANDI et al, 2013) com limite de escoamento 

indicado precedido pela letra A, B e X. 

Segundo a American Petroleum Institute (2004), há dois níveis de especificações para 

a conformação do tubo por processo de laminação, o Product Level, PSL 1 e PSL 2. As 

principais diferenças de caráter técnico entre elas são carbono equivalente (CE), tenacidade e 

resistência máxima. 

Os aços de alta resistência e baixa liga (ARBL) tem uma composição em que a soma 

de todos os elementos de liga não ultrapasse 5%. É relevante enfatizar que aços com adições 

de elementos de liga como nióbio, vanádio e titânio, e composição química ≤ 0,15% são 

denominados aços microligados, assim sendo, os aços microligados desempenham uma 

função importante na laminação de tubos API X65.  Com a precipitação de carbonetos que 

inibem o crescimento do grão austenítico em temperaturas elevadas têm-se o refino da 

microestrutura.  Isso é devido à decomposição da austenita deformada para a ferrita com grãos 

refinados, nas etapas finais da laminação (BRANDI et al, 2013). 

Desenvolvida na década de 1970, a técnica de laminação controlada permitiu o uso 

dos aços microligados e possibilitou melhores condições de processamento em aços  API 

X65. Esse avanço permitiu a redução do teor de carbono. Assim, pôde-se conseguir melhores 

valores de tenacidade e soldabilidade. 

O mecanismo de refinamento está esquematizado na Figura 1, conforme a seguir. 
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Figura 1: Etapas da laminação controlada e as microestruturas obtidas antes e depois de cada passe 

de laminação.  

 
Fonte: Plaut et al, 2008 

 

Segundo Plaut et al (2008), o início da laminação controlada é feita em uma faixa de 

temperatura elevada, em que a microestrutura do aço torne-se austenítica,  recristalize a cada 

passe de laminação e promova refino do grãos austeníticos.  

Em um segundo momento do processo, a austenita refinada é submetida aos passes de 

laminações, em temperaturas entre 1150 a 950° C. Nessa faixa de temperatura não ocorre 

recristalização, e uma austenita deformada é obtida.  Finalmente, entre temperaturas situadas 

na faixa de Ar1 e Ar3, região intercrítica do diagrama ferro/carbono, uma parte dos grãos de 

austenita deformada é transformada em ferrita e outra parte continua, ainda, como austenita 

encruada. Ao submeter austenita, novamente, aos passes de laminação nas temperaturas da 

região intercrítica, tem-se uma ferrita refinada.  

A busca ao longo desse processo é de uma microestrutura deformada, a qual terá mais 

sítios preferenciais de nucleação para o refinamento do produto final. 
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3.2 DECOMPOSIÇÃO DA AUSTENITA EM AÇOS HIPOEUTETOÍDE 

 

De acordo com a Figura 2, em qualquer temperatura acima da linha MO 

microestrutura será austenítica, que durante o resfriamento não será mais estável. Tornando-se 

ferrita proeutetoíde e perlita. Essas microestruturas ocorrem próximas ao equilíbrio com taxas 

de resfriamentos lentos. 

 

Figura 2: Esquematização do diagrama Fe-C na região de um aço hipoeutetoíde. Acima da linha MO todo 

o carbono foi solubilizado.  

 
Fonte: Callister, 2002. 

Nota-se que a bainita e martensita são microestruturas que podem nuclear durante a 

decomposição da austenita se aplicadas elevadas taxas de resfriamento (SILVA e MEI, 2010). 

Elas não estão previstas na porção em destaque do diagrama Fe-C na Figura 2, pois 

microestruturas fora de equilíbrio. 

Para prever microestruturas em não equilíbrio, foram desenvolvidos diagramas com 

curvas de transformação por resfriamento contínuo (TRC) segundo Silva e Mei (2010). Na 

Figura 3 é apresentado um diagrama de TRC para um aço API X65. 
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Figura3: Diagrama TRC do aço API X65, construído pela Usiminas, F: ferrita, P: perlita, B:bainita e M: 

martensita. As frações volumétricas de cada constituinte estão indicadas 

 
Fonte: Monte, 2013. 

 

 

3.3 CLASSIFICAÇÃO MICROESTRUTURAL DE ACORDO COM O  IIW 

 

Quando um aço, a exemplo do API X65 é soldado, a microestrutura obtida sempre 

será diferente de uma microestrutura próxima ao equilíbrio, prevista no diagrama Fe-C, e a 

ferrita tende a apresentar microconstituintes diferentes da ferrita proeutetoíde com o aumento 

da taxa de resfriamento. 

 Segundo Colpaert (2008), se o superesfriamento aumenta, ocorrem alterações 

importantes nos mecanismos de formação da ferrita, tendo como mecanismo a “diferença 

entre a elevada velocidade de difusão do carbono, soluto intersticial no ferro e as velocidades 

de difusão dos elementos de ligas mais comuns, solutos substitucionais, que se difundem mais 

lentamente” (COLPAERT, 2008). 

Conforme Modenesi (2012) e Honeycombe (1981), Dubé fez uma análise 

pormenorizada, propondo uma classificação da morfologia da ferrita à medida que ocorre a 

decomposição da austenita em diferentes taxas de resfriamento, isso serviu de base inicial 
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para a classificação de microestruturas da zona fundida (ZF) e da zona afetada pelo calor 

(ZAC) devido as diferentes morfologias que a ferrita pode apresentar, Figura 4. 

 

Figura 4: Classificação morfológica da ferrita segundo Dubé.   (a) Alotrimorfo de contorno de grão, (b) 

Placas laterais de Widmanstätten primárias e secundárias, (c) Estruturas serrilhadas de 

Widmanstätten primárias e secundárias, (d) Idiomorfos intragranulares, (e) Placas 

intragranulares, e (f) Estruturas massivas.  

 
Fonte: Modenesi, 2012. 

Na Figura 4, as estruturas massivas são as mais próximas do equilíbrio enquanto que a 

ferrita de Widmanstätten sofreu maiores taxas de resfriamento. 

O IIW, através da subcomissão IXJ (1988), estabeleceu um esquema para identificar 

as microestruturas obtidas através do processo de soldagem apenas com o recurso de um 

microscópio óptico. Uma proposta para a unificação da terminologia é descrita na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Constituintes no esquema de classificação de microestrutura de metal de solda de baixo carbono 

do IIW.  

CATEGORIA PRINCIPAL DO 

CONSTITUINTE  

SUBCATEGORIA DO 

CONSTITUÍNTE 

ABREVIAÇÃO 

Ferrita primária _____________ PF 

 Ferrita de contorno de grão PF (G) 

 Ferrita intragranular PF (I) 

Ferrita com segunda fase _____________ FS 

 Ferrita com segunda fase  

não alinhada  

FS (NA) 

 Ferrita com segunda fase  

alinhada.  

FS (A) 
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 Bainita  FS (B) 

 Bainita superior FS (UB) 

 Bainita inferior FS (LB) 

Ferrita Acicular _____________ AF 

Agregado ferrita carboneto  FC 

 Perlita FC (P) 

Martensita _____________ M 

 Martensita em ripas  M (L) 

 Martensita maclada M (T) 

Adaptado: Colpaert, 2008. 

Os colaboradores do IIW adotaram uma série de diretrizes baseando-se somente no 

uso da microscopia óptica (MO) e na prática de exercícios para identificar áreas e sanar 

dúvidas, ao se caracterizar a ZF.  

As diretrizes servem para qualificação das microestruturais de aços, obtidas devido as 

várias variáveis  do processo de soldagem (IIW, 1988). 

A principal diferença entre a classificação de Dubé e do IIW, é que o primeiro não se 

preocupou em colocar as microestruturas em subcategorias, e sim ordená-las em sequência do 

surgimento das microestruturas, durante uma determinada temperatura de resfriamento 

(HONEYCOMBE, 1981). Por outro lado, o IIW criou as subcategorias com base em suas 

normas (IIW, 1988).  

 

3.3.1 Ferrita primária (PF) 

 

Conforme a classificação do IIW (1988), ferrita primária pertence a uma categoria 

principal do constituinte que se divide em duas subcategorias: ferrita de contorno de grão PF 

(G) e ferrita intragranular PF (I). 

 

3.3.1.1   Ferrita de contorno de grão [PF(G)] 

 

Durante o resfriamento do aço, a PF(G) é a primeira microestrutura a ser formada nos 

contornos de grãos austeníticos, numa faixa de temperatura entre 800 a 850 °C, sendo, 

portanto, uma decomposição em temperaturas mais elevada (HONEYCOMBE, 1981; 

MODENESI, 2012). 
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Além de nuclear em um contorno de grão austenítico, ela tem direção de crescimento 

para interior de outro grão austenítico (SILVA e MEI, 2010), Figura 5. 

 

Figura 5: A PF(G) nucleia em uma grão austenítico (γ1) e cresce em direção a um 

segundo grão austenítico (γ2).  

 
Extraído: Silva e Mei, 2010. 

 

 No desenho esquemático da Figura 5, pode-se perceber que a ferrita de PF(G) 

(representado por α) mantém uma relação de orientação com o grão austenítico (γ1), ao 

mesmo tempo, que tem uma orientação aleatória com o grão austenítico (γ2), e segue 

crescendo para o interior deste (MEI e SILVA, 2010). 

 A esse tipo relação de orientação entre a interface α/γ1, chama-se  de Kurdjumov-

Sachs (HONEYCOMBE, 1981; MEI e SILVA, 2010) e é representada por: 

 

{111}γ1//{110}α 

<110>γ1//<111>α 

 

Por ocorrer em temperaturas mais altas, PF(G) tem como mecanismos de nucleação do 

tipo reconstrutivos, envolvendo movimentos de átomos através da difusão. 

Os átomos difundem-se ao longo da interface austenita/ferrita (THEWLIS, 2004; 

COLPAERT, 2008; MODENESI, 2012) e ao final do processo da transformação reconstrutiva 

apresentam uma morfologia em forma de veios, que são relativamente grandes e estão 

associados aos contornos de grãos da austenita prévia (IIW, 1988; MODENESI, 2012). 

Na Figura 6 está uma esquematização da nucleação da PF (G). 
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Figura 6: (a) Desenho esquemático mostrado nucleação de dois grãos ferríticos em grãos austeníticos; 

(b) veios de ferrita no grão da austenita anterior.  

 
Fonte: Modenesi, 2012. 

 

Na Figura 6 (a), dois grãos de Ferrita PF(G) nuclearam nos contornos do grão 

austenítico (γ) e seguiram crescendo para dentro de um segundo grão.  Ao final da saturação 

dos sítios, ocorreu nucleação de PF(G) em contornos dos grãos colunares, Figura 6 (b). 

Para Modenesi (2012), na PF(G) podem ser observados constituintes com alto teor de 

carbono e impurezas entre seus grãos devido à microsegregação que ocorreu durante a 

transformação de fase. Esse tipo de microestrutura apresenta baixa tenacidade (ESAB) e por 

isso é indesejável (ESAB; MODENESI, 2012). 

Conforme diretrizes do IIW usa-se microscopia óptica (aumento de 500x) e ataque 

com nital 2%. Dessa forma, foi realizada a caracterização microestrutural da ferrita PF(G) 

(IIW, 1988), Figura 7. 

 

Figura 7: Na micrografia Ferrita [FS (NA)]; ferrita (AF) e ferrita [PF(G)]. MO aumento de 500x e ataque 

com nital 2%.  

 
Fonte: IIW, 1988. 

 

 

3.3.1.2   Ferrita intragranular PF (I)                

 

 É perceptível que com a saturação dos sítios de nucleação da PF(G), ocorre, em 

seguida, a nucleação da PF (I). A PF (I) tem como mecanismo principal de nucleação 
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transformações do tipo reconstrutivas. Portanto, a ativação térmica é necessária para que haja 

sua transformação. 

Segundo Honeycombe (1981), os grãos de PF (I) apresentam cristais com morfologia 

equiaxial, com contornos irregulares curvos ou mais bem definidos, de forma que a simetria 

do cristal é nucleada no interior da austenita (BHADESHIA). 

Elas tendem a nuclear heterogeneamente sobre inclusões não metálicas presentes no 

aço, ou adicionadas a partir dos processos de soldagem no metal de adição. A Figura 8 mostra 

a exemplificação esquemática da nucleação da PF (I). 

 

Figura 8: Esquematização da nucleação da ferrita PF (I) no interior do grão da austenita anterior.  

 
Extraído e adaptado de Bhadeshia https://www.phasetrans.msm.cam.ac.uk/2000/C9/lectures78.pdf 

 

De acordo com Koseki e Thewlis (2005), a ferrita PF (I) tende a nuclear, 

preferencialmente, em sítios com grandes inclusões, com tamanho de ~ 3µm em faixa de 

temperaturas elevadas. 

Miyamoto et. al. (2002) utilizaram um aço médio carbono com MnS[V(C,N)], e 

estudaram  a influência de temperatura na formação de várias  morfologias de ferrita, bem 

como, a nucleação sobre inclusões não metálicas de granunometria maiores, vide Figura 9. 
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 Figura 9: Eficiência da inclusão de  MnS com V (C,N) no aços médio carbono (a) Ferrita intragranular 

PF (I) transformada a uma temperatura de 680 °C; (b) Ferrita acicular transformada 550 °C. 

Matriz de Martensita, M,  

 
Fonte: adaptado de Miyamoto et al, 2002. 

 

Verifica-se que a formação da ferrita PF (I) ocorreu em uma faixa de temperatura mais 

elevada, Figura 9 (a). Diminuindo a temperatura de transformação ocorreu a formação de 

ferrita acicular na Figura 9 (b). 

3.3.2 Ferrita com segunda fase (FS)  

 

A FS pode ocorrer basicamente de duas formas: Ferrita com segunda fase alinhada [FS 

(A)]; e ferrita com segunda fase não alinhada [FS (NA)]. 

Segundo o IIW (1988), se o operador do microscópio óptico tiver à certeza de que o 

local da amostra observado contém subcategorias da Tabela 1, usam-se as seguintes 

nomenclaturas de FS: ferritas de placas laterais [FS (A)]; ferrita com segunda da bainita (B); 

bainita superior (UB) e bainita inferior (LB). Deve-se ressaltar que não é exata a distinção 

entre os dois tipos de bainita apenas com o uso da microscopia optica (IIW, 1988) 

3.3.2.1 Placas laterais de ferrita [FS (A)] 

Conforme a classificação de Dubé (Figura 4), a esquematização das ferritas de 

Widmanstätten representa a ferrita [FS (A)] na nomenclatura do IIW (1988). 

Dessa maneira, a FS (A) pode nuclear ou no contorno do grão da austenita, ou sobre 

PF (G) (BHADESHIA; GHOMASHCHI, COSTIN e KURJI, 2015). Uma esquematização da 

FS (A) é mostrada na Figura 10. 
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Figura 10: Ferrita FS (A) nucleada sob a PF (G) e diretamente no contorno do grão da austenita anterior.  

 
Adaptado de Bhadeshia. 

 

A austenita pode se decompor em FS (A) abaixo da temperatura Ar3 (representado na 

Figura 2 pela linha MO), ocorrendo com uma força motriz mínima, apenas o necessário para 

uma transformação que envolva difusão. 

Dessa forma, um núcleo de FS (A) cresce em temperaturas entre Ar3 e início da 

transformação da bainita (B). Essa faixa de temperatura é ideal para que a decomposição da 

austenita em ferrita FS (A) ocorra (OHMORI et. al. 1994). 

Acredita-se que a FS (A) no contorno de grão da austenita anterior cresça através de 

um mecanismo displacivo, que auxilia no crescimento das placas de ferrita FS (A) 

(MODENESI, 2012). O mecanismo da transformação displaciva para FS (A) é apresentado na 

Figura 11. 

 

Figura 11: (a) Início da formação de FS (A); (b) formação da segunda FS (A); (c) duas ferritas 

geminando para formar a ferrita FS (A).  

 
Extraído de Bhadeshia, disponível em: http://www.msm.cam.ac.uk/phasetrans/2000/C9/lecture7.pdf 
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A FS (A) sofre uma transformação displaciva deformando a austenita (Figura 11 (a)) e 

uma segunda ferrita FS (A) nucleia acomodando a tensão da primeira ferrita FS (SP), Figura 

11 (b). 

Ohmori et al., (1994) sugeriram que a nucleação da FS (A) sobre a PF (G) acontece 

pela mistura de uma reação reconstrutiva com uma reação displaciva, como apresentado no 

desenho esquemático da Figura 12. 

Figura 12: (a) contorno de grão austenítico é o local para nucleação da ferrita; (b) PF (G) é nucleada no 

contorno de grão austenítico; (c) crescimento displacivo; e (d) termino do crescimento.  

 
Fonte: Ohmori et al (1994). 

 

Na Figura 13, uma micrografia em que pode ser observada FS (A) nucleada a partir 

dos grãos de PF (G). 

 

Figura 13: FS (A) nucleada a partir da PF (G), resfriada a partir de 

650 °C, 20 s. Aço 0.23C- 1.86 Mn.  

 
Fonte: Ohmori et al 1994.   
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3.3.2.2 Bainita superior (UB) e Bainita inferior (LB).  

 

A bainita (b) foi descoberta por Davenport e Bain no início do séc. XX (BHADESHIA 

e CHRISTIAN, 1990). Trata-se de uma microestrutura formada por ferrita e cementita, e é 

classificada em dois tipos: bainita superior (UB) e bainita inferior (LB) segundo o IIW (1988). 

A nucleação dessas duas variantes ocorre de formas semelhantes, envolvendo 

mecanismos de difusão e tensões de cisalhamentos. 

 Inicialmente, o superesfriamento do aço permite que ocorra a formação da ferrita em 

forma de agulhas, que aplicam tensões cisalhantes à microestrutura. Os átomos de carbono 

difundem-se para a austenita adjacente pela interface austenita/ferrita, ficando essa região 

enriquecida deste elemento (SILVA e MEI, 2010). Por fim, ocorre a precipitação de 

carboneto entre as ferritas baíniticas. Ressalte-se que se ocorrer precipitação de carbonetos 

entre as agulhas de ferrita, somente, forma-se a UB. Por outro lado, se ocorrer precipitação de 

carbonetos, além das nucleadas entre agulhas de ferrita, no interior das agulhas de ferrita, 

trata-se de LB, Figura 14.  

 

Figura 14: nucleação  da bainita (UB) e bainita (LB). 

 
Extraído: Silva e Mei, 2010. 

 

Vale enfatizar que um único grão bainita (UP) é formado por finas agulhas de 0,2 µm 

de espessura com 10 µm de comprimento (SILVA e MEI, 2010). As agulhas são chamadas de 

subunidade e um bloco delas forma um feixe com a mesma direção de crescimento 

(BHADESHIA e CHRISTIAN, 1990; THEWLIS, 2004). Segue-se a figura 15 para melhor 

demonstrar a situação.  
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Figura 15: Um conjunto de subunidades forma um feixe de   bainita.  

 
Adaptado: Bhadeshia e Christian, 1990. 

 

 

Percebe-se que cada subunidade é separada por um contorno de baixo ângulo, e o 

crescimento evidencia uma nucleação simpatética dentro de um mesmo feixe (THEWLIS, 

2010). 

Na Figura 16, mostra-se um crescimento de agulhas em uma mesma direção em feixe 

com evidências de nucleação simpatética. 

Figura 16: Crescimento de feixes de bainita e com evidências de nucleação 

simpatética (seta). Composição do aço 0,38%C, 1,39%Mn, 

0,039%S, 0,09%V. transformado isotermicamente, 45s a 

400°C.  

 
Extraído: Thewlis, 2004. 

3.3.2.3 Ferrita com segunda fase não alinhada [FS (NA)] 

Segundo o IIW (1988), a FS (NA) é uma ferrita para a qual ao seu redor ocorrem: ou 

microfases com um tamanho aproximadamente equiaxial e distribuídas aleatoriamente ou 

agulhas de ferrita acicular de forma isolada. 
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Modenesi (2012) nomeia tais microfases como carbonetos ou constituinte austenita-

martensita, MA.  No caso da ocorrência de ferrita acicular de forma isolada “parece ser uma 

forma atípica de bainita” (MODENESI, 2012).  

A micrografia (Figura 17) mostra um exemplo da morfologia da ferrita FS (NA). 

 

Figura 17: Apontado pelas setas: 1. PF (I), 2.  PF 

(G) no contorno de grão da austenita 

anterior e em 3. FS (NA).  

 
Extraído: Thewlis, 2004. 

 

 

3.3.3 Ferrita acicular (AF)                                                 

 

É oportuno salientar que a AF é o microconstituinte mais importante do metal de solda 

de um aço ARBL, tem aparência de finas agulhas as quais apresentam alta tenacidade e 

resistência (LEE et. al., 2000). Assim, ela tem grande importância tecnológica por essas 

características (BABU e BHADESHIA, 1991). 

Pode-se frisar ainda, que essas agulhas apresentam dimensões aproximadas de 5 a 15 

µm de comprimento, e largura variando entre 1 e 3µm (LODER, MICHELIC e BERNHAR, 

2017). 

Convém esclarecer que os mecanismos de nucleação e crescimento são semelhantes ao 

da bainita, e sua nucleação ocorre sobre inclusões.  

Segundo Babu (2004), fatores que maximizam o crescimento da AF em forma de 

agulhas, é que ela tem uma relação de orientação cristalográfica com a austenita próxima ou 

de Nishiyama-Wasserman, ou de Kurdjumov-Sachs. 

O resfriamento do material permite que o crescimento de uma agulha de AF ocorra 

com difusão do carbono. Seu crescimento possibilita que a austenita fique rica em carbono, 

alcançando limites críticos. A transformação da austenita supersaturada impõe deformação à 
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AF, e o crescimento segue com deformações nos planos invariantes, que cessam quando as 

agulhas se tocam ou encontram obstáculos, que impeçam o seu crescimento (BABU, 2004; 

LODER, MICHELIC e BERNHAR, 2017), Figura 18. 

 

Figura 18: AF nucleada sobre inclusão em aço ARBL com 

0,06%C, 1,37%Mn, 0,17%Mo, 0,0028%B, 0,027%Ti, 

soldado via arco submerso.  

 
Extraído: Thewlis, 2004. 

 

É preciso enfatizar que por causa da ordenação aleatória das agulhas de AF, uma trinca 

terá mais dificuldade de propagar entre elas. Essa característica confere ao material composto 

por AF maior tenacidade do que na FS (A) (LODER, MICHELIC e BERNHAR, 2017). 

 

3.3.4 Agregado ferrita carboneto (FC) e perlita [FC (P)] 

 

De acordo com o IIW (1988), se o agregado FC é claramente identificado como 

perlita, tem como nomenclatura perlita FC (P). É relevante acentuar que esses agregados são 

classificados como microfases, quando possuem colônias menores.  

Os constituintes de agregado (FC) são resultantes de uma austenita rica em carbono e 

dependendo da taxa de resfriamento ocorrerá a sua decomposição em perlita, bainita e 

martensita. Assim sendo, para metais de solda de baixo carbono, essa microestrutura aparece 

de difícil distinção com uso de microscopia óptica. Logo, nesse caso é possível averiguar que 

são classificados apenas como microfases. (IIW, 1988; MODENESI, 2012),  
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Figura 19: Micrografia da zona fundida (0,86%Mn), arco submerso. O círculo 

mostra uma pequena região de agregado (FC), MEV, ataque nital 2% e 

picral 2% aumento 1000x.  

 
Fonte:   Modenesi apud Paranhos, 2012. 

Vê-se que na área circulada, representada através da figura 19, nucleou uma 

microestrutura com agregado (FC) entre outros constituintes. A austenita anterior enriquecida 

de carbono que não se transformou em ferrita FS (SP). 

 

3.3.5 Martensita (M) 

 

É importante destacar que a martensita (M) é uma fase metaestável, não prevista no 

diagrama Fe-C, que surge quando alguns fatores mais evidentes são aplicados, como: altas 

taxas de resfriamento de forma brusca, e o teor de carbono que influencia na temperatura de 

início e fim da transformação da austenita anterior (SILVA e MEI, 2010).  

Nessa perspectiva, as colônias de martensita apresentam microestruturas maiores que 

as agulhas da ferrita adjacente, dentro dos grãos da austenita anterior. Se a microestrutura 

obtida são colônias menores de martensita (M), elas devem ser classificadas como microfases 

(IIW, 1988). 

O cisalhamento da microestrutura do aço é usando como mecanismo para a formação 

da martensita. Por causa do resfriamento brusco, não ocorre à difusão de carbono e a ferrita 

(CCC) cisalhar devido a esse elemento, que permanece contido na austenita (CFC) durante 

todo resfriamento. A martensita apresenta microestrutura do tipo TCC ao final da 

transformação. 

O gráfico da Figura 20 mostra que a perlita é estável abaixo de faixas de temperatura 

compreendidas entre Thipo e T0, pois, nesse intervalo ocorre difusão dos átomos de carbonos. 
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A partir de temperaturas abaixo de TMIR ocorrerá a nucleação de martensita, mas o 

resfriamento brusco auxilia para que temperaturas menores que TMI sejam atingidas. 

Temperaturas abaixo TMI, além da nucleação, promovem o crescimento das agulhas de 

martensita. A têmpera é o meio utilizado para o resfriamento abrupto do material, mas no caso 

da soldagem um Δt8/5 reduzido cumpre essa função. 

 

Figura 20: Esquematização do mecanismo para decomposição da 

austenita em   martensita.  

TMI: Temperatura  inicial da formação da martensita; 

TMF: Temperatura final da formação da martensita; 

Gγ: Energia livre da austenita; 

Gm: Energia livre de formação da martensita (M).  

 
Adaptado de Silva e Mei, 2010. 

 

Considerando a figura, nota-se que o teor de carbono influencia na morfologia da M, 

que pode ser em forma de ripas ou agulhas. Ainda, calcula-se que para os aços com teores de 

carbono <0,2%, a martensita tem a forma de ripas, M (T) (THEWLIS, 2004), como as 

apresentadas na Figura 21. Se o teor de carbono é >0,2% , ele tem maior probabilidade de 

nuclear M(T), Figura 22. A austenita que não foi totalmente transformada durante o 

superesfriamento, formará microconstituintes de martensita-austenita, conhecido como MA.  
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Figura 21: Ripas de martensita (L) aço com 0,13% C.  

 
Fonte: Thewlis, 2004. 

 

  

 

Figura 22: Agulhas de martensita (T) aço com 0,27%C.  

 
Fonte: Thewlis, 2004. 

 

 

3.4 ZONA AFETADA PELO CALOR (ZAC) 

No que diz respeito à zona termicamente afetada, é essencial perceber que possui 

características diferentes da zona fundida. Enfatize-se que na ZAC não há diluição do MB 

como ocorre na ZF, portanto, as propriedades mecânicas dependem apenas: da composição 

química do MB, dos parâmetros escolhidos para o processo e, finalmente, do ciclo térmico de 

soldagem.   
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Frise-se que a extensão da ZAC depende da geometria da junta, espessura da chapa, do 

aporte térmico e de ciclos térmicos de soldagem (AQUINO FILHO, 2011). Desta maneira, as 

principais mudanças na microestrutura e nas propriedades mecânicas são devido às 

transformações induzidas pelos ciclos térmicos. A Figura 23 mostra duas regiões na 

macrografia, inicialmente em (a) com uma solda de passe único e posteriormente com uma 

ZAC com multipasses e interferências dos passes subsequentes em (b).  

Figura 23: Macrografia da região da ZAC com passe único (a), inicialmente, e 

multipasses (b). Extraído de: Aquino Filho, 2011. 

 
(a)                                                                      (b) 

 

 
Extraído de: Aquino Filho, 2011. 

 

O ciclo térmico de soldagem faz com que ZAC experimente temperaturas de 

aquecimento e resfriamento elevadas, produzindo modificações importantes na 

microestrutura, que permanece no estado sólido durante a soldagem. As propriedades 

mecânicas são modificadas em comparação ao metal de solda e o metal de base. Entretanto, o 

principal objetivo, quando se solda, é que as três regiões da junta soldada, apresentem 

propriedades mecânicas muito similares ao metal de base antes do processo (WAINER, 

BRANDI e MELLO, 1992; AQUINO FILHO, 2011). 

Com efeito, a ZAC se divide em quatro regiões distintas, e devido ao ciclo térmico que 

varia com os parâmetros utilizados atinge picos de temperaturas que vão desde a temperatura 

de fusão de um aço (p.ex. 1500 °C) até a temperatura abaixo da linha Ar1 (WAINER, 

BRANDI e MELLO, 1992; AQUINO FILHO, 2011). Esses picos de temperatura vão 

diminuindo à medida que a região analisada se afastar da linha de fusão na zona fundida.  

A Figura 24 mostra as regiões em um ciclo térmico de passe único. 
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Figura 24: Esquematização das Regiões de uma junta. A ZAC é apresentada em suas quatro regiões e 

no esquema está entre a região de metal de solda e o metal de base.  

 
Extraído de: Aquino Filho, 2011. 

 

Nessa perspectiva, basicamente as quatro regiões da ZAC são: 

 

a) Região de crescimento de grãos: é uma região de grãos grosseiros (ZAC-GG), 

atingem picos de temperatura entre 1100 a 1500 °C (AQUINO FILHO, 2011; 

MARQUES, MODENESI, BRACARENSE, 2014). Assim, os grãos terão uma 

taxa de crescimento elevada. O tamanho do grão será proporcional ao pico de 

temperatura. A estrutura final dependerá do teor do carbono e dos elementos de 

liga. Essa região é a que apresenta menor tenacidade. 

b) Região de grãos finos (RGF): os picos de temperatura estão delimitados pela linha 

A3 e 1100°C, portanto, tem como característica uma granulometria fina. Os 

elementos com afinidade para formar carbonetos, nitretos e carbonitretos 

desempenham um papel importante. Eles impedem que haja crescimento de grãos, 

reduzindo ou restringindo o movimento dos contornos de grãos. É uma região de 

boa tenacidade. 

c) Região intercrítica (RI): é uma região formada por austenita e ferrita, assim 

somente uma parte do aço sofre austenização. As temperaturas vão desde linha A1 

até a linha A3, e dependendo da velocidade de resfriamento (Δ800°C/500°C), a 

austenita pode se decompor em ilhas de martensita, isso diminui a tenacidade 

nessa região. 
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d) Região subcrítica (RS): não ocorre transformação de fase, pois a temperaturas de 

pico estão abaixo da linha A1. Podendo ocorrer envelhecimento (AQUINO 

FILHO, 2014) e esferoidização (WAINER, BRANDI e MELLO, 1992). 

 

3.5 TRINCA A FRIO INDUZIDA POR HIDROGÊNIO 

 

A trinca a frio é um defeito proveniente do processo de soldagem. Assim, ela pode 

ocorrer em aços API X65 soldados. Esse tipo de defeito ocorre quando algumas 

especificidades são observadas, como: teor de hidrogênio, carbono equivalente, dureza 

máxima e Δt800/500. A trinca a frio surge na região problemática da ZAC-GG. 

 

3.5.1 Hidrogênio  

 

Uma das principais teorias para explicar a ocorrência de trincas a frio afirma que o 

hidrogênio atômico absorvido pelo MS forma moléculas de gás de hidrogênio elevando a 

pressão interna do metal de base.  Esse elemento pode ser adicionado aos aços durante a 

soldagem. A solubilidade do hidrogênio no aço varia com a temperatura, decrescendo na 

seguinte ordem: metal líquido, austenita e ferrita (WAINER, BRANDI e DE MELLO, 1992).  

Vários mecanismos tentam explicar como se dá a dissolução desse elemento no aço. 

Um desses mecanismos foi proposto por Granjon (apud WAINER, BRANDI e DE MELLO, 

1992). Verifica-se que o hidrogênio é introduzido durante a soldagem pelo líquido da poça de 

fusão, e solidificando a solda ele se difunde através da austenita formada na ZAC. Se o 

produto da decomposição da austenita é a martensita, na ZAC-GG, tem-se uma microestrutura 

frágil com hidrogênio molecular (Figura 25). 
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Figura 25: Mecanismo de fragilização por hidrogênio durante a soldagem. 

 
Granjon apud Wainer e colaboradores, 1992. 

 

Outras teorias a respeito de mecanismos para explicar a ocorrência da trica a frio por 

causa do hidrogênio são: diminuição das forças de coesão, entre os átomos de ferro na 

microestrutura (TROIANO apud WAINER, BRANDI e DE MELLO, 1992); e que hidrogênio 

promove o crescimento de trincas, devido à diminuição da energia superficial desta (PETCH 

apud KOU, 2002). 

 

3.5.2 Carbono equivalente. 

 

Ligas de aço que apresentam elevado teor de carbono em sua composição química, 

podem propiciar a formação de martensita no aço, após a soldagem, como comentado no 

subtópico 3.5.5. A martensita, por sua vez, favorecerá falhas por trinca a frio devido a sua 

dureza elevada.  

O carbono equivalente é mensurado por intermédio de equações, levando-se em 

consideração a quantidade de outros elementos, que assim como o carbono influenciam na 

temperabilidade do aço.  

Segundo Niño (1989), o conceito de carbono equivalente foi inicialmente proposto por 

Dearden e O´Neill em 1940. A influência dos elementos de liga que ocasionam a fragilização 

por hidrogênio proposta por eles pode ser calculado pela Equação 1:  

  

CEq = C +  
Mn

6
+

Ni

15
+

Cr

5
+

Mo

4
  Equação 1. 
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De acordo com esse mesmo autor, o IIW propôs uma nova equação, levando-se em 

consideração os coeficientes de temperabilidade dos elementos V e Cu, além daqueles citados 

na Equação 1. A influência de cada desses elementos é mostrada na Equação 2. 

 

𝐶𝐸 (𝐼𝐼𝑊) = 𝐶 +
𝑀𝑛

6
+

(𝐶𝑟+𝑀𝑜+𝑉)

5
+

(𝑁𝑖+𝐶𝑢)

15
  Equação 2. 

Existem outras equações que servem para calcular o CE contido em um aço sendo a 

Equação 2 a mais utilizada. Elas não serão apresentadas nessa discussão porque vai além do 

escopo desse trabalho.  

 

3.5.3 Previsão da Dureza Máxima na ZAC-GG  

 

Várias fórmulas foram propostas para prever a dureza máxima na ZAC a partir da 

composição química e o tempo de resfriamento. Tais modelos estatístico-matemáticos 

baseiam-se na análise de regressão sobre dados de dezenas de aços C-Mn e aços de BLAR 

dentro de faixas de composição bem definidos. De acordo com Niño (1989), os modelos de 

Suzuki, Terasaki e Yurioka revelaram-se os mais acertados, apresentando desvio inferior a 30 

HV para cerca de 140 aços baixo C e baixa-liga.  

A seguir as expressões das Equações 3 e 4 e a curva de dureza máxima versus Δt8/5 

propostas por Terasaki na Figura 26 e 27, que ainda de acordo com Niño foi a mais precisa 

quando aplicada a 140 aços citados na literatura internacional e 4 aços   nacionais: 

Figura 26: Relação específica da curva de dureza máxima versus Δt5/8 conforme Terasaki. 
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Para  Δt8/5 < tM                         

                                                                                                                                Equação 3. 

   Para  Δt8/5 >  tM    

                                                                                                                                       

Equação 4. 

 

Nesse contexto, vê-se que tM representa o tempo para 100% de martensita e HVM a 

dureza da martensita pura e sendo ainda:  log tM  =  2,5 Pv  -  1,27 , Equação 5. 

 

       Equação 5 

 

Figura 27: Comparação entre valores de previsão de dureza 

máxima e valores obtidos por Niño (observada), 1989. 

 
Fonte: Organizado pelo autor 

 

3.6 FATORES QUE INFLUENCIAM A TRANSFORMAÇÃO DA AUSTENITA. 

 

Alguns fatores importantes influenciarão no produto final das microestruturas 

discutidas até aqui. Nesse sentido, apresentam-se fatores como: elementos de liga, inclusões, 

tamanho do grão austenítico, oxigênio, taxa de resfriamento e aporte térmico. 
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3.6.1 Elementos de liga 

É possível salientar que os elementos de liga influenciam na cinética de 

transformação, acelerando ou atrasando a decomposição da austenita.  

3.6.1.1 Carbono  

O carbono é o elemento químico de maior importância para determinação da 

microestrutura em aço de baixo carbono.  Metais de solda contendo valores entre 0,05 a 

0,15% de carbono inibe a formação de martensita ao fim do processo de soldagem (WAINER, 

BRANDI e MELLO, 1992). Suprimindo-se a formação de martensita no MS, ocorre a 

promoção no aumento da quantidade estável de ferrita (AF) quando se trabalha com o teor 

citado acima nesse subtópico (LODER, MICHELIC e BERNHARD apud EVANS, 2017). 

Contrário a isso, verifica-se a diminuição da fração volumétrica de PF(G) e FS (A). Bhadeshia 

(1993) confirma esse efeito da influência do carbono na constituição do MS por meio da 

Figura 28. 

Figura 28: A AF aumentou a sua fração volumétrica com incremento de carbono. 

 
Fonte: Bhadeshia, 1993. 
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3.6.1.2 Manganês  

 

O manganês, com um teor de 1%, propicia um aumento na formação de ferrita (AF), 

reduzindo o tamanho das agulhas destas, e melhores propriedades mecânicas na ZF é obtida. 

Por sua vez, ele também tem como efeito diminuir a temperatura de transformação 

austenita/ferrita (WAINER, BRANDI e MELLO, 1992).  

Segundo Wainer, Brandi e Mello (1992) o manganês faz com que a temperatura de 

formação da PF (G) fique menor do que a da AF. Segundo Loder, Michelic e Bernhard (apud 

FARRAR e HARRISON, 2017), o manganês causa uma supressão na formação da PF (G) e 

perlita, e forma-se AF.  Com aumento do manganês existe tendência de formação da bainita, é 

o que se percebe na Figura 29. 

 

Figura 29: Influência do manganês e outros elementos na formação da AF. 

 
Adaptado de: Bhadeshia, 1993. 

 

A eliminação de PF (G) propicia a formação de bainita. Com a diminuição da 

temperatura de transformação austenita/ferrita tem-se uma austenita rica em carbono que em 
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temperatura mais baixa será conduzida para transforma-se em bainita, parte inferior da Figura 

29. 

 O manganês pode estar associado a inclusões não metálicas, onde estes juntos formam 

zonas empobrecidas de manganês, ficando situado ao redor das inclusões. Eles são descritos 

como grande potencializador para a nucleação de AF, conforme escreveu Loder, Michelic e 

Bernhard (apud CHAI et al; FARRAR e HARRISON, 2017). 

 

3.6.1.3 Titânio 

 

No que se refere ao Titânio, a maior parcela de contribuição deste, na formação de 

ferrita acicular, é quando ele está na forma de inclusão não metálica formando uma zona de 

empobrecida ao redor da inclusão (LODER, MICHELIC e BERNHARD, 2017). Portanto, 

tem um efeito semelhante ao manganês. 

É importante enfatizar que a adição de titânio, associado a inclusões não metálicas, 

promove o refinamento do grão austenítico, com a transformação de AF em lugar da 

transformação da microestrutura da bainita (BABU e BHADESHIA, 1991; LODER, 

MICHELIC e BERNHARD, 2017).  Contudo, basta pequena adição do teor de titânio para 

elevar a fração volumétrica de FA, Figura 30. 
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Figura 30: Aumento da fração volumétrica de AF em função da adição de titânio 

em ppm.  

 
Fonte: Loder, Michelic e Bernhard (apud BONNET e CHARPENTIER; EVANS, 

2017). 

 

 

 

3.6.1.4 Silício 

O silício é um dos principais elementos de desoxidação do metal de solda (WAINER, 

BRANDI e MELLO, 1992).  

Ele apresenta menor afinidade na formação de óxidos do que o alumínio, mas essa 

afinidade é maior do que a do titânio, ao ponto de não se formarem óxidos de titânio 

(BHADESHIA e SVENSSON, 1993).  O titânio associado ao nitrogênio é mais eficiente, 

como se pode averiguar o efeito do poder de desoxidação está esquematizado na Figura 31. 
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Figura 31: Desoxidação com o uso de silício. 

 
Fonte: Evans e Bailey, 1997 

 

É notório que o aumento no teor de silício diminui consideravelmente o teor de 

oxigênio em ppm, para quatro tipo aços (EVANS e BAILEY, 1997). 

3.6.1.5 Alumínio  

O alumínio tem efeito complexo, de modo que há um teor ideal relacionado com o 

oxigênio (WAINER, BRANDI e MELLO, 1992).  Quando associado ao titânio assume 

função desoxidante, segundo Wainer, Brandi e Mello (1992). E devido à função desoxidante, 

ele contribui para o aumento da fração volumétrica de AF. A Figura 32 apresenta tal situação 

(GRONG et al, 1995). 

 

Figura 32: Aumento da fração volumétrica de AF com adição de 

titânio. 

 

 
Fonte: Grong et al, 1995. 
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3.6.1.6 Enxofre 

O enxofre, em pequenas quantidades, é aceitável e benéfico para o aço. Considerando 

o exposto, saliente-se que ele associa-se ao manganês em inclusões. Em concentrações de 

<0,001%, diminui a quantidade de PF (G) promovendo a formação de AF. Aumentando o teor 

de enxofre causa o efeito contrário, a diminuição da FA (EVANS e BAILEY, 1997). Para 

tanto, as partículas de óxido de titânio sem um filme de sulfato de manganês espesso são mais 

eficientes na nucleação da AF (BHADESHIA e SVENSSON, 1993), Figura 33. 

 

Figura 33: Diminuição na Ferrita (AF) com aumento da adição no teor 

enxofre; e por outro lado aumento da Ferrita FS (A) e Ferrita 

PF (G).  

 
Fonte: Evans e Bailey, 1997 

 

O enxofre, em excesso, segrega nos contornos de grãos potencializando a formação de 

FS (A), e diminuindo a formação de AF. Esse fato ocorre, por causa da diminuição da energia 

de ativação nos contornos de grãos da microestrutura. 

 

3.6.2 Tamanho do grão austenítico 

 

Durante a decomposição da austenita, a nucleação heterogênea é preferível para os 

produtos daquela. Assim, os sítios preferenciais para a nucleação acontecer são os contornos 
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de grão austenítico e as inclusões no interior do grão (LODER, MICHELIC e BERNHARD, 

2017). 

Ademais, para que uma nucleação heterogênea ocorra, desconsiderando as inclusões, o 

aumento do tamanho do grão austenítico diminui a quantidade de sítios de nucleação por 

unidade de volume preferível para a nucleação da PF (G) e FS (A), e aumenta o tempo de 

decomposição da austenita, deslocando a curva TTT para a direita, segue-se a Figura 34. 

 

Figura 34: influência do tamanho do grão na decomposição da austenita. 

 
Fonte: Kou, 2002. 

 

Constata-se que, com o crescimento do tamanho de grão, a curva TTT é deslocada 

para a direita e o produto da decomposição da austenita pode passar de PF(G) para uma 

microestrutura predominantemente baínitica, curva 3 (pontilhada) (KOU, 2002).  

3.6.3 Inclusões  

É relevante destacar que a capacidade da inclusão nuclear microestruturas é 

proporcional ao seu tamanho. Isso porque a barreira energética para nucleação, em inclusões, 

diminui com o crescente tamanho delas, em torno de 1 µm segundo Lee et al., (2000). Dessa 

forma, a energia de nucleação é significativamente reduzida (LEE et al., 2000; LODER, 

MICHELIC e BERNHARD; 2017). 

 De modo geral, na formação de uma grande partícula, os óxidos de alumínio 

participam das reações primárias chegando até uma razão ideal entre o oxigênio e alumínio, 

por volta de 1,13 de acordo com Grong et al. (1995), outros produtos de reações secundárias, 

aumentam a eficiência da nucleação de AF, como sulfeto de manganês ou oxido de titânio. Na 

Figura 35 é demonstrada a situação. 
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Figura 35: Inclusão produto da desoxidação com seus produtos primário e 

secundários das reações.  

 
Adaptado de: Kluken e Grong, 1989. 

Kluken e Grong (1989), em seu trabalho a respeito de inclusões não-metálicas, 

chegaram à conclusão de que elas consistem de um núcleo central de óxido, e que oxigênio 

tem um grau de afinidade com outro elemento, aumentando na seguinte ordem: manganês, 

silício, titânio e alumínio. Ao termino da desoxidação, particulados de sulfato de manganês e 

nitreto de titânio cobririam parcialmente o núcleo central, sendo produtos secundários da 

reação. Como já observado na Figura 35.  

Nessa linha de pensamento, (KLUKEN e GRONG, 1989; BABU, 2004) estabelecem 

que os elementos estabilizantes da austenita podem ser: carbono, manganês e silício; estes são 

particionados da superfície da inclusão, aumentando a força motriz para a nucleação da AF. 

Os resultados são apresentados na figura 36, a seguir:  

Figura 36: Aumento da força motriz de uma inclusão devido a partição de 

um elemento estabilizante da austenita.  

 
Extraído de: Babu, 2004. 
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No caso de inclusão contendo manganês, com a partição dele, seria criada uma zona 

empobrecida, na qual a energia interfacial seria diminuída com a nucleação da AF ou PF (I) 

(KLUKEN e GRONG, 1989). 

Com o aumento do tamanho das inclusões, pode ocorrer a nucleação de várias AF 

sobre a mesma inclusão (LODER, MICHELIC e BERNHARD; 2017), Figura 37. 

 

Figura 37: Influência do tamanho das inclusões na nucleação da ferrita 

(AF).  

 
Fonte: Loder, Michelic e Bernhard, 2017. 

 

3.6.4 Velocidade de resfriamento 

A princípio é importante mencionar que para um aço quanto maior a velocidade de 

resfriamento menor é a temperatura para decomposição da austenita (WAINER, BRANDI e 

MELLO, 1992).  

À medida que aumenta a velocidade de resfriamento, menor é a proporção de PF (G), 

até eliminá-la. Nesse caso, tem-se uma maior a probabilidade de se obter M. Dessa forma, as 

velocidades de resfriamentos ideais para aços são aquelas intermediárias que proporcionam a 

transformação da austenita em AF. Assim, a velocidade de resfriamento de interesse é medida 

entre temperaturas que permitam a transformação de fases, entre 800 a 500°C (MARQUES, 

MODENESI e BRANCARENSE, 2014).  

A Figura 38 mostra a esquematização da velocidade de resfriamento. 
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 Figura 38: Alterações microestruturais em função da velocidade de resfriamento para um aço 

baixo carbono em seu diagrama TTT.  

 
Adaptado: Kou, 2003 

3.6.5  Aporte térmico 

O aporte térmico é a quantidade de energia fornecida à peça por unidade de 

comprimento. Representando a energia de soldagem (H), que é diretamente proporcional ao 

produto da tensão de soldagem multiplicado pela corrente de soldagem dividido pela 

velocidade de soldagem. 

Devido ao ciclo térmico, algumas regiões da ZAC atingem elevadas temperaturas, 

ocorrendo transformações microestruturais importantes, como o crescimento de grão 

austenítico próximo à zona de ligação e ZAC-GG (FONSECA, MARCONI et al., 2015). 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

4.1 DESCRIÇÃO DOS CORPOS DE PROVA COMO RECEBIDOS. 

 

Os procedimentos de soldagens foram realizados em corpos de prova de aço API X65 

retirados de tubos sem costura, processados por laminação a quente e fornecidos pela empresa 

Vallourec. No trabalho, foram utilizados 9 corpos de prova em três composições químicas 

diferentes nas seguintes dimensões: 10x15x2,5 cm.  Representação na Figura 39.  

 

Figura 39: Dimensões dos corpos de provas fornecidos pela Vallourec. 

 
Fonte: Organizado pelo autor. 

 

Os materiais, designados L1, L2 e L3, de acordo com a composição química, foram 

soldados com três aportes térmicos diferentes. A Tabela 2 apresenta a composição química e 

os respectivos carbonos equivalentes de cada material. 

 
Tabela 2: Composição química das três variantes de aços API X65 conforme fabricante. 

 COMPOSIÇÃO  Carbono Equivalente

  

Amostra C (%) Mn (%) P (%) S (%) Si (%) V+Ti+Nb CEIIW (%) CEPCm (%) 

L1 0,100 1,093 0,006 0,0024 0,292 <0,015 0,28 0,16 

L2 0,105 1,322 0,008 0,0013 0,245 <0,015 0,32 0,17 

L3 0,094 1,430 0,010 0,0007 0,244 <0,015 0,33 0,17 

Fonte: Trabalhada pelo autor. 
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Ao avançar das etapas de soldagem os corpos de prova receberam nova nomenclatura, 

relacionando a velocidade de soldagem com a nomenclatura inicial de L1, L2 e L3 (Tabela 3). 

Tabela 3: Nomenclatura das amostras atribuída à velocidade de soldagem 

Nomenclatura Velocidade de soldagem 

(cm/min) 

L1 20  

20 L2 20 

L3 20 

L1 40  

40 L2 40 

L3 40 

L1 60  

60 L2 60 

L3 60 
Fonte: Trabalhada pelo autor. 

 

4.2 CONSUMÍVEIS DE SOLDAGEM 

Ressalte-se que o metal de adição utilizado nos procedimentos de soldagem foi um 

eletrodo do tipo arame tubular para processos de soldagem Metal Active Gas (MAG) 

adquirido da empresa Böhler com composição química nominal descrita pelo fabricante na 

Tabela 4, e especificado para utilizar com o gás ativo CO2 em 99% de pureza. Ainda, vale 

destacar que esse consumível é regulamentado de acordo com a norma da American Welding 

Society de referência AWS A5.29 com 1,60 mm de diâmetro. 

 

Tabela 4: Composição química do arame tubular AWS A5.29 segundo o fabricante Böhler 

Composição química do metal depositado 

 

 C (%) Si (%) Mn (%) Ni (%) P (%) S(%) 

% peso 0,06 0,40 1,20 1,00 <0,025 <0,025 
Fonte: Trabalhada pelo autor. 

4.3 FONTE DE SOLDAGEM E ACESSÓRIOS   

 

Com relação à fonte de soldagem e acessórios, pode-se ressaltar que as soldagens 

foram feitas junto ao Laboratório de Soldagem (LABSOL), no Instituto Federal do Rio 

Grande do Norte (IFRN).   

A fonte de soldagem utilizada para a produção das soldas era da marca IMC Soldagem 

com as especificações técnicas contidas na Tabela 5.  
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Tabela 5: Especificações técnicas da fonte de soldagem. Extraído do site da IMC. 

Especificações Modelo: “Digiplus 450” 

Tensão de alimentação trifásica 220/380/440 

Tensão em vazio (configuração de fábrica) 50/68/85 V 

Corrente a 100% de fator de carga 280 A 

Faixa de corrente 5-400A 
Fonte: Trabalhada pelo autor. 

 

É perceptível que este equipamento permite a realização de diferentes processos de 

soldagens a arco elétrico. No procedimento do trabalho as soldas realizadas foram pelo 

processo MAG. 

Ficou evidente que o controle de movimento e velocidade da tocha na produção dos 

cordões de solda foi através de equipamento automatizado do mesmo fabricante, IMC 

Soldagem, denominado Tartílope V2. Nesse sentido, este equipamento possui um 

deslocamento automático com dois graus de liberdade, sendo o “eixo x” para a movimentação 

longitudinal e o “eixo y” para movimentação transversal (IMC). Além disso, o Tartílope tem 

o suporte para a tocha com regulagem manual. Isso permite o ajuste da distância entre a peça 

e o eletrodo localizado no bico da tocha (Stick-out). 

Assim sendo, durante as soldagens o arame tubular era tracionado, continuamente, 

para o bico da tocha através de um alimentador de arame acoplado a fonte de soldagem. 

A fonte de soldagem e os principais equipamentos da bancada experimental do 

processo MAG são mostrados na Figura 40.  

 Figura 40: Bancada de soldagem para a realização dos experimentos: 1- cilindro de gás; 2- fonte de 

soldagem; 3- tocha; 4- Tartílope; 5- controle do Tartílope e 6- peça a ser soldada. 

 
Fonte: Registrada pelo autor. 
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4.4 PROCEDIMENTOS DE SOLDAGEM 

 

No que se refere aos principais parâmetros e características das soldagens realizadas, 

são listados os seguintes procedimentos: 

 

 Processo de soldagem MAG; 

 Posição de soldagem plana, com simples deposição sobre as peças; 

 Arame tubular AWS E81T1-Ni 1C com 1,6 mm de diâmetro; 

 Velocidade de soldagem 20, 40 e 60 cm/min; 

 Tensão, Stick-out e Alimentação foram mantidos constantes; 

 Gás de proteção de dióxido de carbono (CO2) com  99% de pureza e vazão de 

16 L /min. 

 

4.4.1 Aporte térmico 

Com o objetivo de caracterizar as microestruturas em função do ciclo térmico de 

soldagem foram calculados três aportes térmicos com a utilização de parâmetros definidos. 

Assim, foram propostos no estudo três diferentes aportes térmicos de baixa, média e alta 

energia de soldagem. Cada aporte térmico obtido levou em consideração um fator de 

eficiência térmica de 0,80 (KOU, 2003) calculados a partir da Equação 6. Os resultados 

obtidos podem ser visualizados na Tabela 6. 

 

HL = η
UI

v
        Equação 6. 

 

Observa-se que U, I e vs são respectivamente tensão (V), corrente (A) e a velocidade 

de soldagem (cm/min). Essas três variáveis fornecem um aporte térmico HL em kJ/cm.  O 

símbolo η significa o fator de eficiência térmica. 

 

Tabela 6: Aportes térmicos e correspondentes taxas de resfriamento expressas via Δt 8/5. 

Corrente (A) Vs (cm/min) H (kJ/cm) x 0,80 Δt8/5 

317 20 22,1 20 s 

325 40 11,3 6,5 s 

320 60 7,3 3,5 s 

Fonte: Trabalhada pelo autor. 
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É interessante apontar que os tempos  de resfriamentos Δt8/5 devido a cada aporte 

térmico foram estimadas pela a utilização do ábaco desenvolvido pelo IRSID, representado na 

Figura 41.  

Figura 41: Nomograma do IRSID para estimar a velocidade de resfriamento Δ8/5.  

 
Extraído de: Modenesi, Marques e Santos apud IRSID (2012) 

 

4.5 PREPARAÇÃO DOS CORPOS DE PROVA  

 

Para evitar o efeito de borda e evitar gradientes de temperaturas nas arestas das peças 

(BEZERRA e RADE, 2004), utilizou-se o seguinte procedimento: cada corpo de prova possui 

15 cm de comprimento (Figura 39), assim, a abertura do arco elétrico ocorria a 2 cm da borda 

e finalizado 2 cm antes da borda oposta. Dessa forma, os cordões foram obtidos com 11 cm 

em média. 
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Nota que, para obter um tamanho de cordão de solda de 11 cm nos corpos de prova, 

foi cronometrado o tempo necessário para que o robô percorresse essa distância para as 

diferentes velocidades de soldagem.  As medidas para a deposição estão na Figura 42. 

Figura 42: Medidas nos corpos de prova para evitar o efeito de 

borda.   

  
Fonte: Autor 

Após a finalização da deposição do metal de adição sobre as chapas, elas foram 

cortadas longitudinalmente e transversamente em relação aos cordões de soldas. Na Figura 43 

estão demarcadas a linhas de cortes. Após essa etapa, os corpos de prova obtiveram a 

geometria transversal do desenho esquemático da Figura 44. 

Figura 43: Cortes transversais e longitudinais nos corpos de prova. 

 
Fonte: Autor da pesquisa 
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Figura 44: Desenho esquemático da geometria 

transversal dos corpos de prova. 

 
Fonte: Trabalhado pelo autor 

Os corpos de prova foram posteriormente lixados até a lixa de granulometria 1200 e 

polidos com pasta de diamante com 1µm e 3µm, atacados com uma solução de nital 2%, no 

qual o ataque foi realizado pelo método de imersão durante 8 segundos. 

4.6 CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL  

 

 Terminada a preparação metalográfica, os corpos de provas soldados foram 

caracterizados microestruturalmente com microscopia via MEV-FEG. 

 

4.7 ENSAIO DE MICRODUREZA VICKERS  

Foram feitos ensaios de microdureza Vickers com carga de 300 g, estando em acordo 

com a norma ASTM E384/16 (2016), com intuito de obter perfil de dureza. Convém assinalar 

que para as amostras soldadas com médio aporte térmico foram realizadas marcações ao 

longo das sub-regiões da solda. Enquanto que para os corpos de prova soldados com baixo e 

alto aporte médio, alguns pontos foram marcados no metal de base e zona fundida e vários 

outros ao longo da região da ZAC-GG.  

 

4.8 MACROGRAFIAS E A TAXA DE DILUIÇÃO  

A taxa de diluição está relacionada com os seguintes fatores:  a área depositada, área 

fundida, largura do cordão de solda e a profundidade atingida pelo metal de adição no metal 

de base, Figura 45.  Ela é calculada pela razão entre área depositada (Ad) e a soma desta com 

a área fundida (Af), sendo seu valor  definido pela Equação 7. 
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Figura 45: Regiões da diluição: Ad-área depositada, Af – área 

fundida, r- altura do reforço, p- penetração e l – largura 

do cordão Fonte: Modenesi, 2012. 

 
 

𝐷 =
Af

Af+Ad
 x 100     Equação 7. 

Fonte: Trabalhado pelo autor 

 

Note-se que a diluição foi calculada com o uso de macrografias e o auxílio do 

programa Imagem J®. Isto posto, o programa calibrou o referencial de escalas contidas nas 

macrografias, e assim, pode-se calcular a diluição. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL DAS TRÊS VARIANTES DE AÇO  

API X65  

A análise preliminar dos materiais como recebidos consistiu em caracterizar a 

microestrutura original antes da soldagem. Deste modo, mostraram uma microestrutura 

ferrítica com uma granulometria quase poligonal e precipitação de carbonetos ao longo dos 

contornos de grãos.  

A Figura 46 apresenta o resultado microestrutural da amostra L1, no qual é 

evidenciada uma microestrutura ferrítica. As setas na figura indicam os locais onde as 

precipitações de carbonetos ocorreram.  

Figura 46: Grãos de ferrita no corpo de prova L1 com precipitação de carbonetos 

intragranulares. Dureza 229 HV0,3. Aumento de 2.000x, ataque nital 2%. 

 
Fonte: Trabalhada pelo autor 

A microestrutura presente em L2 evidencia grãos de ferrita quase poligonal, mas 

também grãos alongados pelo processo de fabricação. Do mesmo modo, nota-se a 

precipitação de carbonetos intragranulares apontados pelas setas na Figura 47.   
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Figura 47: Microestrutura no corpo de prova L2: grãos de ferrita quase poligonal e carbonetos 

intergranulares. Dureza  209,4 HV0,3. Ataque nital 2%, 2.000x, FEG. 

 
Fonte: Autor. 

 

O corpo de prova L3 apresenta, do mesmo modo que os anteriores, micro 

essencialmente ferrítica. Entretanto algumas  regiões, como as assinaladas  mostram formação 

de FS (A). Esse tipo de microestrutura ocorre diretamente no contorno de grão da austenita 

anterior ou na ferrita primária de contorno de grão. A FS (A) pode ser observada na Figura 48. 

No processo de laminação a quente, elementos químicos como vanádio, titânio e 

nióbio são usados para controlar o tamanho do grão austenítico através da formação de 

carbonetos. Esses carbonetos precipitam nos contornos de grãos da microestrutura durante a 

laminação, e assim inibem o crescimento dos grãos. A precipitação de carbonetos é um dos 

mecanismos responsável pelo refinamento da microestrutura final (PADILHA e SICILIANO 

JR, 2005; COSTA e SILVA, 2010). O uso de elementos formadores de carbonetos para refino 

de grãos é explicado por causa da afinidade daqueles elementos com o carbono.   
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Figura 48: Microestrutura no corpo de prova L3. Grãos de ferrita com segunda fase [ FS  (A)] em 

destaque. Dureza 205,3 HV0,3. Ataque nital 2%, aumento 2.000x. 

 
Fonte: Autor. 

 

5.2 MACROGRAFIA E DILUIÇÃO DOS CORDÕES DE SOLDA 

 

As macrografias das amostras são apresentadas a seguir nas Figuras 49 a-c para os 

corpos de provas soldados com baixo, médio e alto aporte térmico respectivamente. 
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Figura 49.a: Cordões de solda dos corpos de prova L1 20, L2 20 e L3 20, respectivamente e suas dimensões 

(Image ®).  

 
Fonte: Trabalhada pelo autor 
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Figura 49.b: Cordões de solda dos corpos de prova L1 40, L2 40 e L3 40, respectivamente e suas 

dimensões (Image ®). 

 
Fonte: Trabalhada pelo autor 
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Figura 49.c: Cordões de solda dos corpos de prova L1 60, L2 60 e L3 60, respectivamente e suas dimensões 

(Image ®).  

 
Fonte: Trabalhada pelo autor 
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Enfatize-se que, no caso da amostra L3, é possível perceber uma superior 

molhabilidade, quando comparada com os outros cordões, devido ao menor reforço e maior 

largura deste. Como os corpos de prova foram soldados nas mesmas condições operacionais 

(mesmo consumível, mesma velocidade de alimentação do arame e velocidade de soldagem), 

esse fato poderia advir de influência da composição dessa variante do aço API (tipo L3) 

através da alta percentagem de diluição (>43%) independente do aporte térmico.  

Os resultados das taxas de diluição das amostras são apresentados na Tabela 7. 

Tabela 7: Taxa de diluição calculada em todos os corpos de prova ( Image ®). 

 

Amostra  

Taxa de Diluição devido ao aporte térmico (kJ/cm) de: 

7.3 11.8 22.1 

L1 50% 49% 35% 

L2 44% 43% 35% 

L3 44% 46% 45% 

Fonte: Trabalhada pelo autor 

 

5.3 MICROGRAFIA NA ZAC. 

Esta análise é enfocada na ZAC-GG, onde devido ao ciclo térmico mais crítico 

admite-se que sejam mais prováveis as transformações de fase que venham deteriorar as 

propriedades mecânicas do metal de base.  

As Figuras 50 a 57 mostram detalhes da microestrutura da ZAC-GG para os três aços 

estudados, onde é visível o efeito do ciclo térmico de soldagem no crescimento dos grãos da 

austenita. Para os três materiais soldados com aporte térmico de 11,3 kJ/cm, a microestrutura 

resultou predominantemente baínitica, ou conforme a terminologia do IIW, principalmente de 

FS (A).  Entretanto Houve indícios de formação de martensita para as amostras soldadas com 

baixo aporte térmico. Por outro lado o microconstituinte perlita é mais provável em corpos de 

prova soldados com aporte mais elevado de 22,1 kJ/cm.  

Sabe-se que a formação de FS (A) é favorecida pela granulometria grosseira da 

austenita (KOU, 2003). Entretanto, além disso, são muito importantes os fatores composição 

química e taxa de resfriamento Δt8/5. Os cordões depositados com aporte de 11, 3 kJ/cm 

tiveram taxas de resfriamentos da ordem de  6,5 segundos, verificando-se a mudança na 

microestrutura para os aportes térmicos de 7,3 e 22,1 kJ/cm e taxa de resfriamento Δt8/5 de 3,5 

e 20 segundos, respectivamente. 
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Conforme a Figura 50 a microestrutura da ZAC-GG para o corpo de prova L1 40 é 

essencialmente formado de bainita. 

Na ZAC de granulometria grosseira de L2 40 pode ser observada bainita. Outro 

constituinte detectado nessa região foi PF. Essas microestruturas estão indicadas na Figura 51. 

A justificativa para a ausência de AF e formação de bainita na ZAC-GG é a carência 

de inclusões de natureza adequada (BABU e BHAESHIA, 1991). Em processos de soldagem 

com arco elétrico durante o ciclo térmico, ocorre mudança de composição química do metal 

de base na zona fundida por causa da transferência metálica. Isso acarreta introdução de 

inclusões. Para ZAC não há essa mudança (WAINER, BRANDI e MELLO, 1992). As 

transformações metalúrgicas na ZAC-GG são causadas pelos ciclos térmicos de soldagem 

ocasionados pelo aporte térmico. O crescimento dos grãos austeníticos é um dos resultados 

disso e os contornos do grão são os sítios preferenciais para a nucleação de bainita. 

Entre as microestruturas formadas na ZAC de grãos grosseiros do corpo de prova L3 

40 estão os constituintes bainita e PF. Devido ao crescimento dos grãos austeníticos, a bainita 

é a microestrutura que teve elevada fração volumétrica identificada pelo FEG na amostra L3 

40. A Figura 52 mostra a presença dos microconstituintes mencionados. 

O baixo aporte térmico de 7,3 kJ/cm proporcionou o aumento da dureza dos materiais 

denominados L1 60, L2 60 e L3 60, como descritos nas legendas das Figuras de 55 a 57. 

Além disso, conforme registrado na legenda da Figura 57, a dureza máxima na ZAC foi de 

375,3 HV0.3 para a amostra L3 60, isso é indicativo da presença da martensita. Esses dados 

serão mostrados em mais detalhes nos perfis de dureza do item 5.4 a seguir. 
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Figura 50: Microestrutura da ZAC de L1 40 apresentou bainita. Dureza 287 HV0,3. Aumento 1000x, nital 

2%, MEV/FEG. 

 
Fonte: Trabalhada pelo autor 

 

Figura 51: Em L2 40 bainita e PF. Dureza 317 HV0,3. Aumento 1000x, nital 2%, MEV/ FEG. 

 
Fonte: Trabalhada pelo autor 
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Figura 52: Microestruturas em L3 40. Em destaque grãos de bainita e PF. Dureza 340 HV0,3. Aumento 

1000x, nital 2%, MEV/FEG.  

 
Fonte: Trabalhada pelo autor 

 

Figura 53: Microestruturas em L1 20. Bainita e PF. Dureza 236.9 HV0,3. Aumento 1000x, nital 2%, 

MEV/FEG 

 
Fonte: Trabalhada pelo autor 
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Figura 54: Microestruturas em L2 20. Bainita e PF. Dureza 297,2  HV0,3. Aumento 1000x, nital 2%, 

MEV/FEG 

 
Fonte: Trabalhada pelo autor 

 
Figura 55: Microestruturas em L1 60. Bainita e martensita. Dureza 362  HV0,3. Aumento 1000x, nital 2%, 

MEV/FEG. 

 
Fonte: Trabalhada pelo autor 
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Figura 56: Microestruturas em L2 60. Bainita. Dureza 359.8  HV0,3. Aumento 1000x, nital 2%, 

MEV/FEG. 

 
Fonte: Trabalhada pelo autor 

 

Figura 57: Microestruturas em L3 60. Bainita e martensita. Dureza máxima de 375.3 HV0,3. Aumento 

1000x, nital 2%, MEV/FEG. 

 
Fonte: Trabalhada pelo autor 
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5.4 MICRODUREZA VICKERS. 

As medidas de microdureza foram realizadas com intuito de traçar perfil de 

microdureza para três regiões de solda individualmente para cada corpo de prova L1 40, L2 

40 e L3 40. Para as demais amostras, o procedimento foi distinto: foram feitos levantamentos 

dos valores de dureza, junto a linha de fusão da ZAC-GG, com intuito de fazer melhor 

balizamento dos valores a serem respeitados, para garantir tenacidade e evitar trincas por H 

nesses aços API, em especial nas amostras soldadas com o aporte térmico de 7,3 kJ/cm (L1 

60, L2 60 e L3 60).  

Os gráficos nas Figuras 58 a 63 têm como resultados as análises desses perfis de 

microdureza para os corpos de prova soldados com médio aporte térmico. Assim sendo, o 

levantamento dos valores de dureza na região da ZAC-GG para as outras seis amostras são 

apresentados na sequência das Figuras 62 a 67.  Ao final, as curvas de microdureza das seis 

amostras soldadas com os aportes térmicos de: 7,3 kJ/cm e 22,1 kJ/cm estão plotadas no 

mesmo gráfico, Figura 68.  

Figura 58: Gráfico da microdureza HV0,3 para o corpo de prova  L140 soldada com o arame tubular  

E81T1-Ni1C. Aporte térmico 11,3 kJ/cm. 

 
Fonte: Trabalhada pelo autor 
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Figura 59: Gráfico da microdureza HV0,3 para o corpo de prova L2 40 soldada com o arame tubular  

E81T1-Ni1C. Aporte térmico 11,3 kJ/cm. 

 
Fonte: Trabalhada pelo autor 

Figura 60: Gráfico da microdureza HV0,3 para o corpo de prova L3 40 soldada com o arame tubular  

E81T1-Ni1C. Aporte térmico 11,3 kJ/cm. 

 
Fonte: Trabalhada pelo autor 
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Figura 61: Microdureza HV0,3. Amostras soldadas com um aporte  térmico de 11,3 kJ/cm. 

 
Fonte: Trabalhada pelo autor 

 

Figura 62: Gráfico da microdureza HV0,3 para amostra L120 soldada com o arame tubular  

E81T1-Ni1C. Aporte térmico 22,1 kJ/cm. 

 
Fonte: Trabalhada pelo autor 
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Figura 63: Gráfico da microdureza HV0,3 para amostra L2 20 soldada com o arame tubular  

E81T1-Ni1C. Aporte térmico 22,1 kJ/cm. 

 
Fonte: Trabalhada pelo autor 

 
Figura 64: Gráfico da microdureza HV0,3 para amostra L3 20 soldada com o arame tubular  

E81T1-Ni1C. Aporte térmico 22,1 kJ/cm. 

 
Fonte: Trabalhada pelo autor 
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 Figura 65: Gráfico da microdureza HV0,3 para amostra L1 60 soldada com o arame tubular  

E81T1-Ni1C. Aporte térmico 7,3 kJ/cm. 

 
Fonte: Trabalhada pelo autor 

 

Figura 66: Gráfico da microdureza HV0,3 para amostra L2 60 soldada com o arame tubular  

E81T1-Ni1C. Aporte térmico 7,3 kJ/cm. 

 
Fonte: Trabalhada pelo autor 
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Figura 67: Gráfico da microdureza HV0,3 para amostra L3 60 soldada com o arame tubular  

E81T1-Ni1C. Aporte térmico 7,3 kJ/cm. 

 
Fonte: Trabalhada pelo autor 

 

Figura 68: Microdureza HV0,3 para as amostras  soldadas com 7, 3 e 22,1 kJ/cm. 

 
Fonte: Trabalhada pelo autor 

Portanto, os resultados dos ensaios de microdureza Vickers no metal de base L1, de 

180-229 HV0,3 como pode ser visto na Figura 58. Em L2 (vide Figura 59), a microdureza no 

metal de base variou entre 190-229 HV0,3 e na liga L3 apresentou uma dureza da ordem de 
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até 221 HV0,3; dados da Figura 60. Esses valores estão dentro das especificações adotadas 

pela API (2004) e Hashemi (2011) obteve, em estudo com tubos API x65, valores que 

alcançaram 206-222 HV. 

Quanto à ZF foram medidos valores de dureza entre 190 e 280 HV0,3. Em trabalho 

recente, Aquino Filho (2011) na zona fundida de aço API X80 obteve valor de dureza máxima 

de 230 HV0,3 usando eletrodo consumível E81T1-Ni1C. Marconi et al., (2015) depositaram 

cordões de soldas de um passe em aços ARBL com o mesmo tipo de consumível com dureza 

de até 230 HV1.  

Os autores supracitados, em seus trabalhos atribuíram o efeito endurecedor da solda ao 

elemento níquel, contido no eletrodo E81T1-Ni1C. Vê-se que pelas especificações técnicas 

dos fornecedores, esses eletrodos continham o mínimo de 0,8% deste elemento, como 

especificado pela norma AWS A5.29. Para o arame tubular E81T1-Ni1C desta pesquisa, o 

valor de níquel fornecido pelo fabricante é de 1,0%. 

Quanto ao endurecimento na zona afetada pelo calor verificou-se na região ZAC-GG 

de L1 20, L2 20 e L3 20 apresentaram valores de durezas menores quando comparadas com 

os outros corpos de prova. Isso era esperado por causa do aporte térmico maior e tempo de 20 

segundos. Com os seguintes valores na região de ZAC-GG: L1 20 durezas entre 219.6-236.9 

HV0,3; L2 20 na ordem de 259-300 HV0,3 e L3 20 obtiveram-se durezas entre 241.4-279.5 

HV0,3. 

O perfil de microdureza na ZAC da amostra L1 40 teve valores entre 255-287 HV0,3. 

Para o corpo de prova L2 40  esses valores variaram entre 265,2-317,9 HV0,3. Na liga L3 40 

a microdureza Vickers teve um pico de máximo de 340 HV0,3.. 

Nas amostras soldadas com aporte térmico de 7,3 kJ/cm, a dureza auferida foi para L1 

60 na ordem de 300-362 HV0,3; L2 60 compreende valores entre 302.7-359.8 HV0,3 e L3 60 

registrou um máximo de 376.5 HV0,3. 

As medidas experimentais de dureza puderam ser comparadas com os valores 

previstos pela fórmula proposta por Terasaki, que confirmaram a tendência de maior 

endurecimento para a variante L3. Valores acima de 350 HV0,3 para as três variantes do 

mesmo  aço API indicam que o aporte térmico 7,3 kJ/cm estaria no limite inferior para se  

evitar a formação de martensita. A variante L3 revelou dureza máxima na ZAC-GG 

ligeiramente superior, estando de acordo com seu CE, pouco maior que as ligas L1 e L2 

(Tabela 2). Por fim, a Tabela 8 mostra a previsão de dureza conforme Terasaki (Niño, 1989). 
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Tabela 8: Valores de HVmáx na ZAC-GG estimados pela fórmula de Terasaki 

 

Δt8/5 (segundos) 

Variantes do Aço API X65 

L1 L2 L3 

3,5 313 336 357 

6,5 255 287 314 

20 206 221 239 
Fonte: Trabalhada pelo autor 

 

5.5 MICROGRAFIA DOS CORDÕES DE SOLDA. 

Os cordões de solda analisados apresentaram uma considerável fração volumétrica do 

constituinte AF. Outra microestrutura presente foi  PF (G) . A amostra L1 40 apresentou uma 

grande quantidade do produto AF, mas áreas com formação de FS (A) e FS podem ser 

observadas na interface da PF (G). A Figura 69 foi analisada sob esse aspecto. E sob o ponto 

de vista da morfologia microestrutural não houve alterações significativas em L2 40, Figura 

70. 

Figura 69: Cordão do corpo de prova L1. Constituintes: FS (A), PF (G), FS e AF. Dureza 236 HV0,3. 

Aumento 500X, ataque nital 2%, MEV com FEG. 

 
Fonte: Trabalhada pelo autor 
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Figura 70: Para L2 presença de PF(G) e, principalmente, AF. Dureza 250 HV0,3. Ataque nital 2%, ME 

com uso do FEG. Aumento de 500x.  

 
Fonte: Trabalhada pelo autor 

É relevante dizer que o cordão de solda de L3 40 apresentou microestrutura refinada 

de AF, Figura 71. A PF(G) no cordão de solda em L3 40 foi observada com uma ampliação 

maior na Figura 72 e mostrando a nucleação de AF sobre inclusão na mesma região da Figura 

anterior. 

Figura 71: Corpo de prova L3 com AF e PF (G). Dureza 250 HV0,3. Aumento 500x, nital2%, MEV/FEG. 

 

Fonte: Trabalhada pelo autor 
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Figura 72: Microestrutura de L3 com destaque de AF nucleada em uma inclusão e grãos de PF(G). 

Aumento de 2000X, ataque nital 2%, MEV com o uso do FEG. 

 
Fonte: Trabalhada pelo autor 

Isto posto, evidencia-se que na zona fundida das amostras soldadas com o aporte 

térmico mais alto, não ocorreu muita variação de produtos, sendo predominante a formação de 

ferrita acicular como mostram as imagens nas Figuras 73-75 para L1 20, L2 20 e L3 20 

respectivamente. 

Figura 73: Microestrutura de L1 20 apresentando AF, FS (A) e PF (G).  Dureza 207 HV0,3. Aumento 

de 1000X, ataque nital 2%, MEV com o uso do FEG. 

 
Fonte: Trabalhada pelo autor 
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Figura 74: Microestrutura de L2 20 com AF, PF(I) e PF(G).  Dureza 250.1 HV0,3. Aumento de 2000X, 

ataque nital 2%, MEV com o uso do FEG. 

 
Fonte: Trabalhada pelo autor 

 

Figura 75: Microestrutura de L3 20 com AF.  Dureza 243.9  HV0,3. Aumento de 2000X, ataque nital 

2%, MEV/FEG. 

 
Fonte: Trabalhada pelo autor 
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Destarte, podem ser evidenciadas microestruturas predominantemente de AF na ZF 

dos corpos de prova soldados com aporte térmico mais baixo de 7,1 kJ/cm. As 

microestruturas de L1 60, L2 60 e L3 60 são mostradas na sequência das Figura 76-78. 

Figura 76: Microestrutura  de L1 60 com  PF(I), PF(G)  e predominância de AF.  

Dureza 263.4 HV0,3. Aumento de 2000X, ataque nital 2%, MEV/FEG. 

 
Fonte: Trabalhada pelo autor 

Figura 77: Microestrutura de L2 60 com presença de PF(G) e predominância de AF.  

Dureza 267.7 HV0,3. Aumento de 2000X, ataque nital 2%, MEV/FEG. 

 
Fonte: Trabalhada pelo autor 
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Figura 78: Microestrutura de L3 60 com PF(G) e predominância de AF.  Dureza 279.6 

HV0,3. Aumento de 2000X, ataque nital 2%, MEV/FEG. 

 
Fonte: Trabalhada pelo autor 
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CONCLUSÕES 

 

A análise dos resultados à luz de uma revisão da literatura, , possibilita concluir que o 

depósito bem controlado de cordões de solda com aporte térmico entre 7,3 a 22 KJ/cm 

permitiu obter taxas de resfriamento numa faixa bastante ampla (equivalente a Δt 800/500 de 

3,5 a 20 s), vista como adequada para a análise do efeito do ciclo térmico de soldagem em 

condições típicas de construções soldadas com essa classe de materiais. 

 

Neste caso, os resultados preliminares das soldas efetuadas com o aporte térmico 

médio (11,3 KJ/cm e Δt8/5 da ordem de 6,5 s) mostraram que a zona fundida  das três ligas é 

formada predominantemente pelo microconstituinte ferrita acicular, com dureza média da 

ordem de 240 HV0,3, aspectos que conforme a literatura são requisitos de excelente 

tenacidade. Constatou-se que apesar da percentagem de diluição do metal base ser 

considerada elevada (acima de 43 %), as observações sobre a microestrutura e dureza da zona 

fundida não permitem inferir eventual influência de variação da composição química das 

variantes desses aços API.   

 

 Quanto à zona afetada pelo calor  para o cordão efetuado com médio aporte térmico 

(11,3 kJ/cm), a ZAC-GG mostrou para os 3 aços microestrutura formada basicamente por 

ferrita com segunda fase (FS) e pequena fração de ferrita primária. O perfil de microdureza na 

ZAC das variantes L1 e L2 mostrou valores inferiores aqueles da variante L3, onde foi 

medido um pico de 340 HV0,3. Esse maior endurecimento está de acordo com o CEq 

ligeiramente superior dessa variante de aço L3. 

 

Os resultados de HVmax superiores a 350 HV indicam que o aporte de 7,3 kJ/cm está 

no limite inferior, com indícios de formação de martensita na ZAC-GG para o tempo de 

resfriamento de 3,5 s. Assim sendo, as durezas máxima dos corpos de prova apresentam 

valores compatíveis com literatura consultada, porém a liga L3 com valores superiores. 

Verificou-se que os dados experimentais estão dentro da faixa de precisão da fórmula de 

Terasaki.  
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