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EFEITO DOS CICLOS DE TRATAMENTOS TÉRMICOS DE ALÍVIO 

DE TENSÃO NA MICROESTRUTURA E NAS PROPRIEDADES 

MECÂNICAS DA ZTA DO AÇO API 5L X80 APÓS SOLDAGEM 

DISSIMILAR COM O AÇO AISI-4130. 

RESUMO 

Este trabalho teve por objetivo estudar as modificações microestruturais e nas 

propriedades mecânicas na Zona Termicamente Afetada – ZTA, do aço API 5L X80, causadas 

pelos processos de soldagem e Tratamento Térmico de Alívio de Tensão – TTAT realizados na 

junta dissimilar com o aço AISI 4130, processo usado na fabricação de risers de perfuração. 

Para este estudo foi fabricada uma junta soldada tubular com passe de raiz TIG e passes de 

enchimento e acabamento com eletrodo revestido, submetida a até 5 (cinco) ciclos de TTAT 

sempre com os mesmos parâmetros, de onde foram removidos os cupons para fabricação dos 

Corpos de Prova - CPs, com 1 (um), 3 (três) e 5 (cinco) ciclos de TTAT. Os CPs foram 

utilizados para as análises metalográficas (macrografias, microscopias óptica e eletrônica de 

varredura) e os ensaios mecânicos (tração, microdureza e Charpy-V). Os resultados encontrados 

nas microestruturas e nas propriedades mecânicas da ZTA do aço API 5L X80, após o processo 

de soldagem e os ciclos de TTAT, mostraram que a decomposição do constituinte M-A e a 

redução da fração volumétrica de ferrita-carbonetos inicialmente não promovem perdas nas 

propriedades mecânicas, devido ao endurecimento por precipitação dos carbonetos, porém, com 

o aumento dos ciclos de TTAT, essas alterações microestruturais continuam ocorrendo, com 

perdas significativas para as propriedades mecânicas. A tenacidade ao impacto para todas as 

condições estudadas, ficou acima de 200 J, superior ao limite mínimo de 68 J, para a 

temperatura de 0ºC, determinado pela norma. Os valores médios da microdureza na ZTA do 

aço X80 apresentaram redução com o aumento dos ciclos de TTAT. Algumas regiões 

apresentaram a média inferior a 200 HV, para um valor esperado próximo de 250 HV, conforme 

determinado pela norma. 

 

Palavra-chave: Aço API 5L X80, Solda dissimilar, TTAT, Microestrutura da ZTA 

 
 



EFFECT OF THERMAL TREATMENTS CYCLES OF RELIEF THE 

MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF THE 

API 5L X80 STEEL AFTER DISSIMILAR WELDING WITH AISI 4130 

 
ABSTRACT 

This work aims to study the modifications in the microstructures and mechanical 

properties in the Heat Affected Zone - HAZ, of API 5L X80 steel, caused by the welding 

processes and Post-Weld Heat Treatment - PWHT. The motivation for this work is to 

understand the effects on HAZ of API 5L X80 steel, after welding processes and PWHT, in 

dissimilar welding with AISI 4130 steel, used in the manufacture of drilling risers. For this 

study, a tubular welded joint with a TIG root pass and filling passes with a coated electrode was 

submitted to 5 (five) cycles of PWHT, always with the same parameters, from which the 

coupons for the manufacture of samples, with 1 (one), 3 (three) and 5 (five) cycles of PWHT 

were extracted. The test bodies were used for metallographic analyzes (macrography, optical 

microscopy and scanning electron) and mechanical tests (traction, microhardness and Charpy-

V), characterization of microstructure and mechanical properties, in the three situations studied. 

The results obtained in the microstructures and in the mechanical properties of the HAZ of the 

API 5L X80 steel, after the welding process and the PWHT cycles, show that the decomposition 

of the MA constituent and the reduction of the ferrite-carbonate volumetric fraction initially did 

not cause losses in the mechanical properties, due to the hardening caused by the precipitation 

of carbides, but with the increase of the PWHT cycles, the microstructural changes continue to 

occur, without the precipitation of the carbides, promoting significant losses in the mechanical 

properties. The impact toughness for all conditions studied was above 200 J, higher than the 

minimum limit of 68 J, for the temperature of 0 ºC, as determined by the standard. The average 

values of the microhardness in the HAZ of the X80 steel showed reduction with the increase of 

the PWHT cycles. Some regions presented an average of less than 200 HV, for an expected 

value close to 250 HV, as determined by the standard. 

 

Keyword: API 5L X80 Steel, Dissimilar Welding, PWHT, ZAC Microstructure 

 

 
 
 
 
 



LISTA DE FIGURAS 
 

Figura 01- Esquemas ilustrativos dos risers: (a) Carregamentos de uma junta de riser, (b) 

Perfil de uma coluna de perfuração .................................................................... 16 

Figura 02 - Base da evolução dos aços ARBL ......................................................................... 19 

Figura 03 - Histórico do desenvolvimento dos aços API, passa pelos processos de laminação. 

TMCP e TMCP–RA (Grimpe et al., 2005). ........................................................ 21 

Figura 04 – Etapas do processo de laminação termomecânico controlado com resfriamento 

acelerado (Ramirez, 2008) (Bastos, 2011) (Azevedo, 2011). ............................. 24 

Figura 05 - Diagrama TRC de um aço API 5L X80 (Cizek et al., 2005) ................................. 31 

Figura 06 - Microestrutura na RGG da ZTA do aço X80, MO e MEV ................................... 31 

Figura 07 – Microestruturas presentes noos aços API. (DeARDO, 1995). ............................. 32 

Figura 08 – Formação da bainita no contorno de grão da austenita. Adaptado de (Bhadeshia & 

Honeycombe, 2006) ............................................................................................ 34 

Figura 09 - Morfologia da microestrutura bainita globular ...................................................... 34 

Figura 10 – Formação da bainita no contorno de grão da austenita. Adaptado de (Bhadeshia & 

Honeycombe, 2006) ............................................................................................ 35 

Figura 11 – Morfologia das microestruturas bainita superior e bainita inferior. ..................... 36 

Figura 12 – Mapa da soldabilidade dos aços ARBL-TMCP e TMCP-RA (Ramirez, 2008) ... 40 

Figura 13 – Processo de soldagem GTAW, adaptado de (Marques et al., 2005) por 

(Albuquerque, 2010). .......................................................................................... 41 

Figura 14 – Processo de soldagem manual com eletrodo revestido SMAW, adaptado de 

(Marques et al., 2005) por (Albuquerque, 2010). ............................................... 42 

Figura 15 - Regiões da junta soldada multipasses, adaptado de (Davis & King, 1994; 

Bhadeshia & Honeycombe, 2006) ...................................................................... 45 

Figura 16 – Esquema de montagem da junta soldada .............................................................. 52 

Figura 17 – Esquema do TTAT (Temperatura versus Tempo) ................................................ 55 

Figura 18 – Região da solda em processo de retirada do cupom 01 ........................................ 56 

Figura 19 – Região da junta soldada após retirada dos cupons 01 e 02 ................................... 57 

Figura 20 – Croqui dos Cupons com o mapa dos corpos de prova .......................................... 57 

Figura 21 – Perfil das medições das microdurezas HV(0,1) .................................................... 59 

Figura 22 – Corpo de prova para ensaio de tração – Dimensionamento e posicionamento 

(ASME B31.3 Ed. 2014 / ASME IX Ed. 2013) .................................................. 60 

Figura 23 – Croqui dos corpos de prova para os ensaios de Charpy-V (ASTM A 370, 2014) 61 



Figura 24 – Croqui da solda com a localização do corpo de prova para os ensaios de Charpy-

V (ASTM A 370, 2014) ...................................................................................... 61 

Figura 25 - Vista geral da junta soldada após ensaio por PM .................................................. 63 

Figura 26 – Perfil macrográfico do CP-01, junta soldada submetida a 1 TTAT ..................... 63 

Figura 27 – Perfil macrográfico do CP-02, junta soldada submetida a 3 TTAT ..................... 64 

Figura 28 – Perfil macrográfico do CP-03, junta soldada submetida a 5 TTAT ..................... 64 

Figura 29 - Micrografias do metal de base do aço API 5L X80. Ataque químico com Nital 3% 

e ampliação de 1000x, para as 3 condições de ciclos de TTAT. ........................ 65 

Figura 30 – Micrografias na RGG e RGF da ZTA do aço API 5L X80, cordões superiores.  

Nital 3% e ampliação de 1000x, para as 3 condições de ciclos de TTAT. ......... 66 

Figura 31 – Micrografias na RGG e RGF da ZTA do aço X80, centro da solda. Nital 3% e 

ampliação de 1000x, para as 3 condições de ciclos de TTAT. ........................... 67 

Figura 32 – Micrografias na RGG e RGF da ZTA do aço X80, raiz da solda. Ataque químico 

com Nital 3% e ampliação de 1000x, para as 3 condições de ciclos de TTAT. . 68 

Figura 33 - Micrografias na RGG da ZTA do aço X80, cordão superior. ............................... 69 

Figura 34 - Micrografias na RGG da ZTA do aço X80, centro da solda. ................................ 70 

Figura 35 - Micrografias na RGG da ZTA do aço X80, raiz da solda. .................................... 71 

Figura 36 - Micrografias na RGG da ZTA do X80, cordão superior. ...................................... 72 

Figura 37 - Micrografias na RGG da ZTA do aço X80, centro da solda. ................................ 73 

Figura 38 - Micrografias na RGG da ZTA do aço X80, raiz da solda. .................................... 74 

Figura 39 - Macrografia da junta soldada do CP-01 ................................................................ 75 

Figura 40 - Macrografia da junta soldada do CP-02 ................................................................ 75 

Figura 41 - Macrografia da junta soldada do CP-03 ................................................................ 75 

Figura 42 - Resultados das microdurezas da junta soldada, por macroregiões da solda .......... 77 

Figura 43 - Perfil da microdureza por macroregiões e alturas na seção da solda do CP-01 .... 78 

Figura 44 - Perfil da microdureza por macroregiões e alturas na seção da solda do CP-02 .... 78 

Figura 45 - Perfil da microdureza por macroregiões e alturas na seção da solda do CP-03 .... 79 

Figura 46 – Comparação entre as propriedades obtidas nos ensaios de tração ........................ 80 

Figura 47 - Vista geral das fraturas dos CPs retangulares após o ensaio de tração ................. 81 

Figura 48 - Curvas dos valores médios obtidos no ensaio de impacto charpy-V .................... 82 

Figura 49 - Detalhes das superfícies fraturadas dos ensaios Charpy, Temperatura -20°C ...... 83 

Figura 50 - Detalhes das superfícies fraturadas dos ensaios Charpy, Temperatura 0°C .......... 83 

Figura 51 - Detalhes das superfícies fraturadas dos ensaios Charpy, Temperatura 24°C ........ 84 

 

 



 
 

LISTA DE TABELAS 
 
 

 
Tabela 01 - Composição química e propriedades mecânicas de aços, conforme a norma API 

5L (2004), para o nível PSL2. ............................................................................... 22 

Tabela 02 – Descrição das etapas do processo termomecânico controlado. (Ramirez, 2008) 

(Albuquerque, 2010) (Azevedo, 2011) ................................................................. 25 

Tabela 03 – Descrição da influência dos elementos microligantes no processo de laminação 

(Almeida, 2005) (Bastos, 2011) ............................................................................ 26 

Tabela 04 – Nomenclatura dos diferentes produtos ferríticos da decomposição da austenita, 

apresentados por Krauss e Thompson. .................................................................. 33 

Tabela 05 – Composição química do aço API 5L Gr. X80 (API 5L, 2004) ............................ 52 

Tabela 06 – Composição química do aço AISI 4130 (AISI/SAE 4130, 2009) ........................ 52 

Tabela 07 – Composição química da vareta para TIG – ER-100S-G (Sítio ESAB, acesso em 

23/03/2017) ........................................................................................................... 53 

Tabela 08 – Composição química do Eletrodo revestido – E-10018-D2 (Sítio ESAB, acesso 

em 23/03/2017) ..................................................................................................... 53 

Tabela 09 – Dados do tubo de condução de aço API 5L Gr. X80 (ASME B 31.3, 2014) ....... 53 

Tabela 10 – Dados do conector de risers de aço AISI 4130 (ASME B 31.3, 2014) ................ 53 

Tabela 11 - Procedimento de soldagem para fabricação da junta soldada ............................... 54 

Tabela 12 – Retirada dos cupons em função dos ciclos de TTAT ........................................... 56 

Tabela 13 – Informações dos parâmetros usados na fabricação da junta soldada ................... 62 

Tabela 14 – Valores médios e máximos da microdureza HV(0,1) e limites da norma ISO 

15156 (NACE MR 0175) ...................................................................................... 76 

Tabela 15 – Resultados dos ensaios de tração, conforme normas ASME B31.3 Ed. 2014 / 

ASME IX Ed. 2013 ............................................................................................... 80 

 

 

 
 
 
 
 

 



LISTA DE ABREVIATURA, SIGLAS E DEFINIÇÕES 
 

Ac1/Ar1 – Curva com menor temperatura crítica para os aços hipoeutetoide; 
Ac3/Ar3 – Curva com maior temperatura crítica para os aços hipoeutetoide; 
AISI – American Iron and Steel Institute; 
API – American Petroleum Institute; 
ARBL – Alta Resistência e Baixa Liga; 
ASTM – American Society for Testing and Materials; 
BOP – Blow Out Preventer; 
Diverter – Direcionador de Fluxo de fluido de perfuração; 
EBSD – Electron BackScatter Diffraction (Difração de Elétrons Retro-espalhados); 
END – Ensaio Não Destrutivo; 
GMAW – Gas Metal Arc Welding; 
GTAW – Gas Tungsten Arc Welding; 
HB – Hardness Brinell; 
HV – Hardness Vickers; 
IEIS – Instrução de Execução e Inspeção de Soldagem; 
IIW – International Institute of Welding; 
ISO – International Organization for Standardization; 
J – Joule; 
M-A – Microconstituinte formado por Martensita e Austenita retida; 
MB – Metal de Base; 
MS – Metal de Solda; 
MEV-FEG – Microscópico Eletrônico de Varredura com Emissão de Campo; 
MO – Microscópico Óptico; 
NACE – National Association of Corrosion Engineers; 
PCM – Parâmetro de Trincamento Modificado; 
PM – Ensaio por Partículas Magnéticas; 
Pré-sal – Zona de produção de petróleo abaixo da camada de sal; 
Riser – Equipamento formado por um tubo com flanges nas extremidades; 
SMAW – Shielded Metal Arc Welding; 
Spool – Trecho de tubulação; 
TIG – Tungsten Inert Gas; 
TM – Thermomechanic Process; 
TMCP – Thermomechanic Controlled Process; 
TRC - Transformação por Resfriamento Continuo; 
X80 – Aço API 5L X80; 
ZF – Zona Fundida; 
ZFL – Zona Frágeis Localizadas; 
ZTA – Zona Termicamente Afetada. 
Upgrade – Atualização do projeto; 
sy – Tensão de Escoamento; 
µ - Ferrita 
g - Austenita 
² - Polegada 
º - Ângulo em graus; 
µm – Micrometro (10-6 metros) 

 



SUMÁRI0 

	
1 – INTRODUÇÃO .................................................................................................................. 15 

2 – OBJETIVOS ...................................................................................................................... 18 

2.1 – Objetivos gerais ....................................................................................................... 18 

2.2 – Objetivos específicos ................................................................................................ 18 

3 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ........................................................................................... 19 

3.1 – Histórico dos aços API 5L X80 ................................................................................ 19 

3.2 – Composição Química dos aços API 5L X80 ............................................................ 21 

3.3 – Metalurgia dos Aços API 5L X80 ............................................................................ 22 

3.4 – Processos de laminação dos aços API 5L X80 ......................................................... 23 

3.5 – Efeitos dos elementos de liga nos aços API 5L X80 ................................................. 27 

3.5.1 – Carbono .................................................................................................... 28 

3.5.2 – Manganês .................................................................................................. 28 

3.5.3 – Titânio ...................................................................................................... 28 

3.5.4 – Nióbio ....................................................................................................... 29 

3.5.5 – Vanádio .................................................................................................... 29 

3.5.6 – Alumínio ................................................................................................... 29 

3.5.7 – Molibdênio ................................................................................................ 29 

3.6 – Microestrutura dos aços API 5L X80 ...................................................................... 30 

3.6.1 – Bainita ...................................................................................................... 33 

3.6.2 – Microconstituinte M-A ............................................................................. 36 

3.7 – Propriedades mecânicas dos aços API 5L X80 ........................................................ 37 

3.7.1 – Dureza ...................................................................................................... 37 

3.7.2 – Resistência mecânica ................................................................................ 37 

3.7.3 – Tenacidade ao impacto ............................................................................. 38 

3.7.4 – Resistência à fadiga .................................................................................. 38 

3.8 – Aço AISI/SAE 4130 ................................................................................................. 38 

3.9 – Soldagem ................................................................................................................. 39 

3.9.1 – Soldabilidade ............................................................................................ 39 

3.9.2 – Processos de Soldagem ............................................................................. 41 

3.9.2.1 - Processo de soldagem TIG (GTAW) .......................................... 41 

3.9.2.2 - Processo de soldagem com eletrodo revestido (SMAW) ............. 42 

3.9.3 – Metalurgia da Soldagem ........................................................................... 43 

3.9.3.1 – Metal de solda ............................................................................ 44 



3.9.3.2 – Zona Termicamente Afetada – ZTA ......................................... 45 

3.9.4 – Efeitos da composição química dos aços na ZTA ..................................... 47 

3.9.4.1 - Nitrogênio ................................................................................... 48 

3.9.4.2 - Manganês ................................................................................... 48 

3.9.4.3 - Nióbio ......................................................................................... 48 

3.9.4.4 - Vanádio ...................................................................................... 49 

3.9.4.5 - Titânio ........................................................................................ 49 

3.9.4.6 - Molibdênio ................................................................................. 49 

3.9.5 – Tratamento Térmico de Alívio de Tensão – TTAT .................................. 50 

4 – MATERIAIS E MÉTODOS .............................................................................................. 52 

4.1 – Materiais utilizados ................................................................................................. 52 

4.1.1 – Composição química dos materiais .......................................................... 52 

4.1.2 – Dados das peças ........................................................................................ 53 

4.2 – Métodos ................................................................................................................... 53 

4.2.1 – Processos de soldagem .............................................................................. 53 

4.2.2 – Corpos de Prova ....................................................................................... 56 

4.2.3 – Análises Metalográficas ............................................................................ 58 

4.2.4 – Medição da Microdureza HV ................................................................... 59 

4.2.5 – Ensaio de Tração ...................................................................................... 60 

4.2.6 – Ensaio de impacto Charpy-V ................................................................... 60 

5 – RESULTADOS E DISCUSSÃO ........................................................................................ 62 

5.1 – Processo de Soldagem .............................................................................................. 62 

5.2 – Análises Metalográficas ........................................................................................... 63 

5.2.1 – Análises macrográficas ............................................................................. 63 

5.2.2 – Análises via Micrografia Óptica ............................................................... 64 

5.2.3 – Análises das micrografias via MEV-FEG, ataque com Nital 3% ............. 69 

5.2.4 – Análises da Micrografias via MEV-FEG, ataque com Klemm 1 .............. 71 

5.3 – Propriedades Mecânicas .......................................................................................... 74 

5.3.1 – Microdureza Vickers (HV) ....................................................................... 74 

5.3.2 – Ensaio de Tração ...................................................................................... 79 

5.3.3 – Ensaio de Impacto Charpy-V ................................................................... 82 

6 – CONCLUSÕES .................................................................................................................. 85 

6.1 – SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS .................................................... 86 

REFERÊNCIAS ...................................................................................................................... 87 
 



15 
 

1 – INTRODUÇÃO 
 

Um caminho natural para a produção de petróleo nos próximos anos é continuar a 

migração dos campos em águas mais rasas para as águas ultra profundas, guiada pela busca por 

maiores volumes de produção, maiores ganhos financeiros e retornos mais rápidos do capital 

investido, porém, esta mudança vem acompanhada de maiores riscos operacionais e altos 

investimentos. A produção de petróleo nesta nova fronteira exige da atividade de perfuração 

novos procedimentos, novas tecnologias e um upgrade dos seus equipamentos para atender aos 

novos níveis de esforços nesta nova condição de trabalho, com o objetivo de eliminar ou mitigar 

os riscos diante da maior severidade nas operações (Figueiredo, 2011). 

A atividade de perfuração em águas profundas usa uma coluna tubular, chamada de 

coluna de risers, que interliga o direcionador de fluxo (Diverter) localizado na mesa de 

perfuração ao Blow Out Preventer (BOP) assentado na cabeça do poço. Em seu espaço anular 

passa a coluna de perfuração e todos os equipamentos usados na perfuração do poço. 

Os aços microligados de Alta Resistência e Baixa Liga - ARBL, da classe de aços 

para tubulações, classificados como grau X80 conforme norma API 5L, vem sendo utilizados 

na fabricação dos risers, para atender as condições adversas na perfuração de poços para 

produção no Pré-sal apresentando alta resistência mecânica e boa tenacidade, além de uma boa 

soldabilidade, importante no processo de fabricação (Siciliano et al., 2011)  

Os conectores (flanges de pescoço) localizados nas extremidades da junta de riser, 

por questões do processo de fabricação, geometria da peça e propriedades mecânicas, são 

fabricados em aços de baixa liga AISI 4130 do tipo tratável termicamente (heat treatable). Isso 

gera a necessidade da soldagem dissimilar com o tubo de condução de aço API 5L X80. 

Na fabricação dos risers em aço, normalmente são realizadas soldas de topo 

dissimilares entre o tubo principal API 5L X80 e os conectores AISI 4130. O processo de 

soldagem no aço AISI 4130, devido sua alta temperabilidade, compromete a qualidade da junta 

soldada, gerando regiões frágeis com baixa tenacidade, responsáveis pela nucleação dos 

defeitos. Para eliminar os efeitos negativos causados pela soldagem são realizados tratamentos 

térmicos com o intuito de garantir que a dureza da ZTA do aço AISI 4130 atenda aos requisitos 

da norma ISO 15156 (NACE MR 0175), no entanto, o excesso do TTAT pode acarretar perdas 

significativas nas propriedades mecânica da ZTA do aço API 5L X80 

Embora as colunas de risers estejam submetidas a um maior carregamento de 

tração, outros esforços como a pressão (interna e externa) e a flexão (devido as correntes 
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marítimas) estão presentes, atuando sob condições de esforços cíclicos e combinados. Na Figura 

01(a), observa-se os esforços aos quais as juntas de risers são submetidas, tração em função da 

necessidade de deixar a sonda ancorada sobre o poço e a flexão provocadas pelas correntes 

marinhas. A Figura 01(b), mostra um perfil de uma coluna de riser, a qual pode ser formada por 

várias juntas de risers, em função da lâmina d’água. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fonte: Specification for Marine Drilling Riser Equipment, 2004 

 

Baseado nos resultados das inspeções periódicas realizadas nas soldas dos risers, 

onde são encontradas trincas de fadiga nas ZTAs, exigindo reparos com solda e aplicação de 
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Figura 01- Esquemas ilustrativos dos risers: (a) Carregamentos de uma junta de riser, (b) 
Perfil de uma coluna de perfuração 

 Tubo Principal 

Tração devido  
a Flexão 

Linha Auxiliar 

Braçadeira 

Linha Auxiliar 

Flange 

Tensão 
de Tração 
Aplicada 

Compressão 
devido a Flexão 

Solda 
dissimilar 

Tensão 
de Tração 
Aplicada 

Anel de Tensão 

Junta Telescópica 

Junta Flexível Superior 

Mesa de Perfuração 

Junta Flexível Inferior 

Juntas 
Lisas e 
Flutuantes 

Revestimento 

Condutor 

BOP 



17 
 

novos TTAT, faz-se necessário avaliar o nível de comprometimento das propriedades na ZTA 

do aço X80. Outra questão importante a ser analisada é o fato das juntas soldadas mesmo 

submetidas ao TTAT na fabricação, não eliminava a ocorrência de trincas em operação nos 

equipamentos. Diante do exposto, surge a necessidade de se definir o processo de TTAT, que 

atenda os níveis de dureza da ZTA do aço AISI 4130, sem comprometer as propriedades 

mecânicas da ZTA do aço API 5L X80, como forma de se garantir a confiabilidade operacional. 

A junta dissimilar foi soldada utilizando os processos de fabricação normalmente 

empregados na fabricação dos risers de perfuração. A junta soldada foi montada utilizando um 

tubo de condução de 21”, aço API 5L X80 e um conector de 21”, aço AISI 4130, com espessuras 

de 16 mm, na região da solda. Foram acrescentados aos processos originais de fabricação novos 

ciclos de TTAT, para analisar os efeitos na microestrutura e nas propriedades mecânicas.  

Os estudos estão baseados nos resultados obtidos pelas análises metalográficas e 

ensaios mecânicos realizados em Corpos de Prova – CP, fabricados a partir dos cupons, 

removidos da junta de solda, após um ciclo, três ciclos e cinco ciclos de TTAT. As análises se 

concentraram na ZTA do aço X80 devido sua susceptibilidade aos efeitos deletérios dos ciclos 

de TTAT.  

A compreensão dos mecanismos responsáveis pelas variações nas propriedades da 

ZTA do aço X80, tem como finalidade o desenvolvimento de procedimentos de soldagem 

alternativos para os reparos dos defeitos das juntas soldadas sem o uso de TTAT, evitando gerar 

regiões com perdas das propriedades mecânicas. 
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2 – OBJETIVOS 

2.1 – Objetivos gerais 
 

O objetivo deste estudo é identificar e analisar os efeitos dos ciclos de TTAT na 

microestrutura e nas propriedades mecânicas da ZTA do aço API 5L X80, em uma junta de 

solda dissimilar com o aço AISI 4130, usada na fabricação de risers de perfuração. 

 

2.2 – Objetivos específicos 

 
o Identificar os constituintes presentes na microestrutura da ZTA do aço API 5L X80, 

através das análises metalográficas; 

 

o Avaliar, por meio de perfis de microdureza, o comportamento mecânico ao longo da 

junta soldada de modo a verificar relações com as alterações nas microestruturas;  

 

o Correlacionar os limites de escoamento e resistência obtidos nos ensaios tensão x 

deformação com as microestruturas das amostras; 

 

o Correlacionar os resultados obtidos para as energias absorvidas nos ensaios de impacto 

Charpy-V, com as alterações observadas na microestrutura. 
 
 

o Avaliar os efeitos do aumento dos ciclos de TTAT para o desempenho do material em 

operação. 
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3 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

Os aços API 5L X80, da família dos aços de Alta Resistência e Baixa Liga - ARBL, 

microligados e com teor baixo de carbono, pertencem a classe de aços para tubulações, 

classificados pela norma API 5L (2004). O grau X80 da norma API 5L, com nível de 

requerimento do tipo PSL2, indica o limite mínimo de resistência ao escoamento da ordem de 

80 ksi (552 MPa). Estes aços são produzidos pelo processo de laminação termomecânico 

controlado com resfriamento acelerado, com alto controle da composição química. 

3.1 – Histórico dos aços API 5L X80 

 
A partir dos clássicos publicados por Cottrell e Petch, no final dos anos 50 e início 

dos anos 60, surge a compreensão dos mecanismos que fundamentam e controlam as 

propriedades mecânicas dos materiais cristalinos. Paralelamente à compreensão destes fatores 

ocorreu um avanço tecnológico na área da microscopia, permitindo a caracterização com a 

qualificação e quantificação de fases que antes não era possível de ser visualizadas (Almeida, 

2005). 

O conhecimento dos fundamentos metalúrgico dos materiais e as novas técnicas de 

caracterização, serviu como base para o desenvolvimento de novos aços de ARBL, utilizando 

os novos métodos para o refinamento de grão nos aços, como o mecanismo mais viável, capaz 

de melhorar a resistência mecânica e a tenacidade ao mesmo tempo, conforme Figura 02.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: O autor 

No final dos anos 50 foi desenvolvido o primeiro aço microligado comercial, 

classificado como API 5L X52, onde inicialmente era laminado a quente e posteriormente era 

submetido a um tratamento térmico de normalização, buscando um equilíbrio entre a resistência 

FABRICAÇÃO 
DE NOVOS 

AÇOS 
 

ARBL 

CIÊNCIA 
Clássicos de Cottrell e Petch 
Novas Técnicas de caracterização 
 

ELEMENTOS DE LIGA 
Nb, Ti, V, Outros 

 

PROCESSO DE LAMINAÇÃO 
TMCP, TMCP-RA 

 

MAIOR TENACIDADE 
MAIOR SOLDABILIDADE 
MAIOR CONFORMABILIDADE 

REDUÇÃO DE PESO 
MAIOR RESISTÊNCIA 
REDUÇÃO DE CUSTO 
 

Figura 02 - Base da evolução dos aços ARBL 
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mecânica e a tenacidade, uma vez que para aumentar uma seria necessário abrir mão da outra 

propriedade (Almeida, 2005) (Ramírez, 2008) (Bastos, 2011). 

Na década de 60, se inicia a produção industrial dos aços ARBL via processo de 

laminação termomecânico com a adição de elementos de liga em pequena quantidade, 

permitindo maiores ganhos nos valores de resistência mecânica (Almeida, 2005) (Ramírez, 

2008) (Bastos, 2011).  

Nos anos 70 teve início um grande período de desenvolvimento dos aços de ARBL 

com a introdução do Processo de Laminação Termomecânico Controlado (Thermomechanic 

controlled process) – TMCR, melhorando os processos através da eliminação do tratamento 

térmico de normalização na fabricação de tubos de condução API 5L (BATISTA, G. Z. et al., 

2003). Este processo permitiu a fabricação de aços API 5L com maiores valores de resistência 

mecânica, classificado como API 5L X70, com grande aplicação em dutos nos anos 80 

(Ramírez, 2008). 

A produção dos aços de ARBL, do grau API 5L X80, ocorreu devido à evolução 

do processo de produção dos aços de grau X70, no qual o processo de laminação termomecânico 

recebeu o controle rigoroso da temperatura de austenitização e o resfriamento acelerado, 

redução dos teores de carbono e adição de elementos de liga, como Vanádio, Titânio e  Nióbio, 

gerando uma microestrutura mais uniforme com grãos refinados de ferrita. Esta nova rota de 

produção tornou possível a obtenção dos aços com grau X80, com uma microestrutura final 

mais refinada do tipo Ferrítica-Bainítica, permitindo uma alta resistência mecânica, boa 

tenacidade e uma maior soldabilidade. O refino de grão e o efeito do concentrador de tensões 

na fase ferrita induzida pelos grãos de bainita alongada, constituem os principais mecanismos 

para a obtenção dos altos limites de resistência mecânica sem a perda da tenacidade dos aços 

com grau X80 (Ramírez, 2008) (Fernandes, 2011) (Azevedo, 2011). 

A vantagem de se especificar tubulações com materiais de alta resistência mecânica 

é a redução significativa da espessura de parede dos tubos provocando uma redução no custo 

final da obra. Uma menor espessura de parede dos tubos promove uma redução no peso dos 

materiais com redução no custo de transporte, redução no volume de solda de fabricação, 

redução dos materiais de adição e horas trabalhadas dos soldadores. 

Na Figura 03, observa-se o histórico do desenvolvimento dos aços API mostrando 

a evolução do processo termomecânico como fator importante na melhoria das propriedades, 

partindo do processo termomecânico (TM) a partir da década de 60 (API 5L X52), passando 

pelo processo termomecânico controlado (TMCP) (API 5L X70) e chegando ao processo 
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termomecânico controlado com a utilização do resfriamento acelerado (TMCP-RA) (API 5L 

X80). Também é indicada a influência da adição dos principais elementos de liga usados em 

pequenas quantidades na composição destes aços, com grande contribuição para melhorias das 

propriedades mecânica. 

Figura 03 - Histórico do desenvolvimento dos aços API, passa pelos processos de laminação. 
TMCP e TMCP–RA (Grimpe et al., 2005). 

 

 
Fonte: Albuquerque, S. F. (2010) 
 

3.2 – Composição Química dos aços API 5L X80 
 

Conforme a norma API 5L (2004), a análise química dos aços API 5L X80 pode 

conter os seguintes elementos: Carbono; Manganês; Fósforo; Enxofre; Cromo; Nióbio; Cobre; 

Molibdênio; Níquel; Silício; Titânio e Vanádio. A Norma exige ainda que esses aços sejam 

elaborados com boas práticas para garantir aços limpos, assegurando uma boa tenacidade, 

requisito fundamental para sua aplicação em tubulações. Exigem o refinamento dos grãos como 

forma de compensar a redução do carbono realizada para reduzir a temperabilidade do aço, 

além de obter uma boa combinação de resistência mecânica e tenacidade. (Almeida, 2005). 

Para os aços ARBL, como o API 5L X80, a Norma API 5L com nível de 

requerimento do tipo PSL2, permite que a composição química possa ser negociada entre o 

fabricante do aço e o cliente, de forma a garantir uma ou mais propriedades específicas, no 

entanto, os limites máximos determinados para os elementos químicos e as faixas das 

propriedades mecânicas recomendadas, deverão ser atendidas, conforme Tabela 01. Outra 

propriedade exigida pela norma para o aço com grau X80 é a energia absorvida no ensaio de 

Grau 
 API 

Tempo 
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Charpy. Para a temperatura de 0ºC, o aço deve apresentar um valor acima de 68 J (50 ft.lb) no 

sentido transversal e de 101 J (75 ft.lb) no sentido longitudinal da laminação. 

Tabela 01 - Composição química e propriedades mecânicas de aços, conforme a norma API 5L 
(2004), para o nível PSL2. 

 
Grau  %C  %Mn  %P  %S  %Ti L.E. (MPa)  L.R. (MPa)  

  Max  Max  Max  Max  Max  Min  Max  Min  Max  

   Tubos sem costura   

X80  0,24  1,40  0,025  0,015  0,06 552  690  621  827 

   Tubos com costura  

X80  0,22  1,85  0,025  0,015  0,06 552  690  621  827 

Obs.: Nb + V + Ti < 0,15% 
 

Fonte: Norma API 5L, 2004. 
 

O controle sobre a composição química destes aços se justifica por sua interferência 

direta nos resultados do processamento termomecânico, uma vez que os elementos de liga, 

aliados às deformações impostas pelos vários passes de laminação, alteram as cinéticas de 

recristalização, crescimento de grãos e transformações de fase da austenita (Almeida, 2005). 

3.3 – Metalurgia dos Aços API 5L X80 
 

Uma estrutura de transformação típica dos aços API 5L X80, produzidos com baixo 

teor de carbono, consiste de ferrita primária, uma mistura das formas clássicas dos agregados 

de ferrita-carbonetos e pequenas ilhas de martensita com austenita não transformada, conhecido 

como microconstituinte M-A (Batista et al., 2002) (Albuquerque, 2010). Nestes aços o 

microconstituinte M-A é de fundamental importância para obtenção dos limites de escoamento 

e resistência mecânica, sem comprometimento da tenacidade, desde que esteja em quantidade 

limitada e sob morfologia refinada e dispersa (Batista et al., 2003) (Albuquerque, 2010). 

Os aços API 5L X80 são microligados com teores muito baixos de nióbio, titânio e 

vanádio, que quando submetido ao processo de laminação termomecânico controlado, atuam 

de forma determinante para a obtenção da microestrutura que permite a obtenção das 

características e propriedades exigidas para estes aços. O alto nível de resistência mecânica 

aliado a uma boa tenacidade e soldabilidade são função dos mecanismos de endurecimento que 

compreendem principalmente: fina dispersão de agregados ferrita-carbonetos, alto grau de 

refinamento de grão, endurecimento por solução sólida, altas densidades de deslocações e 
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endurecimento por precipitação (Albuquerque, 2010). As microestruturas dos aços de ARBL 

demonstram que o teor de C, aliado à presença de agregados carbonetos, não é mais o principal 

requisito para as altas resistências (Almeida, 2005). 

Edmonds e Cochrane (1990), estudando os aços bainíticos, observaram a 

dependência da resistência mecânica com os mecanismos de subgrãos. Em microestruturas de 

bainita globular o incremento na resistência mecânica, comparado com aços ferrítico-perliticos, 

deve ser consequência das tensões internas na matriz ferrítica em função da mudança de volume 

devido a formação do microconstituinte M-A (Almeida, 2005). 

A taxa de resfriamento tem importância fundamental na formação da microestrutura 

destes aços. Para baixas taxas de resfriamento, ocorre a formação de perlita e bainita no interior 

dos grãos, cuja fração volumétrica diminui conforme a taxa de resfriamento aumenta. Para altas 

taxas de resfriamento há formação de estruturas ferrítica-bainíticas com pequena quantidade de 

martensita e microconstituinte M-A (Lourenço, 2001). 

Uma consequência extremamente deletéria, para os aços produzidos com o 

resfriamento rápido e adição de elementos microligantes é a maior predisposição para a 

formação das Zonas Frágeis Localizadas - ZFL, provocadas pela precipitação de carbonitretos 

que podem ter efeito negativo sobre a tenacidade dos aços (Ramirez, 2008). 

 

3.4 – Processos de laminação dos aços API 5L X80 

 
O processo de laminação termomecânico controlado consiste na laminação à quente 

de uma chapa com composição química específica, baixo percentual de carbono e elementos 

microligantes dissolvidos em faixas de temperatura com o aço totalmente austenitizado. O 

processo de desbastes por laminação é realizado em 3 (três) etapas com faixas de temperaturas 

e consequência microestruturais bem definidas, conforme a Figura 04 e a Tabela 02. Etapa “I” 

– Laminação na fase de recristalização da austenita; Etapa “II” - Laminação na fase de não 

recristalização da austenita e Etapa “III” – Acabamento no campo bifásico austenita-ferrita. 

Após o processo de desbaste, o material é submetido ao resfriamento rápido até uma a faixa de 

temperatura de 600ºC, a partir da qual, o resfriamento continua naturalmente. (Ramirez, 2008) 

(Albuquerque, 2010) (Azevedo, 2011). 

Na Figura 04, observa-se as etapas de laminação da temperatura em função da 

deformação, com a ilustração das morfologias das microestruturas esperadas para os grãos em 
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cada etapa do processo de laminação, na temperatura de processamento e na temperatura 

ambiente.  

Figura 04 – Etapas do processo de laminação termomecânico controlado com resfriamento 
acelerado (Ramirez, 2008) (Bastos, 2011) (Azevedo, 2011). 

 

 
 

Fonte: Bastos, E. D. J. P. (2011) 

 

Na Tabela 02 são apresentadas as faixas de temperaturas e as metas de cada etapa 

de laminação, mostrando os ganhos e as limitações do processo. 

Este processamento permite a obtenção de grãos com tamanho médio abaixo de 10 

µm, formados predominantemente por ferrita-bainita, microconstituintes M-A e agregados de 

carbonetos. Estudos comprovam que a estrutura final é determinada pelo estado inicial da 

austenita e pelas condições de resfriamento (Silva, 2004) (Almeida, 2005) (Fernandes, 2011). 

Os elementos microligantes dissolvidos na austenita atuam nos processos de 

nucleação e crescimento de grãos reduzindo a taxa de nucleação e a taxa de crescimento, tanto 

da austenita como da ferrita. Outros elementos de liga são usados para atribuir propriedades 

especificas, como o cobre para aumentar a resistência a corrosão atmosfera. 
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Tabela 02 – Descrição das etapas do processo termomecânico controlado. (Ramirez, 2008) 
(Albuquerque, 2010) (Azevedo, 2011) 

 
Etapa Descrição 

 

 

I 

Ocorre na faixa de recristalização da austenita, entre as temperaturas 

de 1250°C e 1050°C, onde após cada passagem pelo laminador, os 

grãos alongados da austenita são rapidamente recristalizados, 

formando grãos poligonais cada vez menores, até atingir a 

recristalização estática, com grãos em torno de 30 µm, onde o 

processo não apresenta ganhos na redução de grãos. 

 

 

 

II 

Ocorre na faixa de não recristalização da austenita, entre as 

temperaturas de 1050°C e 910°C, caracterizada pela recuperação do 

grão sem que ocorra a recristalização, refinando os grãos austeníticos 

a cada passagem pelo laminador, chegando a uma redução de grãos 

máxima em torno de 70% do tamanho de partida dos grãos da 

austenita. 

 

 

 

III 

Ocorre em temperaturas levemente abaixo da temperatura Ar3, 

caracterizada pela coexistência de austenita e ferrita. Inicia-se o 

resfriamento acelerado do material com jato de água, que ao atingir a 

temperatura Ar3, a ferrita é nucleada nos contornos de grãos da 

austenita deformada e se executa a laminação de acabamento. Retira-

se o jato de água a uma temperatura programada abaixo de Ar1, 

deixando o material resfriar ao ar. O encruamento da ferrita aumenta 

a resistência do material e o encruamento da austenita aumenta o 

número de sítios, gerando um maior refinamento. 

 
 

Fonte: Albuquerque, S. F. (2010) 

Na Tabela 03, pode-se observar a atuação dos elementos microligantes dissolvidos 

na austenita durante o processo de laminação, mostrando os mecanismos de sua interferência 

nas etapas de nucleação e crescimento da ferrita. 
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Tabela 03 – Descrição da influência dos elementos microligantes no processo de laminação 
(Almeida, 2005) (Bastos, 2011) 

 
Etapa Processo de atuação 

 

 
Nucleação 

a) Formação de um filme fino de precipitados coerente de 

carbonitretos, que isola os grãos austeníticos, dificultando a 

nucleação da ferrita. 

b) Segregação do elemento de liga no contorno de grão 

austenítico, reduz a atividade e a difusividade nesta região, 

dificultando a nucleação da ferrita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crescimento da ferrita 

a) Quando ocorre partição na reação austenita à ferrita, 

causado pelos elementos de liga estabilizadores da austenita 

precipitados e associado ao carbono, o crescimento da ferrita 

torna-se muito mais lenta, pela baixa difusão do elemento de 

liga. O carbono intersticial apresenta uma difusão 1.000 vezes 

maior que a do Nióbio substitucional, na temperatura de 

1.000°C. 

b) A presença de segregação de um elemento microligante na 

interface austenita/ferrita, diminui a difusibilidade do 

carbono, reduzindo a cinética da reação austenita à ferrita. 

c) A interface da austenita/ferrita ao se mover, absorveria os 

átomos de liga presente, tendo que arrastá-los para conseguir 

se movimentar, reduzindo a velocidade de formação da 

ferrita. 

d) Quando ocorre precipitação de carbonetos na interface, 

ocorre a redução do crescimento da ferrita. 

e) Pode ocorrer uma combinação dos mecanismos de 

precipitação na interface austenita/ferrita, dificultando ainda 

mais a formação da ferrita. 

 

Fonte: Almeida, D. M. (2005) 
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3.5 – Efeitos dos elementos de liga nos aços API 5L X80 

 

O principal grupo de microligantes são formados pelo nióbio, titânio e vanádio, 

promovendo o endurecimento por refino de grão, por solução sólida e por precipitação dos 

compostos carbonitretos, atuando diretamente no processo de laminação termomecânico, para 

obtenção das propriedades desejadas dos aços. 

Os elementos nióbio, vanádio e titânio são formadores de carbonetos mesmo com 

teores muito baixo e se precipitam progressivamente na faixa de temperatura entre 650ºC e 

850ºC. Para o somatório dos teores destes elementos menores ou igual a 0,15% em peso (API 

5L), promovem o refinamento dos grãos quando precipitados na forma de carbonetos no 

contorno dos grãos da austenita. Este mecanismo depende do grau de solubilização dos nitretos 

e carbonetos na microestrutura. Os elementos formadores de carbonetos contraem o campo da 

austenita e modificam a cinética de transformação. Batista (1982) cita o Mo, Nb e V como 

elementos que retardam a difusão do carbono durante a transformação γ-α (austenita-ferrita). A 

austenita saturada com carbono que não consegue se transformar em ferrita ou agregado 

eutetóide, parte se transforma em martensita e o restante fica como austenita não transformada, 

formando o microconstituinte M-A (Ramirez, 2008).   

Nos aços microligados durante a transformação da austenita os elementos de liga 

podem se dividir em duas categorias: A primeira é formada por elementos como o Ni, P, Si e 

Cu que permanecem apenas em solução sólida na ferrita, por exemplo, o níquel não forma 

carbonetos, estabilizando a fase γ e promovendo a formação do microconstituinte M-A. A 

segunda categoria é formada pelos elementos como o Mn, Cr, Mo, V, Ti, W e Nb que se 

precipitam como carbonetos. O teor excedente destes elementos da segunda categoria não 

consegue se difundir na austenita para formar mais carbonetos, ficando em pequenas 

concentrações em solução sólida na fase ferrítica, somando-se aos elementos da primeira 

categoria e promovendo o endurecimento da ferrita por solução sólida (Ramirez, 2008).   

Os elementos de liga possuem funções específicas na produção dos aços de ARBL, 

para que as características e propriedades projetadas sejam atingidas. A adição de mais de um 

elemento formadores de carbonitretos em suas diferentes combinações está geralmente ligada 

com a relação entre composição química e propriedades mecânicas ou com a relação entre 

estrutura e propriedades na condição laminada (Bastos, 2011). Alguns destes mecanismos serão 

apresentados de forma singular para os seguintes elementos: 
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3.5.1 – Carbono 
 

O carbono é o principal elemento usado para aumento da resistência 

mecânica dos aços, porém sua presença aumenta a temperabilidade dos materiais, reduzindo a 

tenacidade e a soldabilidade, fatores importantes na fabricação de dutos. Para o 

aço com grau X80 atender as exigências para a aplicação na fabricação de tubulações, os teores 

de carbono foram reduzidos e utilizados outros mecanismos para endurecimento do material. 

(Seidel, 2015) 

3.5.2 – Manganês 

 
O manganês é usado para substituir o carbono sem comprometer o endurecimento 

do material, dependendo dos seus teores em relação ao carbono, pode atuar melhorando a 

soldabilidade e aumentando a tenacidade do material, além de favorecer a formação da ferrita-

bainita e refinar os grãos. O manganês endurece o aço por solução sólida na ferrita e retarda a 

transformação da austenita em ferrita, ampliando a faixa de temperatura disponível para a 

laminação e retardando a recristalização estática (Almeida, 2005). (Azevedo, 2011) (Seidel, 

2015). 

3.5.3 – Titânio 
 

O titânio é comumente utilizado para formar e precipitar os nitretos que são 

estáveis a altas temperaturas, diminuindo também o teor de nitrogênio livre no aço, além de 

controlar efetivamente o tamanho dos grãos austeníticos durante a fase inicial da 

laminação (Seidel, 2015). 

A Norma API 5L para o aço X80, determina o limite máximo para o titânio de 

0,06% em peso, porém, adições de Ti por volta de 0,01-0,03% em peso, antes consideradas 

como traços, são aceitáveis para os aços modernos por razões estequiométricas Ti:N. Teores de 

titânio acima dos valores requerido para combinar estequiometricamente com o nitrogênio, 

favorecem a formação de carbetos de titânio (TiC), que devido a solubilidade similar, apresenta 

os mesmos efeitos dos carbetos de nióbio. De todos os elementos microligados comumente 

utilizados no aço, o Titânio é o único capaz de formar um sulfeto ou carbo-sulfeto. Embora o 

titânio, em comum com diversos outros elementos que formam sulfetos, seja capaz de produzir 

endurecimento por solução sólida, ele reduz a deformação plástica dos sulfetos durante a 

conformação a quente (Azevedo, 2011). 
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3.5.4 – Nióbio 
 

O nióbio adicionado ao aço promove um aumento da temperatura de não 

recristalização da austenita e permite diminuir os teores de carbono e manganês. Os finos 

precipitados de nióbio migram para o contorno de grão, onde ancoram a estrutura e contêm o 

tamanho de grão austenítico. Quando este fenômeno ocorre na temperatura de não 

recristalização da austenita, normalmente abaixo de 1100ºC, ocorre o efeito mais significativo 

do nióbio no aço que é o retardo na transformação em ferrita primária, favorecendo a formação 

de uma estrutura fina e encruada e consequentemente um aumento na densidade de sítios para 

a nucleação da ferrita, diminuindo o tamanho de grão final (Almeida, 2005) (Seidel, 2015). 

3.5.5 – Vanádio 
 

O vanádio é utilizado para aumento de dureza pelo mecanismo de precipitação de 

carbonitretos de vanádio na matriz da ferrita. Seus precipitados exibem melhor coerência 

cristalográfica com a ferrita, o que potencializa seus efeitos de endurecimento. Os precipitados 

deste microligante possuem altas taxas de solubilidade na austenita. A baixa tendência à 

precipitação induzida por deformação, destes, favorecendo a precipitação na transformação da 

austenita em ferrita. Seus precipitados, VN e VC, ocorrem em temperaturas mais baixas que as 

dos demais microligantes, reduzindo a deformação dos grãos de austenita, como consequência 

diminuindo a densidade de sítios de nucleação da ferrita e o resultado final é o aumento dos 

tamanhos de grãos (Almeida, 2005) (Seidel, 2015) 

3.5.6 – Alumínio 

 
O alumínio é adicionado ao aço com o objetivo principal de se obter o refinamento 

de grãos aliado ao endurecimento por precipitação, através da formação da alumina (Al2O3) e 

do nitreto de alumínio (AlN) (Almeida, 2005) (Seidel, 2015).  

3.5.7 – Molibdênio 

 
O molibdênio atua termodinamicamente para conter a precipitação dos elementos 

de liga, forçando-os a precipitar em temperaturas mais baixas o que proporciona o refino dos 

materiais precipitados. Ele também aumenta a temperabilidade, facilitando a transformação 

bainita (Seidel, 2015). 
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3.6 – Microestrutura dos aços API 5L X80 
 

A microestrutura dos aços de ARBL com baixo teor de carbono e submetidos ao 

resfriamento contínuo é formada pela ferrita primária, bainita granular que consiste de uma 

mistura das formas clássicas de bainita e pequenas ilhas de martensita com austenita não 

transformada, na forma massiva ou alongada, chamada de microconstituinte M-A (Bastos, 

2011). 

Os aços ARBL são caracterizados por apresentarem alta resistência mecânica e boa 

tenacidade, quando comparados aos outros aços estruturais ao carbono. Isto acontece em 

decorrência da coexistência de diferentes microestruturas e do refinamento de grãos (Silva, 

2009). As diferentes estruturas possíveis dos aços ARBL possuem influência direta da taxa de 

resfriamento contínuo, onde através do diagrama de Transformação por Resfriamento Contínuo 

– TRC, pode-se identificar as microestruturas que se formam a partir da decomposição da 

austenita. 

A evolução nos processos de fabricação dos aços API é acompanhada de uma 

redução no teor de carbono e um maior controle dos elementos de liga e das impurezas, 

permitindo o avanço da microestrutura, saindo de uma microestrutura de ferrita-perlita 

grosseira para uma microestrutura refinada de ferrita-bainita, com o aumento do refinamento 

de grãos, principais responsáveis pelos ganhos no limite de resistência mecânica e pela boa 

tenacidade do material (Almeida, 2005) (Albuquerque, 2010). 

Os aços com refinamento de grãos apresentam melhores propriedades mecânicas 

em função de uma quantidade maior de contornos de grãos, que atuam como barreiras para a 

movimentação de discordância, seja pela desordem dos planos de escorregamento na região dos 

contornos de grãos ou devido as diferentes orientações cristalinas entre grãos adjacentes. Os 

materiais apresentam variação na tensão de escoamento (σy) em função do seu tamanho de 

grão, conforme a relação de Hall-Petch, abaixo: 

σy = σ0 + ky.d(- 1/2) 

Onde: d é o diâmetro médio dos grãos; σ0 e ky, são constantes para um dado material. 

Na Figura 05, observa-se um diagrama TRC para um aço API 5L X80 estudado por 

Cizek (2005), no qual para baixas taxas de resfriamento são formadas pequenas quantidades de 

perlita (P) e bainita (B),  e para altas taxas de resfriamento pode-se obter ferrita-bainítica (BF) 
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e uma pequena quantidade de martensita (M). Também é possível observar as prováveis durezas 

Vickers para cada taxa de resfriamento (Ramirez, 2008). 

Figura 05 - Diagrama TRC de um aço API 5L X80 (Cizek et al., 2005) 

 

 
Fonte: Fernandes, 2011 
 

Na Figura 06, pode-se observar as micrografias com as microestruturas esperadas 

para a RGG da ZTA do aço X80. Em 06a, observa-se a microestrutura via MO, com ampliação 

de 500x, ataque Nital 2%, formada por grãos de ferrita e grãos de bainita. Em 06b, observa-se 

a microestrutura via MEV, com ampliação de 5000x, ataque Klemm I, formada por grãos de 

ferrita, grãos de bainita e microconstituintes M-A. 

Figura 06 - Microestrutura na RGG da ZTA do aço X80, MO e MEV 

 
 

 
a) MO - 500x b) MEV - 3000x 

 

 

Fonte: Almeida, 2005 

Ferrita Bainita 

M-A 

Ferrita 

Bainita 
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A estrutura formada durante o resfriamento continuo também recebe influência da 

adição de elemento de liga. Para velocidades de resfriamento superiores a 10ºC/s, Zhao M. C. 

et al., 2003, usando ligas com Nb ou Nb-Ti, obtiveram a formação de estruturas ferrítica-

bainíticas e usando ligas contendo Mo e Nb, foi identificada a presença da ferrita acicular 

(Ramirez, 2008). 

Na Figura 07, pode-se observar o ganho de tenacidade associado ao tipo de 

microestrutura presente e aumento de refinamento de grão, resultado do desenvolvimento do 

processo de laminação, redução do teor de Carbono e adição de microligantes. 

Figura 07 – Microestruturas presentes no desenvolvimento dos aços API. (DeARDO, 1995). 

 

 

Fonte: Albuquerque, 2010 

 

A análise metalográfica é fundamental no processo de identificação da 

microestrutura do material, a partir da qual, pode-se estabelecer uma correlação entre os 

parâmetros usados na produção do material e os efeitos desta microestrutura nas propriedades 

físicas e mecânicas dos aços (Silva, 2004). 

As análises metalográficas para os aços de ARBL apresentam um grande desafio 

no sentido de se uniformizar a identificação das fases e microconstituintes, decorrente da 

complexidade de microestrutura presentes.  Buscando uma solução para o problema, em 1991, 

Araki et al sugeriram uma nomenclatura para os agregados ferríticos. Em 1995, Krauss e 

Thompson apresentam um estudo amplo, onde foi sugerida uma nomenclatura para 

classificação dos diversos microconstituintes obtidos da decomposição da austenita por 

resfriamento contínuo, conforme Tabela 04. 
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Tabela 04 – Nomenclatura dos diferentes produtos ferríticos da decomposição da austenita, 
apresentados por Krauss e Thompson. 

 
Nomenclatura Símbolo 

Ferrita poligonal  µp 
Ferrita quase-poligonal µq 
Ferrita de Widmanstätten µw 
Bainita granular µB 
Ferrita acicular ou ferrita bainítica µ0B 
Bainita superior BU 
Bainita inferior BL 
Martensita µM 
Austenita não transformada gr 
Perlita P 
Constituinte martensita-austenita M-A 
Partículas de cementita q 

 

Fonte: Silva, 2004, adaptação do autor. 

3.6.1 – Bainita 
 

Nos aços com grau X80, produzidos com resfriamento acelerado, são usadas taxas 

de resfriamentos intermediárias de forma a evitar a formação da martensita e da perlita, 

favorecendo a formação dos constituintes bainíticos, que de acordo com a temperatura de sua 

formação podem ser classificados como bainita granular ou globular, bainita superior ou bainita 

inferior. A formação destes constituintes vem acompanhada de uma alta possibilidade da 

formação da microfase M-A. 

A bainita granular nos aços ARBL é obtida por resfriamento contínuo a taxas 

relativamente altas, inicia-se com a nucleação de placas de ferrita nos contornos de grão da 

austenita. Nestas condições de resfriamento é grande a possibilidade de formar a ferrita com 

aspecto granular, responsável pela sua denominação. Segundo Bhadeshia & Honeycombe 

(2006), as placas de ferrita crescem individualmente em aglomerados de feixes, conhecido 

como subunidade, com cerca de 0,2 µm de espessura e 10 µm de comprimento, conforme Figura 

08. A bainita é formada por grãos de ferrita e carbonetos em geometria poligonal. (Almeida, 

2005). 

Na Figura 09, pode-se observar a microestrutura formada por ferrita e bainita 

globular ou granular nos aços de ARBL. 
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Figura 08 – Formação da bainita no contorno de grão da austenita. Adaptado de (Bhadeshia & 
Honeycombe, 2006)  

 
 
 
 

 

Fonte: Albuquerque, 2010 

 

Figura 09 - Morfologia da microestrutura bainita globular 

 

 

Fonte: Albuquerque, 2010 

 

A bainita superior nos aços de ARBL ocorre com a decomposição da austenita na 

faixa de temperatura entre 600°C e 350°C, nucleando lamelas de ferrita supersaturada em 

carbono nos contornos de grãos da austenita, o carbono favorecido pela temperatura elevada 

difunde para a austenita, estabilizando a austenita e favorecendo a formação de lamelas de 

austenita entre as lamelas de ferrita. As lamelas de austenita, com o resfriamento subsequente, 

poderão não se transformar, decompor-se parcialmente em M-A ou decompor-se em ferrita e 

carbetos. 

Bainita globular 
Ferrita 
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A bainita inferior nos aços de ARBL forma-se em temperaturas da austenita inferior 

a 350°C e superiores a formação da martensita, devido a baixa difusão dos elementos de liga e 

das interfaces, consequência da baixa temperatura, ocorre a formação da lamela de ferrita por 

mecanismo de cisalhamento puro, com interface coerente ferrita-austenita, mesmo mecanismo 

da formação da martensita. Como a termodinâmica não favorece mais transformação austenita-

ferrita pelo mecanismo de cisalhamento, a redução dos teores de carbono será obtida pela 

precipitação dos elementos sob a forma de carbetos, tipo direcional, fazendo um ângulo 

próximo de 60° com o eixo principal da lamela de ferrita, retardando a transformação das 

lamelas de austenita, que poderão se decompor em M-A. 

A bainita inferior e superior são semelhantes. Na Figura 10, tem-se uma ilustração 

do mecanismo de formação da bainita inferior e superior (Albuquerque, 2010). A bainita 

superior apresenta uma microestrutura mais grosseira que a bainita inferior, logo, a bainita 

inferior apresenta normalmente melhores propriedades de resistência e tenacidade (Almeida, 

2005) (Albuquerque, 2010). Na Figura 11, pode-se observar as microestruturas da bainita 

superior e bainita inferior. 

 

Figura 10 – Formação da bainita no contorno de grão da austenita. Adaptado de (Bhadeshia & 
Honeycombe, 2006) 

 

 
 

Fonte: Albuquerque, 2010 
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Figura 11 – Morfologia das microestruturas bainita superior e bainita inferior. 

  
a) Bainita superior b) Bainita inferior 

 

Fonte: Site - https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Microestrutura-da-bainita-inferior 
e Figura-2-Microestrutura-da-bainita-superior -3_fig1_286876933, Acessado em 20/11/2018. 

 

3.6.2 – Microconstituinte M-A 
 

Denomina-se constituinte ou microconstituinte M-A, as regiões microscópicas 

presentes normalmente nos contornos de grãos dos aços bainíticos de baixa liga, constituídas 

de ilhas formadas por células de austenita não transformadas, com a presença frequente de 

martensita, recebendo a denominação de constituinte Martensita-Austenita ou simplesmente 

microconstituinte M-A. Ocorre entre as fases resultantes das transformações intermediárias da 

martensita e a perlita, denominadas de bainita ou agregados ferrita-carbonetos. Este 

microconstituinte tem sido objeto de pesquisa com o objetivo de conhecer seu mecanismo de 

formação, desenvolvimento de métodos para detecção devido as suas dimensões reduzidas e 

entender seu alto poder de controlar a tenacidade destes aços, mesmo com baixo teores 

(Almeida, 2005) (Andia, 2012). 

A taxa de resfriamento e o teor de carbono são os fatores principais no controle da 

fração volumétrica de M-A (Batista et al., 2002). Nos aços com grau X80 o microconstituinte 

M-A é de fundamental importância para a coexistência da alta resistência mecânica e boa 

tenacidade, desde que esteja em quantidade limitada e sob morfologia refinada e dispersa 

(Batista et al., 2003). O microconstituinte M-A quando presente com teores inferiores a 

aproximadamente 3%, a resistência mecânica pode ser comprometida e com teores acima de 

aproximadamente 7%, pode reduzir significativamente a tenacidade do aço (Ramírez, 2008) 

(Faraco, 2009). 
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3.7 – Propriedades mecânicas dos aços API 5L X80 
 

As propriedades mecânicas dos aços API 5L X80 usados na fabricação dos tubos 

são dependentes da composição química e dos parâmetros do processo de laminação, que são 

determinantes na formação da microestrutura final, responsável direta pelas propriedades do 

material. Com a atuação na composição química foi possível a obtenção dos aços de grau X70 

pelo processo termomecânico, porém usando este mesmo processo com a atuação nos 

parâmetros da temperatura e a adição do resfriamento acelerado, foi possível produzir o aço 

com grau X80, com alta fração volumétrica de bainita, chegando a uma redução de 12,5% da 

espessura em relação ao grau X70, para as mesmas condições de projeto (Ramírez, 2008) 

(Fernandes, 2011). As propriedades mecânicas dos aços microligados são dependentes também 

da fração volumétrica e da distribuição dos agregados ferrita carbonetos (Ramírez, 2008) 

(Fernandes, 2011). 

3.7.1 – Dureza 
 

A dureza é uma propriedade mecânica intrínseca do material, largamente utilizada 

para a especificação e comparação entre os diversos materiais, além de ser usada para definir 

condições seguras de operação em certos ambientes agressivos. Os aços para serviços na 

presença de H2S apresentam limite de dureza de 250 HV, acima da qual, será exigido o 

tratamento térmico de alívio de tensão (Perini, 2008) (Faraco, 2009). 

Os fatores que influenciam na dureza dos aços com grau X80 são a composição 

química do metal e os parâmetros do processo de laminação controlado com resfriamento 

acelerado, responsável pela formação de uma microestrutura refinada de ferrita-bainita, com 

dispersão fina de microconstituinte M-A (Perini, 2008) (Faraco, 2009) (Silva, 2009). 

3.7.2 – Resistência mecânica 
 

A resistência mecânica é a propriedade mais importante para os materiais 

estruturais, determinada por meio de ensaios uniaxiais de tração em corpos de prova 

padronizados. Um material com valor elevado nessa propriedade torna possível a redução no 

peso da estrutura. A resistência mecânica final do componente mecânico pode aumentar ou 

reduzir, em relação ao valor do material original, em função do processo de soldagem, TTAT 

e o processo de montagem (Ramirez, 2008) (Bastos, 2011). 
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3.7.3 – Tenacidade ao impacto 
 

A tenacidade ao impacto é a capacidade de um material absorver energia até a sua 

ruptura, submetido a esforço acelerado. Materiais com alta tenacidade apresentam fratura dúctil, 

mesmo em baixas temperaturas. 

Os aços API 5L X80 apresentam excelente tenacidade ao impacto, normalmente 

acima de 200 J, se for levado em consideração sua alta resistência mecânica.  O limite mínimo 

de energia absorvida determinado pela norma API 5L, para a temperatura de 0ºC é de 68 J, no 

sentido transversal e de 101 J, no sentido longitudinal de laminação da chapa. O ganho de 

tenacidade nestes aços é função da redução do percentual de carbono e do alto grau de 

refinamento de grãos (Ramirez, 2008) (Silva, 2009) (Bastos, 2011). 

3.7.4 – Resistência à fadiga 
 

A fadiga é definida como o dano localizado e progressivo que ocorre num material 

submetido a um carregamento cíclico. A fadiga é influenciada por inúmeros fatores tais como 

temperatura, presença de microconstituintes duros e tensões residuais (Perini, 2008). 

Os aços API 5L X80 apresentam baixa probabilidade de falha por fadiga nas 

condições como especificados. O risco aumenta consideravelmente quando estes são 

submetidos aos processos de soldagem multipasses e tratamentos térmicos, promovendo o 

surgimento das ZFL, que são regiões duras, onde normalmente se iniciam as trincas de fadiga 

(Ramírez, 2008) (Fernandes, 2011). 

3.8 – Aço AISI/SAE 4130 
 

O aço AISI 4130 é um aço baixa liga tratável termicamente (heat treatable) que 

contém como diferencial em sua composição química os elementos Cr e Mo. Esses elementos 

são responsáveis pela maior sensibilidade desse aço aos tratamentos térmicos e mecânicos, 

usados para o aumento de sua resistência mecânica. Ele possui um teor de carbono médio e um 

alto valor para o carbono equivalente, que torna sua soldagem de alto risco, com grande 

possibilidade de apresentar defeitos na junta. Para a soldagem deste aço são recomendados 

vários cuidados antes, durante e após o processo de união. 

O aço AISI 4130 é equivalente ao aço DIN 25CrMo4, possui a seguinte composição 

química: C – 0,28 a 0,33%; Mn – 0,40 a 0,60%; Pmax – 0,03%; Smax – 0,04%; Si – 0,15 a 0,35%; 

Mo – 0,15 a 0,25% e Cr – 0,80 a 1,10%, podendo ocorrer pequenas variações de acordo com o 

fabricante. 
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A norma para o aço AISI 4130 determina um limite de escoamento de 460 MPa 

(66,7 KSI), um limite de resistência de 560 Mpa (81,2 KSI) e uma dureza de 271 HB (228 HV), 

podendo variar em função dos vários tratamentos térmicos possíveis que são definidos de 

acordo com sua aplicação. A aplicação deste aço é requerida quando se exige alta resistência 

mecânica da peça e do material, características geométricas da peça, solicitações estáticas e 

dinâmicas sobre a peça e boa temperabilidade do material. 

3.9 – Soldagem 
 

 Um processo de soldagem tem como objetivo a continuidade metalúrgica e a 

continuidade microestrutural das regiões da solda, buscando obter as mesmas propriedades 

existentes no metal de base. Os aços de alta resistência têm apresentados efeitos deletérios após 

o processo de soldagem, daí a importância de se entender os parâmetros responsáveis pela 

formação das microestruturas de cada sub-região e atuar na redução desses efeitos negativos. 

Um processo de soldagem, por mais controlado que possa ser executado, sempre vai induzir 

algum tipo de descontinuidade metalúrgica, mesmo que não possa ser detectada pelos métodos 

de ensaios não destrutivos (Bastos, 2011) (Azevedo, 2011). 

3.9.1 – Soldabilidade  
 

Nos processos de soldagem por fusão, a intensidade da fonte de calor é transferida 

para a peça, produzindo a poça de fusão e com ela, complexos ciclos térmicos na região da 

solda. O processo de soldagem pode ser com ou sem o metal de adição. As propriedades 

mecânicas das juntas soldadas são fortemente influenciadas pela microestrutura resultante no 

metal de solda e na ZTA.  

A energia de soldagem, também denominada de aporte de calor, constitui um 

parâmetro determinante na formação microestrutural da junta soldada, consequentemente nas 

propriedades mecânicas da ZF e ZTA (Andia, 2012). 

O pré-aquecimento das peças ou o controle da temperatura de interpasse em soldas 

multipasses promove uma redução na taxa de resfriamento, alterando os efeitos dos ciclos 

térmicos, produzindo soldas com melhores qualidades (Albuquerque, 2010). 

Um dos critérios mais usados para relacionar a soldabilidade de um aço com sua 

composição química é o cálculo do Carbono Equivalente – CE, baseado no fato do carbono ser 

um dos elementos que mais influencia negativamente a soldabilidade de um aço e permite, 

ainda na fase de projeto, verificar a tendência da soldagem induzir descontinuidades, evitando 



40 
 

possíveis falhas em operação e custos com reparos. Atualmente são usadas duas fórmulas para 

cálculo do CE, a CE(IIW), do International Institute of Welding, usada para aços com percentual 

de carbono superior a 0,12%, e a CE(PCM), Parâmetro de Trincamento Modificado, usada para 

aços com percentual de carbono igual ou inferior a 0,12%, conforme as equações abaixo. Como 

podemos observar na Figura 12, os aços ARBL, fabricados pelo processo TMCP e TMCP-RA, 

apresentam boa soldabilidade (Almeida, 2005) (Bastos, 20110). 

Na Figura 12, pode-se observar o Mapa de Soldabilidade apresentando as regiões 

típicas de CE dos aços ARBL, fabricados pelo processo TMCP e TMCP-RA, e os resultados 

obtidos para o CE de todos os materiais usados no processo de fabricação da junta soldada, bem 

como, as ações recomendadas para mitigar as descontinuidades que podem decorrer do 

processo de soldagem em função do CE.  Para efeito de comparação do comportamento da 

soldabilidade dos materiais, todos foram calculados usando a fórmula CE(IIW). 

CE(IIW) = 𝐶 +
𝑀𝑛
6 +

Cr + Mo + V
5 +

𝑁𝑖 + 𝐶𝑢
15 			(%	𝑝𝑒𝑠𝑜) 

CE(PCM) = 𝐶 +
𝑆𝑖
30 +

Cr + Mn + Cu
20 +

𝑁𝑖
60 +

𝑀𝑜
15 +

𝑉
10 + 5𝐵				(%	𝑝𝑒𝑠𝑜) 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Ramirez, 2008, Adaptação realizada pelo autor. 

 

Figura 12 – Mapa da soldabilidade dos aços ARBL-TMCP e TMCP-RA (Ramirez, 
2008) 
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Analisando o comportamento da soldabilidade dos aços usados, o aço API 5L X80, 

mesmo usando a fórmula do CE(IIW), apresentou boa soldabilidade, exigindo apenas um pré-

aquecimento, enquanto que o aço AISI 4130, exige pré-aquecimento, controle de temperatura 

de interpasses, pós-aquecimento e TTAT, expondo a grande diferença da soldabilidade destes 

materiais. 

A temperatura de pré-aquecimento é função do CE e da espessura da peça a ser 

soldada. Moojen e autores (2015) afirmam que pela alta tenacidade deste aço e utilização de 

consumíveis de baixo hidrogênio é possível realizar a soldagem do aço API 5L X80, com 

temperatura de pré-aquecimento abaixo da recomendada, normalmente 100 ºC, sem risco para 

a qualidade da solda. 

A norma API 1104 orienta como processos de soldagem eficientes para as 

tubulações, em condições normais, os seguintes métodos: soldagem com eletrodo revestido 

(SMAW); soldagem por TIG (GTAW); Soldagem por MIG/MAG (GMAW); soldagem por 

arco submerso (SAW) e a soldagem por arame tubular (FCAW) (Bracarense e Liu, 1994). 

3.9.2 – Processos de Soldagem  

3.9.2.1 - Processo de soldagem TIG (GTAW) 
 

A soldagem TIG é um processo que utiliza um arco elétrico entre o eletrodo de 

tungstênio não consumível e a peça a ser soldada, podendo ser manual ou automático. O 

eletrodo, o arco, o metal de adição e a área em volta da poça de fusão da solda são protegidos 

por uma atmosfera protetora de gás inerte ou mistura de gases inertes, conforme a Figura 13. 

Ao utilizar metal de adição, o material do eletrodo deve ser compatível com o metal de base. 

(Marques et al., 2005) (Albuquerque, 2010). 

Figura 13 – Processo de soldagem GTAW, adaptado de (Marques et al., 2005) por 
(Albuquerque, 2010). 

 
Fonte: Albuquerque, 2010. 
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A soldagem TIG produz uma solda limpa e de alta qualidade, sendo bastante usada 

no passe de raiz do processo de soldagem de tubulações. Permite também a soldagem de 

materiais de difícil soldabilidade com ótimos resultados, devido à eficiente proteção contra a 

contaminação (Albuquerque, 2010). 

Na escolha do gás ou mistura de gases inertes, é importante levar em consideração 

a influência da composição química do gás de proteção sobre o arco de soldagem, como um 

parâmetro fundamental para a obtenção de uma solda de qualidade (Marques et al., 1998) 

(Albuquerque, 2010).  

3.9.2.2 - Processo de soldagem com eletrodo revestido (SMAW) 
 
 

A soldagem a arco elétrico com eletrodo revestido é o método mais usado na 

soldagem de tubulações devido sua simplicidade e versatilidade, principalmente nas soldas 

realizadas no campo. 

O processo consiste da passagem de uma corrente gerada por uma máquina de 

soldagem, entre a peça a ser soldada e um eletrodo revestido consumível, forçando a abertura 

de um arco elétrico que gera o calor necessário para fundir a peça a ser soldada e o eletrodo 

revestido, conforme a Figura 14. O metal de adição é depositado por gotas ejetadas sobre a poça 

de fusão e o revestimento do eletrodo cria sobre o metal solidificado uma camada de escória 

que vai protege-lo de contaminações, entre outras funções (Albuquerque, 2010). 

Figura 14 – Processo de soldagem manual com eletrodo revestido SMAW, adaptado de 
(Marques et al., 2005) por (Albuquerque, 2010). 

 

 
Fonte: Albuquerque, 2010. 
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Os eletrodos são responsáveis pelo metal de adição podendo possuir várias 

composições químicas e vários tipos de revestimento de acordo com as características e 

propriedades desejadas nas soldas. Para soldagem de aços de alta resistência, os eletrodos 

exigem cuidados especiais antes e durante o processo de soldagem, como tratamento de 

secagem e conservação em estufas com altas temperaturas, para reduzir a contaminação pelo 

Hidrogênio, elevando o custo e a possibilidade de falha no processo, principalmente nas soldas 

de campo. (Almeida, 2005) (Albuquerque, 2010). 

Na soldagem manual a habilidade do soldador e experiência são fundamentais para 

a escolha, regulagem e execução dos parâmetros, como: tipo e diâmetro do eletrodo; tipo, 

polaridade e valor da corrente de soldagem; tensão; comprimento do arco e velocidade de 

soldagem.  O atendimento e controle destes parâmetros é requisito importante para a obtenção 

de uma junta soldada de qualidade (Albuquerque, 2010). 

3.9.3 – Metalurgia da Soldagem  

 

No processo de soldagem não é possível reproduzir na ZTA a mesma 

microestrutura que foi obtida no processamento termomecânico controlado durante a fabricação 

do metal base, mesmo com o controle de todos os parâmetros de soldagem, uma vez que na 

ZTA são atingidas temperaturas muito elevadas e regiões com patamares de temperatura 

diferentes, as quais produzem uma dissolução desuniforme dos precipitados, que antes se 

encontravam nas formas de carbonetos, nitretos e carbonitretos. Uma das funções fundamentais 

dos precipitados no material é a imobilização dos contornos de grãos para evitar seu 

crescimento, mas com a dissolução dos precipitados ocorre um favorecimento ao crescimento 

de grãos da austenita próximo a linha de fusão e esse crescimento de grãos é o principal 

mecanismo na deterioração das propriedades mecânicas (Almeida, 2005). 

A soldagem por fusão nos aços microligados produz cordões de solda no estado 

bruto de solidificação, com grande variedade de microestruturas e presença dos 

microconstituintes M-A, principalmente quando presente em altos teores e sob a forma de 

lamelas é o grande responsável pelo comprometimento da tenacidade na junta soldada. Os 

microconstituintes M-A, durante o processo de soldagem multipasses podem sofrer a 

decomposição parcial ou total em ferrita e carbetos, com efeito benéfico sobre a tenacidade da 

junta soldada (Almeida, 2005) (Fernandes, 2011). 

O que todos os autores em seus estudos sobre a metalurgia da soldagem concordam 

é que para obtenção de uma solda de boa qualidade faz-se necessário o controle sobre os ciclos 

Aumento do 
refino de grão 
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térmicos e a composição química dos materiais usados na soldagem. As variáveis dos ciclos 

térmicos como, taxa de aquecimento e resfriamento, temperatura máxima atingida e tempo de 

permanência acima de Ac3, são função dos parâmetros de soldagem, características das peças e 

das propriedades físicas dos materiais. Um bom projeto de soldagem deve controlar as variáveis 

e parâmetros para obter a microestrutura desejada para a junta soldada e consequentemente suas 

propriedades mecânicas (Almeida, 2005) (Fernandes, 2011). 

No processo de soldagem onde são favorecidas a formação das microestruturas 

ferrita acicular ou bainita granular, estas podem se alternar em função das características e dos 

parâmetros do processo de soldagem. Se ocorrer o crescimento dos grãos da austenita, inclusões 

no interior dos grãos ou a nucleação da ferrita alotriomórfica, a microestrutura de ferrita acicular 

é favorecida, porém, se as inclusões forem nos contornos dos grãos, predomina a formação da 

bainita (Albuquerque, 2010). 

Na soldagem de aços de alta resistência, principalmente quando fabricados com 

baixo teores de elementos de liga para serviço com H2S, observa-se uma redução da dureza na 

ZTA, que é função do efeito do aporte térmico nos mecanismos de endurecimento utilizados 

para estes aços. O aporte térmico também pode provocar um aumento de dureza na ZTA, 

comprometendo sua utilização para serviço em ambiente com H2S, devido a presença de fases 

frágeis, incluindo a formação de microconstituinte M-A, principalmente na região de grãos 

grosseiros da ZTA com reaquecimento intercrítico (Batista et al., 2016). 

3.9.3.1 – Metal de solda 

 
A microestrutura do metal de solda é controlada principalmente pela composição 

química do metal de adição; metal de base; processo e parâmetros da soldagem e o gradiente 

térmico. Um dos efeitos da adição de elementos microligantes é o aumento da temperabilidade, 

que afeta a composição e distribuição de inclusões não metálicas, retardando a transformação 

em ferrita (Bracarense et al., 1994) (Silva, 2009). 

A ferrita acicular permite uma boa relação entre a resistência mecânica e a 

tenacidade quando presentes em altos teores em regiões com microestruturas grosseiras. A 

tenacidade do metal de solda é função do tipo de constituintes e recebe grande influência da 

morfologia dos grãos, como exemplo, os grãos equiaxiais recuperados pela soldagem 

multipasses proporcionam melhores valores de tenacidade quando comparados com os grãos 

colunares que não foram afetados pelo ciclo térmico de soldagem (Albuquerque, 2010). 
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Os principais fatores que contribuem para a formação das ZFL em juntas soldadas 

são: o aumento do tamanho do grão austenítico durante o aquecimento, formação da bainita 

superior, formação do microconstituinte M-A e precipitação dos elementos microligantes, em 

forma de carbonitretos. Os efeitos negativos dos microconstituintes na tenacidade são 

influenciados pelo percentual, morfologia e pela distribuição destas ZFL ao longo do metal de 

solda (Bracarense et al., 1994) (Silva, 2009) (Fernandes, 2011). 

3.9.3.2 – Zona Termicamente Afetada – ZTA 
 

A ZTA é uma região estreita do metal de base, adjacente a linha de fusão, produzida 

pelos ciclos térmicos durante um processo de soldagem. As elevadas temperaturas e as 

velocidades de aquecimento e resfriamento produzem modificações na microestrutura e 

consequentemente nas propriedades mecânicas em relação ao metal de base (Andia, 2012). 

O processo de soldagem apesar de apresentar mudanças microestruturais similares 

a laminação termomecânica, seus efeitos são significativamente diferentes dos obtidos na 

produção do material. A soldagem cria situações anisotérmicas no metal de base, causadas pelas 

altas taxas de aquecimento e tempo curto na temperatura de patamar, promovendo condições 

metaestáveis, afetando fortemente a microestrutura final, com a formação das ZFL (Almeida, 

2005).  

Na Figura 15, pode-se observar uma ilustração das regiões formadas pelo primeiro 

passe de soldagem e as sub-regiões criadas pelo reaquecimento destas regiões pelo passe 

subsequente (Albuquerque, 2010). 

Figura 15 - Regiões da junta soldada multipasses, adaptado de (Davis & King, 1994; Bhadeshia 
& Honeycombe, 2006) 

 

Fonte: Albuquerque, 2010, Adaptação realizada pelo autor. 
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A ZTA do primeiro passe da soldagem pode ser divida em quatro regiões e sua 

extensão vai desde a linha de fusão até a região do metal de base inalterado. Em função da 

temperatura atingida apresenta alterações distintas na estrutura das regiões, com característica 

específicas, conforme descrição abaixo (Andia, 2012): 

• Região de Grãos Grosseiros (RGG): Esta região se caracteriza pelas alterações na 

estrutura por atingir temperatura de pico entre 1100°C e a temperatura de fusão. Apresenta 

grãos grosseiros e deterioração da tenacidade devido ao crescimento do tamanho de grãos 

austenítico, que ocorre normalmente acima de 1100ºC. A microestrutura final nesta região 

depende do tamanho de grão austenítico que é função do aporte de calor e do tempo de 

permanência nesta faixa de temperatura.  

• Região de Grãos Finos (RGF): Esta região se caracteriza por atingir uma temperatura 

ligeiramente superior a Ac3 e inferior a 1100ºC. Apresenta grãos finos e boa tenacidade, devido 

os elementos microligantes precipitarem na formar carbonetos ou nitretos que atuam na 

ancoragem dos contornos de grãos austenítico, reduzindo ou impedindo sua movimentação.  

• Região Intercrítica (RIC): Nesta região intercrítica são atingidas temperaturas entre as 

curvas Ac1 e Ac3, onde ocorre à transformação parcial da ferrita em austenita. Na soldagem 

multipasses esta região é a mais crítica para a tenacidade. Dependendo da velocidade de 

resfriamento, a porção da austenita pode decompor-se em perlita, bainita superior ou ilhas de 

M-A, responsáveis pela perda de tenacidade da junta soldada.   

• Região Subcrítica (RSC): Nesta região não ocorre transformação de fase, por não atingir 

a temperatura Ac1, apresentando o fenômeno de envelhecimento dinâmico, que pode causar a 

fragilização nesta região nos aços de alta temperabilidade.  

A soldagem multipasses de aços microligados apresenta uma maior possibilidade 

de apresentar problemas de natureza metalúrgica, devido aos vários cíclicos térmicos causados 

pelos reaquecimentos dos passes anteriores pelos passes subsequentes, provocando diversas 

alterações microestruturais (Bastos, 2011) (Fernandes, 2011). 

Nas ZTAs das soldas multipasses, como apresentado anteriormente, as regiões com 

alterações impostas pelo primeiro passe são novamente alteradas pelo aporte de calor do passe 

seguinte, promovendo alterações significativas em suas microestruturas e propriedades. Por 

razão de uma maior criticidade em relação as outras regiões, optou-se por analisar os efeitos do 

reaquecimento na RGG, onde em função da temperatura atingida e alterações na estrutura, 

pode-se divide esta região em quatro sub-regiões com características distintas, conforme 

descrição abaixo (Andia, 2012): 
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• Região de Grãos Grosseiros Inalterados (RGG-I): Esta sub-região se caracteriza por não 

apresentar alterações na estrutura. Ocorre em duas faixas de temperatura da RGG, com 

temperatura abaixo de 200ºC, onde o gradiente térmico é insuficiente para ativar qualquer 

alteração ou superior a 1100°C, por apresentar temperaturas próximas as de sua formação 

inicial, as alterações microestruturais não são significativas. 

• Região de Grãos Grosseiros Supercríticos ou Normalizado (RGG-SPC ou RGG-N): 

Esta sub-região de grãos grosseiros se caracteriza por atingir temperaturas entre Ac3 e 1100ºC. 

Nesta faixa de temperatura ocorre a recristalização dos grãos grosseiros formando grãos finos.  

• Região de Grãos Grosseiros Intercríticos (RGG-IC): Nesta sub-região intercrítica são 

atingidas temperaturas entre as curvas Ac1 e Ac3, onde ocorre à transformação parcial da ferrita 

em austenita. Apresenta crescimento dos grãos de austenita e favorece sua decomposição em 

microconstituintes M-A, associado ao enriquecimento de carbono. Região com maior 

comprometimento da tenacidade. 

• Região de Grãos Grosseiros Subcríticos (RGG-SBC): Nesta sub-região a temperatura 

não atinge a curva Ac1, portanto, não ocorre transformação de fase. As pequenas alterações na 

estrutura quando ocorre são provocadas pelo processo de envelhecimento. 

Inicialmente era atribuída a última camada de solda, a região com menor tenacidade 

da junta soldada, por não sofrer o passe de revenimento. Estudos comprovam que as regiões 

com menores tenacidades estão localizadas na RGG da ZTA, mais precisamente nas sub-

regiões com reaquecimento intercrítico, onde ocorre a transformação parcial da ferrita em 

austenita rica em carbono. Estas sub-regiões durante o resfriamento se decompõe em 

Perlita/Bainita superior ou em M-A, em função da temperabilidade do material, tamanho de 

grão da austenita e da taxa de resfriamento. A formação do microconstituinte M-A, enriquecido 

de carbono na forma alongada e massiva, se constitui no principal fator da redução da 

tenacidade da ZTA da junta soldada, porém, a concentração, distribuição e morfologia destes 

constituintes, também influenciam na tenacidade do material (Bracarense et al., 1994) (Bastos, 

2011). 

3.9.4 – Efeitos da composição química dos aços na ZTA 
 

Em geral, a presença de um elemento de liga diminui a velocidade de decomposição 

da austenita durante a soldagem, reduzindo a temperatura da ocorrência desta transformação ou 

mesmo suprimindo-a. Quando submetida a uma velocidade de resfriamento suficientemente 
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elevada para evitar a formação da perlita, mas que não permita a formação martensita, favorece 

a formação de microestruturas bainíticas, com ganho de tenacidade.  

Os carbonitretos presentes nos aços microligados, quando submetidos a ciclos 

térmicos de soldagem podem apresentar os seguintes comportamentos em função da 

temperatura: dissolução total e re-precipitação e dissolução parcial acompanhada de 

“engrossamento” dos precipitados (Andia, 2012). 

Diferentes elementos de liga podem atuar de forma seletiva sobre as reações de 

transformação da austenita. A seguir, apresenta-se de forma resumida, o efeito de alguns destes 

elementos químicos na microestrutura da junta soldada (Almeida, 2005) (Andia, 2012):  

3.9.4.1 - Nitrogênio 

O nitrogênio é um elemento contaminante nos aços, absorvido da atmosfera durante 

as etapas de produção ou através da adição matéria prima contaminada. O nitrogênio em 

solução sólida na ZTA, provoca uma redução significativa da tenacidade. Já sua presença na 

forma de nitretos, atua na redução do tamanho de grão, com efeito benéfico para tenacidade da 

junta soldada (Pinto, 2006).  

3.9.4.2 - Manganês 

O elemento manganês, quando presente nos aços microligados, inibe a formação 

dos constituintes que atribui baixas propriedades mecânicas ao material, como a perlita e a 

ferrita poligonal e favorece a decomposição em bainita e microconstituinte M-A. Outra função 

da adição do Mn é reduzir a precipitação de compostos do cobre com o objetivo de eliminar o 

processo de envelhecimento natural e promover o endurecimento por solução sólida (Pinto, 

2006). 

3.9.4.3 - Nióbio 

A adição de nióbio é muito importante para obtenção das altas resistências 

mecânicas e boa tenacidade dos aços microligados, podendo ter efeito deletério na tenacidade 

da ZTA. Na presença de altos aportes de calor do processo de soldagem os compostos de nióbio 

se dissolvem permitindo a formação de grãos grosseiros de austenita, promovendo uma redução 

da tenacidade devido ao endurecimento por precipitação dos carbetos de nióbio, além de 

influenciar termodinamicamente para a formação do microconstituinte M-A e retardar sua 

decomposição (Pinto, 2006). 
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3.9.4.4 - Vanádio 

A influência do vanádio na ZTA das juntas soldadas é diferente das observadas na 

fabricação do material, podendo provocar perdas de propriedades adquiridas na fabricação da 

chapa. O vanádio tem efeito negativo na tenacidade da ZTA, principalmente quando presente 

com teores maiores que 0,1 % e submetido a altas velocidades de resfriamento (Pinto, 2006). 

O vanádio presente na região de grãos grosseiros com reaquecimentos supercríticos 

(RGG-SPC) da ZTA dos aços microligados promove um efeito benéfico na tenacidade da junta 

soldada através do favorecimento da formação de ferrita acicular. Na região de grãos grosseiros 

com reaquecimentos intercríticos (RGG-IC), reduz a tenacidade pela formação e retardo na 

decomposição do constituinte M-A (Pinto, 2006). 

3.9.4.5 - Titânio 

A presença do titânio na ZTA dos aços microligados influencia negativamente a 

tenacidade, deslocando a curva da temperatura de transição dúctil/frágil para a direita. O Ti na 

forma de carbonitretos (TiC ou TiN) controla o tamanho do grão austenítico e permite a 

decomposição da austenita em microconstituinte refinados como a ferrita acicular. No 

reaquecimento da RGG da ZTA, a temperaturas acima de 1200ºC, o TiN devido sua baixa 

solubilidade, estabiliza o crescimento de grão da austenita e reduz o efeito negativo da presença 

do nitrogênio na tenacidade da ZTA. Na sub-região de grãos grosseiros reaquecidos 

intercriticamente (RGG-IC), a tenacidade pode ser melhorada devido o Ti ser um forte 

desoxidante, formando o TiO no interior dos grãos, servindo como sítios para a nucleação da 

ferrita acicular (Pinto, 2006). 

3.9.4.6 - Molibdênio 
 

O molibdênio tem influência sobre a ZTA dos aços microligados relacionada a 

dureza, que podem atuar favorecendo o aumento ou a redução em função do aporte de calor. 

Para aportes de calor baixos (< 1,0 kJ/mm), mesmo em pequenas quantidades, promove o 

aumento dos valores de dureza e para aportes de calor (> 1,0 kJ/mm) atua reduzindo os valores 

de dureza (Pinto, 2006). Quando a junta soldada possui elevados teores de molibdênio (> 1,8%) 

seus carbonetos promovem e incrementam a dureza na área reaustenitizada pelo segundo ciclo 

térmico de soldagem. Os carbonetos de molibdênio também facilitam a formação do 

constituinte M-A, devido seu efeito de retardar a difusão de carbono durante a decomposição 

da austenita (Pinto, 2006). 
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3.9.5 – Tratamento Térmico de Alívio de Tensão – TTAT 
 

O TTAT após a soldagem consiste no aquecimento da peça a uma temperatura 

inferior à temperatura crítica do material, ou seja, antes do início da mudança de fase (Ac1). 

Depois de atingida essa temperatura, a peça é mantida aquecida durante um determinado tempo, 

denominado tempo de patamar ou de encharque. Em seguida se inicia o resfriamento uniforme 

e controlado da peça (Bastos, 2011). 

O processo de soldagem pode promover, em função da composição química dos 

materiais, processos de fabricação, parâmetros do processo de soldagem e da espessura da peça, 

o comprometimento das propriedades da ZF e ZTA da junta soldada. A causa destas perdas 

pode ser atribuída as tensões residuais devido ao fenômeno da dilatação térmica e a formação 

e precipitação de microconstituintes frágeis, imposto a peça pela ação do aporte de calor. A 

degradação das propriedades favorece a possibilidade de falha do equipamento em operação, 

principalmente se o serviço for em ambiente com H2S e/ou submetido a esforços cíclicos 

(Bastos, 2011) (Bracarense e Liu, 1994). 

Os principais objetivos do TTAT são: aumento da ductilidade; diminuição da 

dureza tanto na ZF quanto na ZTA; redução de empeno; aumento da resistência à fadiga e o 

aumento da resistência à corrosão sob tensão. O alívio de tensões depende fundamentalmente 

da temperatura e do tempo de permanência na temperatura de patamar. Outros aspectos que se 

deve levar em consideração é a segregação, aglomeração e precipitação dos átomos intersticiais 

de carbono e nitrogênio, bem como, a resistência mecânica e a composição química do material 

(Bastos, 2011) (Dias, 2011). 

O principal parâmetro do material que deve ser avaliado para verificar a necessidade 

de TTAT é o CE, normalmente calculados conforme as fórmulas CE(IIW), para teores de 

Carbono maiores que 0,12% e CE(PCM), para teores de Carbono igual ou inferiores a 0,12%. 

Quanto maior o CE, maior será a temperabilidade do aço, favorecendo a formação das ZFL na 

ZF e ZTA, comprometendo qualidade da solda e a confiabilidade da peça. O aço AISI 4130, é 

um exemplo desta classe, apresentando um valor de CE(IIW) = 0,72 (Bastos, 2011). Os risers 

usados na perfuração de poços para a produção de petróleo em águas profundas necessitam de 

TTAT, devido ao aço AISI 4130, devido o alto CE, previsão de serviço na presença de H2S e 

esforços cíclicos.  

Os novos risers produzidos para as águas ultra profundas estão vindo com 

espessuras superiores a 19 mm, exigindo a necessidade de TTAT mesmo para as soldas 

similares do aço API 5L X80. 
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Os tratamentos térmicos de alívio de tensões em juntas soldadas normalmente são 

conduzidos a temperaturas entre 600ºC e 660°C, por um período de 120 minutos. Estes valores 

de temperatura não são suficientes para provocar alterações significativas na microestrutura, 

mas que pode provocar mudanças na distribuição e morfologia dos microconstituintes, 

movimentando os átomos intersticiais para as discordâncias na presença de tensões. O 

bandeamento mais suave e o alinhamento do microconstituinte M-A são efeitos esperados para 

esta faixa de temperatura (Almeida, 2005). 

A redução da dureza na junta soldada dos aços de ARBL promovida pelo TTAT, 

pode ser atribuída a sua composição química e ao fato da temperatura de nucleação de seus 

precipitados variar em torno de 600ºC, obtendo-se um sensível aumento da tensão de 

escoamento a partir da temperatura de 400ºC até atingir os melhores resultados em 600ºC 

(Bastos, 2011). Quando a temperatura ultrapassa os 660ºC, favorece a recristalização dos grãos 

de ferrita e o aumento do volume dos precipitados, permitindo a propagação de discordâncias 

antes aprisionadas, reduzindo a tensão de escoamento do material (Bastos, 2011). 

Durante o TTAT não ocorrem alterações na microestrutura, porém ocorre o 

coalescimento das ripas de ferrita-bainita, tornando as fronteiras dos grãos originais da austenita 

de difícil identificação. O constituinte M-A, que antes se encontrava nos contornos das ripas, 

passa a aparecer no interior das ripas de ferrita. O M-A pode se transformar em agregados 

ferrita-carbonetos, além da tendência à esferoidização, melhorando a ductilidade do material 

(Bastos, 2011) (Almeida, 2002). 
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4 – MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 – Materiais utilizados 
 

Os materiais usados neste estudo foram doados por uma empresa de petróleo com 

interesse no desenvolvimento de novas tecnologias para fabricação de risers de perfuração. 

Foram entregues um “spool” de 21” com aproximadamente 2,0 m de comprimento, em aço API 

5L X80 certificado, um conector tipo flange de pescoço também com 21” em aço AISI 4130 

certificado e os consumíveis de soldagem de acordo com a Instrução de Execução e Inspeção 

de Soldagem – IEIS. Na Figura 16, pode-se observar o esquema da junta soldada montada. 

Figura 16 – Esquema de montagem da junta soldada 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor 

4.1.1 – Composição química dos materiais 

 

As composições químicas dos materiais utilizados na fabricação da junta soldada, 

aço AISI 4130, aço API 5L X80, vareta ER-100S-G e eletrodo revestido E-10018-D2, estão 

indicados nas tabelas 05 a 08, respectivamente, conforme informações dos fabricantes dos 

materiais. 

Tabela 05 – Composição química do aço API 5L Gr. X80 (API 5L, 2004) 

C% Mn% Cr% Nb% Mo% Al% V% Si% N% Ta% CE(PCM) 

0,04 1,88 0,18 0,07 0,22 0,04 0,02 0,23 0,03 0,03 0,17 

Fonte: Norma AISI/SAE 4130, 2009. 

Tabela 06 – Composição química do aço AISI 4130 (AISI/SAE 4130, 2009) 

C% Mn% Cr% Ni% Mo% Cu% Si% P%(max) S%(max) CE(IIW) 

0,30 0,50 0,95 --- 0,20 --- 0,25 0,025 0,025 0,72 

Fonte: Norma API 5L, 2004. 

AISI 4130 

Junta Soldada 

TUBO DE 
CONDUÇÃO - 21” 

API 5L X80 

CONECTOR DE 
RISER – 21” 
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Tabela 07 – Composição química da vareta para TIG – ER-100S-G (Sítio ESAB, acesso em 
23/03/2017) 

C% Mn% Cr% Cu% Mo% P% S% Si% Ni% CE(PCM) 

0,11 1,50 0,25 0,18 0,49 0,008 0,001 0,58 0,89 0,28 

Fonte: Sítio ESAB 

Tabela 08 – Composição química do Eletrodo revestido – E-10018-D2 (Sítio ESAB, acesso em 
23/03/2017) 

C% Mn% Cr% Cu% Mo% P% S% Si% Ni% CE(PCM) 

0,067 1,852 --- --- 0,304 0,018 0,014 0,468 0,590 0,21 

Fonte: Sítio ESAB 

4.1.2 – Dados das peças 
 
Tabela 09 – Dados do tubo de condução de aço API 5L Gr. X80 (ASME B 31.3, 2014) 

Diâmetro (pol.) Espessura (mm) Observação 

21 16,0 Tubo com costura 

Fonte: Norma ASME B 31.3, 2014. 

Tabela 10 – Dados do conector de risers de aço AISI 4130 (ASME B 31.3, 2014) 

Diâmetro (pol.) Espessura (mm) Observação 

21 16,0 a 50,0  Flange de pescoço 

Fonte: Norma ASME B 31.3, 2014. 

4.2 – Métodos 

4.2.1 – Processos de soldagem 
 

A soldagem foi realizada com o objetivo de se reproduzir uma junta de riser similar 

as produzidas pelos fabricantes de risers. No passe da raiz e no primeiro passe de enchimento 

foi usado o processo TIG (Gas Tungsten Arc Welding – GTAW). Nos demais passes de 

enchimento e nos passes de acabamento foi usado o processo com Eletrodo Revestido - ER 

(Shielded Metal Arc Welding – SMAW). Após o processo de soldagem da junta soldada foi 

realizado o ensaio por radiografia para garantir que a mesma não apresenta descontinuidades 

relevantes.  

O procedimento de soldagem, utilizado na fabricação da junta soldada, encontra-se 

detalhado na Tabela 11, onde foram cumpridas todas as etapas desse procedimento e atendidos 
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os critérios empregados na soldagem de fabricação dos risers usados na perfuração de poços de 

petróleo em águas profundas no Brasil. 

Tabela 11 - Procedimento de soldagem para fabricação da junta soldada 

 
Processo de Soldagem 1: Processo de Soldagem 2: Normas: 

TIG (GTAW) 

Tipo: Manual 

ER (SMAW) 

Tipo: Manual 

ASME V, Ed. 2013. 

ASME B 31.3, Ed. 2014 

Metal de base 1 API 5L X80 Croqui: 

 
Metal de base 2 AISI 4130 

Diâmetro (pol) 21 

Espessura (mm) 16,0 

Tipo da Junta V 

Posição 5G 

Metal de Adição 

Passe Raiz/2°Passe Ench./Acab. Sequência: 

Processo TIG (GTAW) ER (SMAW) 

Especificação A 5.18 A 5.1 

Classificação ER-100S-G E-10018-D2 

Diâmetro (mm) 3,25 3,25 
Camada Passe Consumível Diâmetro 

(mm) 

Polaridade Corrente 

(A) 

Tensão 

(V) 

Raiz 1 ER-100S-G 3,25 CC- 120 13 

Ench. 2 ER-100S-G 3,25 CC- 120 13 

3 a 8 E-10018-D2 3,25 CC+ 128 22 

Acab. 9 a 12 E-10018-D2 3,25 CC+ 118 26 

Controle de Temperatura 

Pré-aquecimento 200°C Tratam. Térmico 630±10°C/120 mim. 
Temp. Interpasse 315°C Taxa de Aquecim. 150°C / Hora 
Pós-aquecimento 250°C/30 mim. Taxa de Resfriam. 150°C / Hora 

Gás de Proteção Ensaio Não Destrutivo 

Tipo Argônio Ensaio Visual 100 % 
Grau de pureza 99,98 % Exame Radiográfico 100 % 
Vazão 12,0 l/mim PM (pós TTAT) 100 % 

Observação: Os dados foram retirados dos relatórios emitidos pelo fabricante da junta. 

Fonte:  Data Book – Brastech, 2016. Tabela adaptada pelo autor 
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Aprovada a junta, foi executado o primeiro ciclo de TTAT, com temperatura de 

patamar de 630 ±10°C, durante duas horas, com taxa de aquecimento e resfriamento de 

150°C/hora, condição definida em função da espessura do aço AISI 4130, conforme Figura 17. 

Após o TTAT, a junta foi inspecionada por Partículas Magnéticas – PM, para verificar se o 

tratamento térmico não teria induzido defeitos na solda. Solda aprovada, foi retirado o cupom-

01, utilizando lixadeira com disco de corte. A junta soldada, agora sem o cupom-01, foi 

submetida ao segundo e terceiro ciclos de TTAT, nas mesmas condições do primeiro ciclo, que 

após o terceiro ciclo foi novamente inspecionada por PM e aprovada, sendo retirado o cupom-

02, utilizando o mesmo procedimento do cupom-01. A junta incompleta foi submetida ao quarto 

e quinto ciclos de TTAT, mais uma vez atendendo as mesmas recomendações do primeiro ciclo. 

Aprovada por PM após o quinto ciclo, foi retirado o cupom-03, usando o mesmo procedimento 

dos cupons anteriores. 

 

Figura 17 – Esquema do TTAT (Temperatura versus Tempo) 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor 

 

Os estudos estão baseados nos resultados obtidos pelas análises metalográficas e 

ensaios mecânicos realizados em CP, fabricados a partir dos cupons removidos da junta de 

solda dissimilar entre um tubo de condução, API 5L X80 e um conector para riser, AISI-4130, 

após os ciclos de tratamentos térmicos de alívio de tensão, conforme Tabela 12. 

 

 
T ( ºC ) 

630±10ºC  

Tempo 120 minutos 

150ºC/h 150ºC/h 
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Tabela 12 – Retirada dos cupons em função dos ciclos de TTAT 

Ciclos Ensaio Não Destrutivo Retirada de Cupom Total de TTAT. 

01 PM Cupom-01 1 Tratamento 

02 ----- ----- 2 Tratamento 

03 PM Cupom-02 3 Tratamentos 

04 ----- ----- 4 Tratamento 

05 PM Cupom-03 5 Tratamentos 

Fonte:  O autor 

A soldagem, os ensaios não destrutivos e os tratamentos térmicos foram realizados 

conforme procedimentos aprovados, com base nas normas vigentes. Os serviços foram 

executados por profissionais qualificados e certificados pelos órgãos responsáveis, garantindo 

a qualidade final da peça. Ao final dos serviços foi emitido um Databook pela empresa 

executante, com os resultados dos trabalhos e os laudos, garantindo que os cupons se encontram 

adequados para fabricação dos corpos de prova. 

4.2.2 – Corpos de Prova 

 
Os cupons foram retirados da junta soldada após os ciclos de TTAT, com 300 x 350 

mm, utilizando uma lixadeira com disco de corte, conforme as Figuras 18 e 19. Os cupons 

foram utilizados para fabricar os corpos de prova. 

Figura 18 – Região da solda em processo de retirada do cupom 01 

   

Fonte:  Data Book – Brastech, 2016.  
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Figura 19 – Região da junta soldada após retirada dos cupons 01 e 02 

 

 

Fonte:  Data Book – Brastech, 2016. 

Os corpos de prova foram fabricados a partir dos cupons, conforme Figura 20, onde 

pode-se observar o mapa com suas localizações. Para as análises metalográficas, ensaios de 

tração e medições da microdureza HV, foram fabricados um corpo de prova de cada cupom. 

Para os ensaios de impacto Charpy-V, foram preparados 3 (três) CPs para cada temperatura 

ensaiada, -20°C, 0°C e 24°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Relatório Nº 020/16-01do Instituto SENAI de Tecnologia Solda, 2016. 
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4.2.3 – Análises Metalográficas 

 
Os CP para as análises metalográficas foram fabricados com área de interesse no 

plano transversal à direção de soldagem, de modo a possibilitar as análises dos metais de base, 

das ZTAs e do metal de solda. Os corpos de prova receberam os seguintes Tags: CP-01, 

fabricado a partir do Cupom-1, com 1 TTAT; CP-02, fabricado a partir do Cupom-2, com 3 

TTAT e CP-03, fabricado a partir do Cupom-3, com 5 TTAT. 

As preparações dos CPs para as análises metalográficas foram realizadas em duas 

etapas. Na primeira etapa foi usado o método de lixamento, sendo usadas as lixas, 320, 400, 

600, 1200 e 2000 mesh. O processo foi iniciado pela lixa de 320 mesh e seguiu uma sequência 

crescente. Sempre após cada etapa de lixamento foi realizada a limpeza do corpo de prova e o 

sentido de lixamento para a próxima lixa foi invertido em 90°.  Após a etapa de lixamento, os 

CPs passaram pelo processo de polimento convencional com pasta de diamante de 9, 6 e 3 

micrometros, nesta sequência. Após cada polimento, foi efetuada a limpeza do corpo de prova 

e a troca do pano da politriz, antes do próximo polimento. Em seguida ao polimento final, foi 

realizado o ataque químico com os reagentes Nital 3% e Klemm 1, para revelar as 

microestruturas presentes no material. 

O reagente Nital 3%, composto por 3 ml de ácido nítrico (HNO3) e 97 ml de álcool 

etílico (PA). Foi utilizado com o objetivo de revelar os contornos de grãos, criar contraste entre 

a ferrita e os carbonetos e identificar regiões com estrutura martensita. 

O reagente Klemm 1, composto por 1 g de metabissulfito de potássio dissolvido em 

50 ml de solução aquosa supersaturada de tiossulfato de sódio. Foi utilizado principalmente 

para gerar um contraste entre as fases, revelando a ferrita (verde ou azul), austenita retida 

(coloração branca, não atacada) e permite identificar o constituinte M-A. O ataque químico com 

Klemm 1 é um processo de corrosão controlado pela ação eletrolítica entre regiões de diferentes 

potenciais, promovendo taxas de ataque diferentes, revelando a microestrutura da amostra. A 

ação do reagente nos aços, depositam um filme fino de óxido com espessura constante, 

produzindo apenas uma cor, porém essa cor, vai variar com o aumento do filme, que é função 

da diferença do potencial eletrolítico entre as regiões. 

As imagens macrográficas dos CPs foram realizadas com o estereoscópio, 

mostrando detalhes dos 2 (dois) metais de base, das ZTAs e do metal de solda, com ampliação 

de 2x. 
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As análises micrográficas foram realizadas apenas qualitativamente. Os ciclos de 

TTAT provocaram alterações na ZTA do aço API 5L X80, porém não foi possível mensurar os 

efeitos destas alterações nas propriedades mecânicas, considerando que as propriedades 

mecânicas têm influência direta dos percentuais e distribuição dos constituintes. 

As análises via microscopia óptica foram realizadas após ataque químico com o 

reagente Nital 3%, por imersão, com tempo de ataque de 12 segundos, seguido de lavagem em 

água corrente, álcool e limpeza por ultrassom. As análises foram realizadas na ZTA do aço 

X80, nas regiões próximas ao passe superior, centro da solda e passe de raiz, com o 

Microscópico Olympus, com iluminação em campo claro, com aumento de 1000x. 

As análises por microscopia eletrônica de varredura por emissão de campo foram 

realizadas após os ataques químicos com os reagentes Nital 3% e Klemm 1, por imersão, com 

tempos de ataque de 12 e 10 segundos, respectivamente, seguido de lavagem em água corrente, 

álcool e limpeza por ultrassom. As análises foram realizadas na ZTA do aço X80, nas regiões 

próximas ao passe superior, centro da solda e passe de raiz, usando o Microscópico ZEISS, do 

Laboratório de Caracterização Estrutural dos Materiais - LCEM, Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte - UFRN, com aumento de 5000x. 

4.2.4 – Medição da Microdureza HV 

 
Os ensaios de microdureza Vickers (HV) foram realizados com carga de 100g por 

15s, utilizado o Microdurômetro digital Shimadzu, nos mesmos corpos de prova das análises 

metalográficas. A distância entre as endentações seguiu a recomendação de três vezes ao 

tamanho da maior diagonal anterior. A linha central da solda foi usada como referência para o 

início dos ensaios e seguiu na direção do metal de base do aço X80, conforme perfil com 

esquema mostrado na Figura 21, onde as linhas vermelhas indicam a localização onde foram 

realizadas as medições. 

Figura 21 – Perfil das medições das microdurezas HV(0,1) 

 
 

Fonte: O autor. 
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4.2.5 – Ensaio de Tração 
 

Os corpos de prova foram usinados segundo as orientações contidas na Figura 22, 

para o corpo de prova retangular, removidos conforme orientação do mapa dos cupons e em 

atendimento as normas ASME B31.3 Ed. 2014 / ASME IX Ed. 2013. Os ensaios dos corpos de 

prova CP-01-Tr, CP-02Tr e CP-03Tr foram realizados com velocidade de 2,0 mm/min até sua 

ruptura, utilizando a Máquina Universal de Ensaios Shimadzu, Modelo UH-F1000 KNX. 

 

Figura 22 – Corpo de prova para ensaio de tração – Dimensionamento e posicionamento 
(ASME B31.3 Ed. 2014 / ASME IX Ed. 2013) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Norma ASME IX. Adaptação do autor. 
 

4.2.6 – Ensaio de impacto Charpy-V 
 

Foram preparados 3 (três) corpos de prova para cada temperatura de ensaio, 

usinados segundo as orientações contidas na Figura 23, conforme a norma ASTM A370 

Ed.2014, com os entalhes localizados na RGG da ZTA do aço X80, conforme Figura 24. Os 

corpos de prova foram ensaiados nas temperaturas de -20°C, 0°C e 24°C, utilizando a Máquina 

de ensaio Charpy 450J ZWICK/ROEL. 

LEGENDA: 
Y – Espessura do corpo de prova 
X – Espessura da junta preparada para teste, incluindo o reforço da solda 
T – Espessura do corpo d prova, excluindo o reforço. 
C - Bordas de faces mais larga de solda 
L - Comprimento paralelo – Maior largura da solda acrescida de 12 mm. 
 

Usinar este trecho, de preferencia por 
fresagem 

Comprimento suficiente 
para penetrar dois terços 
na garra. Raio mínimo 25 mm 

T 

255 mm Esmerilhar ou usinar o mínimo 
necessário para obter faces planas e 
paralelas na largura de 20 mm de 
seção reduzida. Não remover mais 
material do que necessário para a 
execução de teste. 

Y 

X 

L 

C 

32 mm 20 mm 
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Figura 23 – Croqui dos corpos de prova para os ensaios de Charpy-V (ASTM A 370, 2014) 

 

Fonte: norma ASTM A370 Ed.2014. 

 

Figura 24 – Croqui da solda com a localização do corpo de prova para os ensaios de Charpy-V 
(ASTM A 370, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: O autor. 
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5 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 – Processo de Soldagem 

As informações técnicas e os parâmetros obtidos durante o processo de soldagem 

são apresentados na Tabela 13.  

Tabela 13 – Informações dos parâmetros usados na fabricação da junta soldada 

 

CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DE SOLDAGEM 

Norma de referência: 
ASME V, Ed. 2003 

Critério de aceitação: 
ASME B 31.3, Ed. 2014(Cond. cíclica) 

Métodos Processo 1:   TIG Processo 2:      ER 
Máquina de solda Bombozzi, TDC435ED, BST 664 ESAB, LHI825, BST 600 

Metal de base 1 API 5L X80 Croqui: 

 
Metal de base 2 AISI 4130 

Diâmetro (pol) 21 

Espessura(mm) 16,0 

Tipo da Junta V 

Posição 5G 

Gás Argônio Sequência:  

Vazão 12 L/min 

Pureza 99,98 % 

Diâm. Bocal  14 mm 

Diâm. “W” 3,20 mm 
Camada Passe Consumível Diâmetro 

(mm) 

Polaridade Corrente 

(A) 

Tensão 

(V) 

Vel. 

(mm/min) 

Heat input 

(J/mm) 

1 1 ER-100S-G 3,25 CC- 121 13 446,0 1566,6 
2 2 ER-100S-G 3,25 CC- 88 14 113,3 618,5 
3 3 E-10018-D2 3,25 CC+ 123 26 124,2 1362,8 
4 4 E-10018-D2 3,25 CC+ 125 27 95,1 1824,2 
4 5 E-10018-D2 3,25 CC+ 108 26 114,5 1259,6 
5 6 E-10018-D2 3,25 CC+ 113 26 97,6 1493,9 
5 7 E-10018-D2 3,25 CC+ 117 25 93,0 1633,8 
5 8 E-10018-D2 3,25 CC+ 111 25 97,4 1457,0 
6 9 E-10018-D2 3,25 CC+ 89 29 145,3 912,7 
6 10 E-10018-D2 3,25 CC+ 88 25 134,5 852,9 
6 11 E-10018-D2 3,25 CC+ 87 26 141,7 831,1 
6 12 E-10018-D2 3,25 CC+ 88 24 138,1 826,3 

Controle de Temperatura 
Pré-aquecimento 200°C Tratam. Térmico 630±10°C/120 mim. 
Temp. Interpasse 315°C Taxa de Aquecim. 150°C / Hora 
Pós-aquecimento 250°C/30 mim. Taxa de Resfriam. 150°C / Hora 

 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor.  
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A junta soldada fabricada para a realização dos estudos pode ser observada na 

Figura 25, já inspecionada e pronta para a retirada dos cupons, que serão usados para fabricação 

dos corpos de prova. 

Figura 25 - Vista geral da junta soldada após ensaio por PM 

 
 

Fonte:  Data Book – Brastech, 2016. 

5.2 – Análises Metalográficas 

5.2.1 – Análises macrográficas 
 

Os perfis macrográficos dos CPs estão apresentados nas Figuras 26 a 28, com 

aumento de 2x, mostrando as macroregiões bem definidas, metais de base, ZTAs e metal de 

solda.  Pode-se observar uma redução na largura da ZTA, no sentido do passe de raiz para os 

passes de acabamento, em função do aporte de calor, processo de soldagem e geometria do 

chanfro. Outra observação importante é a visualização das regiões regeneradas entre os cordões 

de solda pelo reaquecimento dos passes subsequentes. 

Figura 26 – Perfil macrográfico do CP-01, junta soldada submetida a 1 TTAT 

 

 

Fonte: Instituto SENAI de Tecnologia Solda, 2016. 
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Figura 27 – Perfil macrográfico do CP-02, junta soldada submetida a 3 TTAT 

 

  
Fonte: Instituto SENAI de Tecnologia Solda, 2016. 

 

Figura 28 – Perfil macrográfico do CP-03, junta soldada submetida a 5 TTAT 

 

 
Fonte: Instituto SENAI de Tecnologia Solda, 2016. 
 

As macrografias dos CPs apresentam aspectos esperados para os processos de 

soldagem empregados e seus parâmetros, sem indícios de descontinuidades relevantes, porém, 

pode-se constatar algumas não-conformidades típicas do processo de soldagem manual, como 

regiões do mesmo cordão de solda com volume de deposito diferentes. 

5.2.2 – Análises via Micrografia Óptica 
 

As análises via micrografia óptica do metal de base do aço X80, mostrando as 

microestruturas nas 3 condições de ciclos de TTAT. Na Figura 29, podem-se observar as 

microestruturas formadas por ferrita poligonal ou quase-poligonal (seta vermelha), agregados 

ferrita-carbonetos (seta azul) e precipitados de carbonetos predominantemente nos contornos 

dos grãos (seta verde).  
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Figura 29 - Micrografias do metal de base do aço API 5L X80. Ataque químico com Nital 3% 
e ampliação de 1000x, para as 3 condições de ciclos de TTAT. 

 

 
CP-01 

 
CP-02 

 
 

 
CP-03 

Fonte: Laboratório do Instituto SENAI, 2016.  

 

As análises via MO da ZTA do aço X80, realizadas nas RGG e RGF, próximas aos 

cordões superiores, centro da solda e raiz da solda, para as 3 (três) condições de ciclos de TTAT, 

estão apresentadas nas Figuras 30 a 32.  

Na Figura 30, pode-se observar as microestruturas das RGG e RGF da ZTA do aço 

X80 dos CPs próximas aos cordões superiores, formadas por ferrita quase poligonal (seta 

vermelha), agregado ferrita-carbonetos (seta azul) e precipitados de carbonetos nos contornos 

dos grãos (seta verde). 
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Figura 30 – Micrografias na RGG e RGF da ZTA do aço API 5L X80, cordões superiores. 
Ataque químico com Nital 3% e ampliação de 1000x, para as 3 condições de ciclos de TTAT. 
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Fonte: O autor, realizadas no LCEM, UFRN. 

Na Figura 31, observa-se as estruturas das RGG e RGF da ZTA do aço X80 dos 

CPs próximas ao centro da solda, formada por ferrita quase poligonal (seta vermelha), agregado 

ferrita-carbonetos (seta azul) e precipitados de carbonetos (seta verde). 
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Figura 31 – Micrografias na RGG e RGF da ZTA do aço X80, centro da solda. Ataque químico 
com Nital 3% e ampliação de 1000x, para as 3 condições de ciclos de TTAT. 
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Fonte: O autor, realizadas no LCEM, UFRN. 

Na Figura 32, observam-se as estruturas das RGG e RGF da ZTA do aço X80 nos 

CPs próximas ao cordão da raiz, formada por ferrita quase poligonal (seta vermelha), agregados 

ferrita-carboneto (seta azul) e precipitados de carbonetos no contorno dos grãos (seta verde).  
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Figura 32 – Micrografias na RGG e RGF da ZTA do aço X80, raiz da solda. Ataque químico 
com Nital 3% e ampliação de 1000x, para as 3 condições de ciclos de TTAT. 
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Fonte: O autor, realizadas no LCEM, UFRN. 

As micrografias ópticas, de uma forma geral, apresentaram microestruturas 

compatíveis com os resultados obtidos por outros autores e esperados para este trabalho. Os 

ciclos de TTAT permitiram uma maior difusão do carbono, promovendo mudanças nas 
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microestruturas, em função do tempo de tratamento, através da precipitação dos carbonetos e a 

redução da fração volumétrica dos agregados eutetóides, favorecido pelo coalescimento e a 

esferoidização dos carbonetos. 

5.2.3 – Análises das micrografias via MEV-FEG, Ataque químico com reagente Nital 3% 
 

As análises das microestruturas da RGG da ZTA do aço X80, via MEV-FEG, 

ataque químico com o reagente Nital 3%, com ampliação de 3000x, foram realizadas nos CPs, 

próximas ao acabamento, centro e raiz da solda. 

 Na Figura 33, observa-se a microestrutura da RGG na ZTA do aço X80, próxima 

ao acabamento da solda, formada por ferrita quase-poligonal (seta vermelha), agregados ferrita-

carboneto (seta azul), microconstituintes M-A (seta amarela) e precipitados de carbonetos 

preferencialmente nos contornos dos grãos (seta verde).  

Figura 33 - Micrografias na RGG da ZTA do aço X80, cordão superior. 
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Fonte: O autor, realizadas no LCEM, UFRN. 



70 
 

Na Figura 34, pode-se observar a microestrutura na RGG da ZTA do aço X80, 

próxima ao centro da solda, formada por ferrita quase-poligonal (seta vermelha), agregados 

ferrita-carboneto (seta azul), microconstituintes M-A (seta amarela) e precipitados de 

carbonetos (seta verde).  

 

Figura 34 - Micrografias na RGG da ZTA do aço X80, centro da solda. 
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Fonte: O autor, realizadas no LCEM, UFRN. 

 

Na Figura 35, pode-se observar a microestrutura na RGG da ZTA do aço X80, 

próxima a raiz da solda, formada por ferrita quase-poligonal (seta vermelha), agregados ferrita-

carboneto (seta azul), microconstituintes M-A (seta amarela) e precipitados de carbonetos (seta 

verde).  
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Figura 35 - Micrografias na RGG da ZTA do aço X80, raiz da solda. 
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Fonte: O autor, realizadas no LCEM, UFRN. 

Os ciclos térmicos de soldagem e TTAT promoveram a redução da fração dos 

agregados ferrita-carbonetos e a decomposição dos microconstituintes M-A. Pode-se observar 

indícios da redução dos carbonetos em solução sólida no interior dos grãos, comportamento 

também observado nas análises via MO, devido a precipitação. 

5.2.4 – Análises da Micrografias via MEV-FEG, ataque químico com o reagente Klemm 1 

 
As análises das microestruturas da RGG na ZTA do aço X80, via MEV-FEG, 

ataque químico com o reagente Klemm 1 e ampliação 5000x, próximas ao cordão superior, 

centro da solda e raiz da solda. 
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 Na Figura 36, pode-se observar a microestrutura na RGG da ZTA do aço X80, 

próxima ao cordão superior, formada por ferrita quase-poligonal (seta vermelha), agregados 

ferrita-carboneto (seta azul) e microconstituintes M-A (seta amarela).  

Figura 36 - Micrografias na RGG da ZTA do X80, cordão superior. 
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Fonte: O autor, realizadas no LCEM, UFRN. 

 

Na Figura 37, observa-se a microestrutura na RGG da ZTA do aço X80, próxima 

ao centro da solda, formada por ferrita quase poligonal (seta vermelha), agregados ferrita-

carboneto (seta azul) e constituintes M-A (seta amarela).  
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Figura 37 - Micrografias na RGG da ZTA do aço X80, centro da solda. 
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Fonte: O autor, realizadas no LCEM, UFRN. 

 

Na Figura 38, pode-se observar a microestrutura na RGG da ZTA do aço X80, 

próxima ao passe da raiz, formada por ferrita quase poligonal (seta vermelha), agregados ferrita-

carboneto (seta azul) e constituintes M-A (seta amarela). 
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Figura 38 - Micrografias na RGG da ZTA do aço X80, raiz da solda. 
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Fonte: O autor, realizadas no LCEM, UFRN. 

De uma forma geral, é possível observar qualitativamente, que os ciclos térmicos 

de soldagem e TTAT promoveram uma redução dos constituintes ferrita-carbonetos e a 

decomposição dos microconstituintes M-A. 

 

5.3 – Propriedades Mecânicas 

 

5.3.1 – Microdureza Vickers (HV) 
 

As medições de microdureza foram realizadas nas macrorregiões da junta soldada, 

metal de solda - MS, ZTA e metal de base – MB, próximo aos passes superiores, centro da 

solda e aos passes da raiz, conforme indicação nas macrografias dos CPs, apresentadas nas 

Figuras 39 a 41, mostrando a localização e a quantidade de pontos medidos. 
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Figura 39 - Macrografia da junta soldada do CP-01 

 

 

 

Fonte: Instituto SENAI de Tecnologia Solda, 2016. 

Figura 40 - Macrografia da junta soldada do CP-02 

 

 
Fonte: Instituto SENAI de Tecnologia Solda, 2016. 

Figura 41 - Macrografia da junta soldada do CP-03 

 

 
Fonte: Instituto SENAI de Tecnologia Solda, 2016. 

 

Na Tabela 14, observa-se os resultados obtidos para valores médios e máximos por 

macroregiões e localização na solda, buscando identificar não-conformidades com relação aos 

limites determinados pela norma ISO 15156 (NACE MR 0175), valores médios e valores 

máximos, para serviços na presença de H2S. Outra preocupação foi identificar regiões com 

perda significativa nos valores médios de microdureza que possa comprometer a resistência da 

junta soldada, provocadas pelo excesso de ciclos de TTAT. 
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Tabela 14 – Valores médios e máximos da microdureza HV(0,1) e limites da norma ISO 15156 
(NACE MR 0175) 

 
 

CP 

 

Região 

Metal de 
Solda 
HV(0,1) 

ZTA do  
X80 

HV(0,1) 

Metal de 
base 
HV(0,1) 

 
Limites 

HV(0,1) 
Média Máx. Média Máx. Média Máx. 

 

CP-01 

Cordões superiores 237,6 252 227,9 250 222,5 240  
 
 

250 
(médio) 

 

275 
(máximo) 

Centro da solda 230,1 245 198,9 233 208,7 237 

Raiz da solda 225,5 238 200,4 241 205,4 233 

Valor máximo  237,6 252 227,9 250 222,5 240 

 

CP-02 

Cordões superiores 234,6 273 217,6 240 221,0 230 

Centro da solda 227,0 238 203,1 235 210,5 227 

Raiz da solda 229,5 236 203,5 218 215,4 221 

Valor máximo 234,6 273 217,6 240 221,0 230 

 

CP-03 

Cordões superiores 216,9 238 207,8 224 197,8 214 

Centro da solda 215,0 237 186,7 215 189,6 205 

Raiz da solda 212,1 221 185,8 201 184,4 200 

Valor máximo 216,9 238 207,8 224 197,8 214 

 

Fonte: O autor. 

 

Os resultados encontrados não apresentaram valores de microdureza acima dos 

limites máximos, determinados pela norma para a condição de serviço na presença de H2S, 

porém, as macroregiões da ZTA e MB do CP-03, mostram uma redução significativa nos 

valores médios da microdureza, provavelmente em função da maior quantidade de ciclos de 

TTAT, indicando perdas nas propriedades, resultados compatíveis com as alterações 

microestruturais observadas nas análises micrográficas, como: redução da fração volumétrica 

dos constituintes ferrita-carbonetos e a decomposição dos microconstituintes M-A.  

Na Figura 42, pode-se observar o comportamento da microdureza médias por 

condições de tratamentos térmicos para as macroregiões do MS, ZTA e MB, em função das 

regiões da junta soldada, cordões superiores, centro da solda e raiz da solda.  
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Figura 42 - Resultados das microdurezas da junta soldada, por macroregiões da solda 

 

 

 

Fonte: O autor. 

 

O aumento dos ciclos de TTAT entre o CP-01 e o CP-02, promoveu um leve ganho 

na microdureza média na região da ZTA, tendo como causa provável o efeito do endurecimento 

por precipitação dos carbonetos. O aumento dos ciclos de TTAT entre o CP-02 e o CP-03, 

apresentou perda significativa nos valores médios de microdureza, causas atribuídas a 

decomposição dos microconstituintes M-A e a coalescência e esferoidização dos carbonetos. 

Buscando uma melhor visualização do comportamento da microdureza na ZTA do 

aço X80, foram selecionadas 60 (sessenta) medições, centralizadas pela ZTA, para apresentar 

os perfis por corpos de prova em função das macroregiões (MS, ZTA e MB) e altura na seção 

da solda (cordão superior, centro da solda e raiz da solda). Os perfis estão apresentados nas 

Figuras de 43 a 45, para os CP-01, CP-02 e CP-03, respectivamente. 
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Figura 43 - Perfil da microdureza por macroregiões e alturas na seção da solda do CP-01 

 

 

 

Fonte: O autor. 

 

Figura 44 - Perfil da microdureza por macroregiões e alturas na seção da solda do CP-02 

 

 

 

Fonte: O autor. 

 

150

170

190

210

230

250

270

PERFIL DA MICRODUREZA DO CP-01

Cordão Superior(HV) Central da Solda(HV) Raiz da Solda(HV)

MS
ZTA MB

160

180

200

220

240

260

280

PERFIL DA MICRODUREZA DO CP-02

Cordão Superior (HV) Central da Solda (HV) Raiz da Solda (HV)

MS

ZTA MB



79 
 

Figura 45 - Perfil da microdureza por macroregiões e alturas na seção da solda do CP-03 

 

 

Fonte: O autor. 

Os perfis de microdureza das juntas soldadas para as 3 (três) condições estudadas, 

apresentam um leve ganho ao passar da macroregião do MS para a RGG na ZTA. A ZTA mostra 

uma perda progressiva da RGG até a RGF, voltando a subir até a passagem da ZTA para o MB, 

permanecendo estabilizada. Os perfis de microdureza das regiões da junta soldada apresentaram 

comportamento semelhante ao encontrado por Almeida (2005), Estudo da ZTA de aço API X80 

para tubulações. 

5.3.2 – Ensaio de Tração 

 
Os resultados obtidos nos ensaios de tração para a força máxima, tensões máximas, 

local da fratura e alongamentos, nos corpos de prova, estão apresentados na Tabela 15. Entre 

parênteses, pode-se verificar o percentual de variação das grandezas em relação aos valores 

mínimos determinados pela norma API 5L (2004). Porém, a norma determina esses valores 

para o aço API 5L X80 e os resultados obtidos foram para uma junta soldada dissimilar com o 

aço AISI 4130, permitindo apenas, a comparação dos resultados para o limite de resistência a 

tração, já que todos os CPs romperam no metal de base do aço API 5L X80. 
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Tabela 15 – Resultados dos ensaios de tração, conforme normas ASME B31.3 Ed. 2014 / ASME 
IX Ed. 2013 

 
ENSAIO DE TRAÇÃO 

 
CP 

FORÇA MÁXIMA 
(kN) 

TENSÃO MÁXIMA 
(MPa) 

LOCAL DA RUPTURA ALONGAMENTO 
(%) 

CP-01Tr 191,2 616,8 (- 0,7 %) MB - API 5L X80 22,7 
CP-02Tr 181,4 626,3 (+ 0,9 %) MB - API 5L X80 22,7 
CP-03Tr 186,4 541,6 (- 12,8 %) MB - API 5L X80 25,9 

Fonte: O autor. 

Na Figura 46, pode-se observar a comparação do comportamento da tensão máxima 

de engenharia e o erro padrão, entre os corpos de prova estudados, indicando que se trata de um 

material de alta resistência mecânica, compatível com a especificação do aço API 5L X80.  

Figura 46 – Comparação entre as propriedades obtidas nos ensaios de tração 

 

 

Fonte: O autor. 

 

Os valores obtidos para o limite de resistência a tração (tensão máxima), no CP-01 

e no CP-02, encontram-se muito próximos do valor mínimo de 621 MPa, determinado para o 

aço API X80, conforme a norma API 5L (2004). O ganho de resistência observado no CP-02 

em relação ao CP-01, pode ser atribuído ao endurecimento por precipitação de carbonetos. 

Como esperado, devido ao maior número de ciclos de TTAT, o CP-03 apresentou uma perda 

de 12,8% em relação ao valor normalizado, fato esse, atribuído a decomposição dos agregados 

ferrita-carbonetos e dos microconstituintes M-A. 
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É importante reforçar que a variação nas quantidades de ciclos de TTAT tem 

influência direta sobre as propriedades mecânicas da junta soldada. Estas mudanças de 

propriedades em função do aumento dos ciclos de TTAT são compatíveis com os resultados 

obtidos nos ensaios de microdureza, com perdas nos valores médios e nas análises 

micrográficas, que apresentou mudanças microestruturais como: redução da fração volumétrica 

dos agregados ferrita-carbonetos e decomposição dos microconstituintes M-A. 

Os corpos de prova romperam após significativa estricção na região da fratura, com 

as rupturas ocorrendo no metal de base do aço X80 próximo à ZTA, apresentando fratura dúctil 

típica dos aços laminados de ARBL.  

Na Figura 47, pode-se observar que as fraturas ocorreram no metal de base do aço 

X80, com significativa estricção nas regiões das fraturas dos CP retangulares, indicativo de 

fratura dúctil. O CP-03 apresenta delaminação na parte central, devido a tensão perpendicular 

a tensão principal, favorecer a clivagem dos grãos grandes e/ou a decoesão das interfaces fracas.  

Figura 47 - Vista geral das fraturas dos CPs retangulares após o ensaio de tração 
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Fonte: Fotos Cícero Oliveira, 2017 
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5.3.3 – Ensaio de Impacto Charpy-V 
 

Os resultados obtidos nos ensaios de tenacidade ao impacto Charpy-V executados 

em 3 (três) corpos de prova para cada temperatura de ensaio, -20°C, 0°C e 24°C, mostraram 

comportamentos dispersos para as três condições de tratamento térmicos, não sendo possível 

identificar o efeito dos TTAT nos resultados. 

Na Figura 48 são apresentados os resultados para os valores médios obtidos para 

cada corpo de prova em função da temperatura de ensaio e seus respectivos erros padrão. 

Figura 48 - Curvas dos valores médios obtidos no ensaio de impacto charpy-V 

 

 
 
 

Fonte: O autor. 

Os valores médios de energia absorvida obtidos nos ensaios de impacto Charpy-V 

encontram-se acima dos limites determinados pela norma API 5L para a temperatura de 0ºC, 

que é de 68 J, para o sentido transversal e de 101 J, para o sentido longitudinal de laminação da 

chapa. Materiais que apresentam valores de energia inferiores aos determinados pela norma, 

tendem a falhar por fratura frágil, não sendo recomendado a sua especificação.  De acordo com 

Ramirez (2008) e Bastos (2011), o ganho de tenacidade nestes aços é função da redução do 

percentual de carbono e do alto grau de refinamento de grãos. 

As fractografias das superfícies de fratura, aspectos macroscópicos, são mostrados 

nas Figuras 49 a 51, nas quais, podem-se observar os mecanismos de fratura dúctil, como as 

deformações e regiões com comportamentos distintos. Outro fato que colabora para esse 

entendimento é que os mesmos não romperam durante os ensaios.  
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Na Figura 49, pode-se observar que as fraturas comprovam os resultados obtidos 

para as energias absorvidas, onde o aumento dos ciclos de TTAT promoveu uma leve redução 

da tenacidade na temperatura de -20ºC, acompanhada com a redução da deformação nos CPs. 

 

Figura 49 - Detalhes das superfícies fraturadas dos ensaios Charpy, Temperatura -20°C 
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Fonte: Foto Cícero Oliveira, 2017 

 

Na Figura 50, observa-se que o aumento dos ciclos de TTAT promoveu um leve 

ganho da tenacidade na temperatura de 0ºC, aumentando as deformações dos CPs, 

comprovando os resultados obtidos para as energias absorvidas. 

 

Figura 50 - Detalhes das superfícies fraturadas dos ensaios Charpy, Temperatura 0°C 
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Fonte: Foto Cícero Oliveira, 2017 

 

Na Figura 51, pode-se observar que as fraturas também comprovaram os resultados 

obtidos para as energias absorvidas, onde o aumento dos ciclos de TTAT do CP-01 para o CP-

02, promoveu o ganho de tenacidade, enquanto que o aumento dos ciclos do CP-02 para o CP-

03, provocou a redução da tenacidade para a temperatura de 24ºC, com as deformações dos CP 

apresentando comportamentos similares. 
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50 mm 50 mm 50 mm 



84 
 

 

Figura 51 - Detalhes das superfícies fraturadas dos ensaios Charpy, Temperatura 24°C 
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Fonte: Foto Cícero Oliveira, 2017 

 

As análises dos CPs por temperatura ensaiada, não apresentaram uma influência 

significativa dos ciclos de TTAT, no entanto, os comportamentos das fraturas estão fielmente 

ligados aos valores de energia absorvidas, ou seja, os CPs com maior energia absorvida 

apresentaram as faces da fratura com maior deformação. 
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6 – CONCLUSÕES 
 

As análises via micrografia óptica realizadas na RGG e RGF da ZTA do aço X80 

apresentaram grãos de ferrita poligonais ou quase-poligonais, regiões com agregados ferrita-

carbonetos e precipitados de carbonetos. Os ciclos de TTAT promoveram alterações na fração 

volumétrica dos agregados ferrita-carbonetos, devido aos processos de precipitação, 

coalescimento e esferoidização. 

As análises via MEV-FEG permitiram uma melhor definição das alterações 

microestruturais, além disso o ataque químico com Klemm 1 foi mais eficiente que o Nital 3%, 

na revelação das microestruturas. Pode-se observar microestruturas formadas por grãos de 

ferrita poligonais ou quase-poligonais, regiões com agregados ferrita-carbonetos, 

microconstituintes M-A e precipitados de carbonetos. Os ciclos de TTAT promoveram a 

decomposição dos microconstituintes M-A, redução da fração volumétrica dos agregados 

ferrita-carbonetos e precipitação, coalescimento e esferoidização dos carbonetos. 

Os valores médios obtidos nos ensaios de microdureza HV mostram uma redução 

em todas as regiões estudadas, tendo como causas prováveis uma maior formação da ferrita 

quase-poligonal, devido a decomposição dos agregados ferrita-carbonetos e dos constituintes 

M-A e o coalescimento dos carbonetos, decorrentes do aumento dos ciclos de TTAT. Os 

resultados foram compatíveis com as alterações microestruturais observadas nas análises 

micrográficas e com os resultados obtidos nos ensaios de tração. 

Os limites de resistência a tração (tensão máxima) apresentaram valores coerentes 

para ensaios de tração realizados em juntas soldadas dissimilares, com fratura no metal de base 

do aço X80. O leve ganho no CP-02 e a perda significativa no CP-03, foram acompanhadas por 

uma redução também nos valores da microdureza e alterações microestruturais. Inicialmente a 

variação da tensão foi leve devido os processos de decomposição e alívio de tensão, serem 

compensados pelo endurecimento por precipitação de carbonetos. Com o aumento dos ciclos 

de TTAT, ocorre uma perda significativa em função da precipitação de carbonetos, não ser mais 

suficiente para compensar as perdas provocadas pelos processos de decomposição e do 

coalescimento e esferoidização dos carbonetos. Os corpos de prova romperam após 

significativa estricção na região da fratura, com as rupturas ocorrendo no metal de base do aço 

X80, próximo à ZTA, apresentando fratura dúctil típica dos aços laminados.  

Os valores médios de energia absorvida obtidas nos ensaios de impacto Charpy-V 

encontram-se acima dos limites mínimos determinados pela norma API 5L (2004). As 

alterações observadas na microestrutura não comprometeram a tenacidade ao impacto da junta 
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soldada para as temperaturas ensaiadas.  As análises fractográficas e o aspecto macroscópico 

da fratura revelam que se trata de uma junta soldada com alta tenacidade ao impacto, inclusive 

os CPs não romperam durante o ensaio. 

Por fim, avaliando os efeitos do aumento dos ciclos de TTAT na junta dissimilar, 

pode-se constatar que o aumento dos números dos ciclos de TTAT não trouxe ganhos para a 

junta soldada, em função do CP-01 já atender as exigências da norma. Os resultados 

encontrados para as propriedades mecânicas indicam que o excesso de ciclos de TTAT 

realizados na junta soldada, ocorrido nas condições do CP-03, pode promover o surgimento de 

uma zona de amolecimento na região de grãos finos da ZTA do aço API 5L X80, 

comprometendo o material para as condições de projeto, conforme norma API 5L (2004).  

 

6.1 – SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 
1 – Analisar processos de união por soldagem automatizados de forma a evitar 

heterogeneidades na microestrutura da solda; 
 
2 – Estudar os parâmetros de soldagem com o objetivo de reduzir a formação das ZFL na junta 

soldada, sem comprometer as propriedades mecânicas da solda; 

3 – Estudar novas ligas para o metal de adição de forma a reduzir os efeitos negativos do 

processo de soldagem nos aços com alto carbono equivalente. 
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