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RESUMO
A soldagem a arco elétrico por eletrodo revestido (SMAW) apresenta vantagens
competitivas que tornam esse processo de união um dos mais importantes em escala
industrial. Contudo, a absorção de umidade é um problema que exige cuidados
especiais no armazenamento dos eletrodos, para evitar o comprometimento das
propriedades mecânicas. Na busca do controle de H, recobrimentos protetores de
filmes de PVC e de tinta de alumínio foram aplicados em eletrodos E-7018 na
soldagem de aço ASTM A36. Neste trabalho, realizou-se o estudo comparativo entre
os diferentes corpos de prova soldados com E-7018, com e sem proteção. A
caracterização da zona fundida destas amostras consiste numa avaliação sequencial
dos trabalhos já desenvolvidos por RAMOS (2015) e SOUZA (2017). Através da
utilização das microscopias óptica e eletrônica de varredura, observou-se que a
microestrutura da zona fundida, em todas as condições, é composta pelas ferritas
acicular, poligonal e de Widmanstatten, bainita superior, agregados ferrita-carboneto
e, em algumas regiões, microconstituinte MA. A utilização da técnica de EBSD
permitiu notar que a aplicação do recobrimento proporcionou uma microestrutura
ligeiramente mais refinada na zona fundida, em comparação à condição pura.
Também, os filmes de PVC e tinta de alumínio foram responsáveis por maior
nucleação de ferrita acicular. Em todos os casos, a razão de aspecto da acicularidade
ferrítica variou entre 2 e 10. Ainda de acordo com o EBSD, o recobrimento induziu
maior fração de microfases, principalmente MA, o que pode acarretar redução a
tenacidade do aço.
Palavras chave: microestrutura, zona fundida, filme de PVC, tinta de alumínio, E7018
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ABSTRACT
The shielded metal arc welding (SMAW) presents competitive advantages that
become this union process as one of most important in industrial scale. However, the
humidity absorption is a problem that requires special cares to stock the electrodes, to
avoid the mechanical properties degradation. Trying to control the H, PVC films and
aluminum ink coatings were applied in E-7018 electrodes to weld ASTM SA36 steel.
In this paper was realized a comparative study among different welded samples: E7018, pure and with coating. The molten zone characterization of these samples is a
sequential continuation of the works developed by RAMOS (2015) and SOUZA (2017).
Through the optical and scanning electron microscopies, it was observed that the
molten zone microstructure, in all samples, is composed by acicular, polygonal and
Widmanstatten ferrite, upper bainite, ferrite-carbine aggregates and, in some regions,
MA micro-constituent. The EBSD technique application permitted detect that the
coating was responsible to refine the monten zone microstructure, comparing with the
pure condition, to form AF grains in greater quantity and smaller. In all cases, the
acicular ferrite aspect ratio variated between 2 and 10. Also though the EBSD, it was
possible to note that the coating provided higher MA microconstituent formation and
this condition could reduce the steel toughness.
Keywords: microstructure, molten zone, PVC films, aluminum ink, E-7018
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CAPÍTULO 1
1. INTRODUÇÃO
A união de peças metálicas por soldagem é uma das técnicas mais utilizadas
em escala fabril, englobando um conjunto de processos distintos, com procedimentos
e aplicações específicas. Aqui, daremos destaque à soldagem a arco elétrico por
eletrodo revestido (SMAW), citada por alguns autores como o mais importante
processo de fabricação da metal-mecânica (SILVA, 2016).
Apesar de algumas limitações, a introdução do eletrodo revestido acarreta uma
gama de vantagens no processo SMAW. A implementação de eletrodos básicos
possibilita obtenção de boas propriedades mecânicas, mas, exige cuidados especiais,
pois estes absorvem umidade com maior facilidade. Este é um problema que acaba
por encarecer o processo, visto que é necessário que haja atenção redobrada no
armazenamento destes eletrodos, para evitar qualquer contato com o ambiente
atmosférico.
Esta preocupação é decorrente dos defeitos microestruturais que surgem em
consequência da presença de umidade na zona fundida dos corpos soldados, com
destaque para trincas a frio induzidas por hidrogênio, responsáveis por reduzir
drasticamente a tenacidade do material.
Como os eletrodos básicos apresentam propriedades interessantes, diversos
autores vêm buscando desenvolver alternativas para controlar a absorção de
umidade. RAMOS (2015), em sua tese de doutorado, aplicou diferentes tipos de
recobrimentos num eletrodo E-7018, com o objetivo de proteger o mesmo contra a
ação da atmosfera. Ele defende que recobrir os eletrodos permite a obtenção de
soldas estruturais com boa qualidade de propriedades mecânicas, aliadas a
viabilidade econômica.
SOUZA (2017) desenvolveu sua dissertação de mestrado dando continuidade
ao estudo de RAMOS (2015). No presente trabalho, serão estudados os corpos de
prova soldados por SOUZA (2017), que consiste na soldagem com eletrodo E-7018
“puro”, recoberto com filme de PVC e pintado com tinta de alumínio.
O eixo base correlativo da Engenharia de Materiais apresenta que o processo
de fabricação, a microestrutura final obtida e as propriedades do material são três
variáveis interligadas que devem ser estudas em conjunto. Assim, tendo
conhecimento das variáveis operacionais utilizadas no processo de soldagem, as
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microscopias óptica (MO) e eletrônica de varredura (MEV-FEG) foram utilizadas para
obtenção do estudo microestrutural.
Diferentes fases microestruturais apresentam mudanças drásticas nas
propriedades mecânicas do material. Qualquer modificação no processo precisa ser
severamente acompanhada para que haja maior controle do produto final obtido. No
caso deste trabalho, o recobrimento dos eletrodos fornece elementos químicos à junta
soldada e o acompanhamento dos possíveis efeitos torna-se indispensável.
Por muitas vezes, a avaliação qualitativa não é suficiente, tornando-se
necessário a obtenção de dados quantitativos que sustentem as ideias propostas.
Nesse aspecto, a técnica de EBSD foi aplicada para aquisição de dados que
permitissem comparar a diferença microestrutural gerada pela aplicação de diferentes
recobrimentos nos eletrodos.
Entre os diferentes produtos de decomposição da austenita, a ferrita acicular é
o constituinte mais desejado, visto que proporciona melhores propriedades mecânicas
à zona fundida. O maior destaque é para a elevada tenacidade, consequência, entre
outros aspectos, da morfologia acicular de alta razão de aspecto. Esta dissertação
buscou avaliar os microconstituintes presentes na zona fundida, dando destaque
especial à análise, qualitativa e quantitativa, da ferrita acicular.
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CAPÍTULO 2
2. OBJETIVOS GERAIS
Estudar a influência da implementação de recobrimento de filmes de PVC e de
tinta de alumínio em eletrodos revestidos E-7018, aplicados na soldagem de aços,
fazendo-se a avaliação das mudanças microestruturais presentes no metal de solda,
em consequência do revestimento inserido, principalmente na formação de ferrita
acicular.
2.1 Objetivos específicos
Utilização das microscopias óptica e eletrônica de varredura para identificar os
microconstituintes presentes na zona fundida.
Aplicação da técnica de EBSD para estudo microestrutural quantitativo.
Obter o percentual de ferrita acicular na zona fundida, assim como avaliar suas
características, como morfologia, razão de aspecto e regiões predominantes
Avaliar a presença de microfases e inclusões na formação da zona fundida,
além de compreender a relação destes com as propriedades do material.
Comparar os resultados obtidos com as propostas já desenvolvidas por
RAMOS (2015) e SOUZA (2017).

18

CAPÍTULO 3
3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
3.1. Soldagem por arco elétrico com Eletrodo Revestido (SMAW)
Apontado por muitos autores como o processo de fabricação mais importante
na indústria metal-mecânica (SILVA, 2016), a soldagem é uma operação que visa
obtenção de coalescência localizada, através do aquecimento até determinada
temperatura, com ou sem aplicação de pressão e com ou sem metal de adição (AWS,
2010). Em outras palavras, é um processo de união permanente de peças, similares
ou não, metálicas ou não metálicas, através da ação de forças interatômicas e
intermoleculares (nível microscópico), objetivando a continuidade das propriedades
químicas, físicas e mecânicas na junta soldada. Na verdade, há variação destas ao
longo da solda, mas, não há quedas abruptas que comprometam a aplicação
(MARQUES, 2005). O metal de adição pode apresentar ponto de fusão abaixo ou
aproximadamente igual aos materiais a serem soldados (MACHADO, 1996).
A soldagem por arco elétrico, desenvolvida ainda no século XIX, engloba
alguns diferentes processos, é responsável pela maior gama de aplicações na união
de peças, apresenta elevada versatilidade nos tipos de juntas e posições de soldagem
e custo relativamente baixo (HOULDCROFT, 1979; WAINER, 2005). A soldagem do
tipo SMAW (Shielded Metal Arc Welding) é o processo mais importante deste grupo e
mais aplicado entre todos os processos de união, onde a formação do arco elétrico
ocorre entre a peça e um eletrodo revestido do tipo consumível (Figura 1). O calor é
gerado pela ocorrência de choques entre as cargas elétricas movimentadas no arco
elétrico formado, unindo as peças (WAINER, 2005). O calor do arco elétrico, mantido
entre a peça e o eletrodo, é capaz de provocar fusão do metal de base, da alma do
eletrodo e do revestimento (FORTES, 2005). Permite uso de corrente alternada ou
contínua, esta última possibilitando polaridade direta ou reversa, que gera maior
estabilidade do arco, mas, apresenta maior suscetibilidade ao sopro magnético
(WAINER, 2005).
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Figura 1 – Processo de soldagem com eletrodo revestido (SMAW).
FONTE: ESAB (2017)

A soldagem por arco elétrico com eletrodo revestido é versátil e, relativamente
comparada a outros processos, apresenta baixa produtividade, baixa taxa de
deposição e exige controle severo do nível de umidade, além de habilidade do
operador. Contudo, a enorme quantidade de mão de obra qualificada disponível e a
possibilidade da sua aplicação na soldagem de grande parte dos metais faz com que
o processo seja largamente aplicado nas etapas de fabricação, revestimento, reparo
e manutenção. O equipamento básico utilizado neste tipo de soldagem é mostrado na
Figura 2.

Figura 2 – Equipamento básico utilizado na soldagem a arco elétrico por eletrodo revestido.
FONTE: ROLEMBERG (2014)

Durante o processo, é necessário que haja fornecimento de energia capaz de
unir os materiais, remoção das contaminações superficiais antes do início do processo
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e controle da contaminação do ar atmosférico e das transformações de fases
(HOULDCROFT, 1979; WAINER, 2005). A aplicação de energias térmica e mecânica
possibilita o aparecimento de trincas, poros, distorções, tensões residuais e mudanças
indesejáveis, ou desejáveis, de microestrutura, que necessitam serem controladas e
é o tema central deste trabalho (MARQUES, 2005).
Há diferentes tipos de juntas e a escolha deve atender requisitos de projeto. Na Figura
3 é apresentado uma junta soldada em corte transversal, mostrando que há
possibilidade de deposição de várias camadas e vários cordões ou passes, de
maneira individual (MACHADO, 1996).

Figura 3 – Esquema da seção transversal de uma junta soldada com 6 passes e 3 camadas.
FONTE: MACHADO (1996)

Numa junta de topo, Figura 4, tem-se que a composição química do cordão de
solda formado é dependente do metal de base, do metal de adição (composição do
eletrodo), das possíveis perdas por sublimação e/ou passagem de determinados
elementos químicos para a escória e da diluição. Este último, determinante no
processo, é calculado pela Equação 1 e permite estimar a concentração de
determinado elemento químico no metal de solda (MACHADO, 1996).

Figura 4 – Esquematização de diluição numa junta solda de topo com penetração parcial.
FONTE: MACHADO (1996)
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Equação 1 – Cálculo de diluição

E: porcentagem do elemento químico X no metal de adição;
K: proporção do elemento X que é transferido do eletrodo para a poça de fusão;
DA, DB: frações, em decimal, de diluição dos metais de base A e B, respectivamente;
A, B: porcentagem do elemento X nos metais de base A e B, respectivamente.
Na Figura 5 são apresentadas as diferentes zonas de uma junta soldada. Cada
uma apresenta características e propriedades específicas que, às vezes, não estão
bem determinadas. A zona afetada pelo calor (ZAC), também apresentada na
literatura por zona termicamente afetada (ZTA), não sofre nenhuma fusão, mas,
algumas alterações alotrópicas no estado sólido são produzidas, como crescimento
de grão e possíveis transformações de fases.

Figura 5 – Diferentes zonas formadas numa junta soldada.
FONTE: MACHADO (1996)

O surgimento de novas técnicas e tecnologias de soldagem dá opção a outros
tipos de processos. Porém, apesar de suas limitações, a soldagem SMAW ainda é a
escolhida em diversas aplicações, como na soldagem de dutos em campo, sendo o
mais empregado no mundo para tal fim, de acordo com JUNIOR (2013), que também
aponta para a possibilidade de combinação simultânea de processos distintos em
busca de maior produtividade. Na Figura 6, é esquematizado um corte transversal de
uma junta soldada, com o objetivo de representar os limites das regiões formadas
durante o processo de soldagem de um aço (FELIZARDO, 2016).
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Figura 6 – Representação esquemática de um corte transversal de um cordão de solda.
FONTE: FELIZARDO (2016)

3.1.1. Eletrodo revestido
O eletrodo para soldagem SMAW é constituído de uma alma metálica e do
revestimento, conforme esquematizado na Figura 7. O primeiro, normalmente, de aço
baixo carbono, com baixos teores de enxofre e fósforo, conduz corrente elétrica, além
de prover metal de adição para a junta soldada, e o segundo é um composto de
misturas de compostos orgânicos ou minerais com adição de aglomerante. É exigido
que o eletrodo cumpra algumas funções e que apresentem algumas propriedades e
características (FORTES, 2005; WAINER, 2005, KOU, 2003; SOUZA, 2017):
➢ Alma deve apresentar teores reduzidos desoxidantes, silício e alumínio,
associando-se à maior estabilidade do arco;
➢ Controle dos teores de enxofre e fósforo, que devem ser inferiores a 0,04%
➢ Garantir estabilidade do arco, assim como fácil abertura e reabertura.
Implementa-se elementos que se dissociam no arco e geram gases com baixo
potencial de ionização.
➢ Proteção do metal fundido e do metal de solda da atmosfera, através da
produção de gases durante a decomposição do revestimento, principalmente
CO2, CO e H2, que podem ser ou não inertes ao metal líquido. Enquanto que
os dois primeiros são quase que insolúveis no banho e possuem baixa
atividade, o hidrogênio é altamente solúvel, com características redutoras e alta
atividade, sendo prejudicial à soldagem de diversos aços, principalmente nos
de alta resistência, por facilitar as trincas a frio. Nitrogênio e oxigênio, em
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temperaturas elevadas, combinam-se com ferro e formam óxidos e nitretos,
que podem provocar porosidade e fragilidade
➢ Formação de escória (e sua fácil remoção) e atuação no fluxo e na
desoxidação. Ocorre formação de camada líquida impermeável que flutua em
direção à superfície da poça de fusão, sem reagir com o mesmo, e protege o
metal durante a solidificação. Agentes fluxantes provocam ação redutora, pela
retirada de oxigênio. A escória absorve impurezas, leva-as para a superfície e
aprisiona-as, purificando o cordão. Possibilita redução da velocidade de
resfriamento, permitindo que gases escapem e dá melhor uniformidade e
aparência ao cordão de solda.
➢ Introdução de elementos químicos ao cordão de solda. Pode ocorrer
incorporação de elementos na alma ou no revestimento. Busca-se uma
homogeneidade da composição química ao longo do cordão e a compensação
de elementos é feito porque sua perda pode ocorrer por reações químicas,
volatizações, escória, respingos, fumos e gases. Determinados elementos
controlam o aprisionamento de gases e a porosidade.
➢ Deve haver elevada aderência do revestimento à alma;
➢ Deve ser flexível e não pode ser higroscópico;
➢ Atua como isolante da alma de aço carbono, evitando curto-circuito e
protegendo o operador;
➢ Baixa geração de odores, fumos e respingos;
➢ Facilidade no processamento, com alta taxa de deposição. Alguns elementos
aumentam a condutividade do arco.
➢ Permitem, através de certos elementos como titânio, que a soldagem ocorra
em posições mais difíceis;
➢ Melhorar as propriedades do metal de solda, através de elementos de liga;
➢ Controle da forma do cordão de solda e direcionamento do arco elétrico.

Figura 7 – Estrutura esquemática do eletrodo revestido.
FONTE: ROLEMBERG (2014)
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A seleção adequada do eletrodo deve ser feita em função do tipo de metal de
base, da posição de soldagem, da disponibilidade do equipamento e do processo, da
montagem do eletrodo, custos de soldagem, entre outros.
3.1.2. Características do Eletrodo E-7018
No Brasil e no mundo, a norma mais aplicada referente a classificação dos
eletrodos foi desenvolvida pela American Welding Society (AWS). O eletrodo é
rotulado por uma composição de dígitos na forma: E-XX(X)YZ, na qual, a letra E
designa eletrodo, XX(X) indica o limite de resistência à tração em 1000 psi, Y aponta
para a posição de soldagem e a letra Z define o grau de utilização do eletrodo, como
tipo de corrente e tipo de revestimento (ESAB, 2017).
O eletrodo E-7018 pertence à classe E-XX18, indicando-se que este é do tipo
básico e pode ser soldado em todas as posições, com corrente alternada ou contínua
de polaridade reversa. Em geral, eletrodos da série E70YZ (70.000 psi de limite de
resistência) consistem de composição básica de C, Mn e Si, com possível adição de
Ni, Cr, Mo e V (WAINER, 2005). O E-7018 apresenta limite de resistência mínimo (LR)
da ordem de 480 MPa, limite de escoamento (LE) mínimo de 400 MPa e alongamento
superior a 22%. Possui características semelhantes ao E-7016, com média
penetração, baixo teor de hidrogênio e alta adição de pó de ferro ligado com silicato
de potássio, resultando em arco mais suave, mais estável, com menos respingos e
fácil manuseio, garantindo maior taxa de deposição, com formação de escória densa
e facilmente removível. Sua proteção gasosa ocorre por ação de CO (80%) e CO2
(20%) (FORTES, 2005) e, em geral, eletrodos básicos devem ser mantidos secos,
com armazenamento adequado, embalados à vácuo e requerem ciclos eficazes de
secagem e ressecagem em altas temperaturas.
FORTES (2005) apresenta a composição típica para um E-7018 e suas
respectivas funções, também citadas por SOUZA (2017):
•

Carbonato de cálcio – 30% - agente fluxante, formação de gases protetores e
controle do pH da escória. Formador de escória de CaO.

•

Pó de ferro – 30% - agente de deposição e responsável por aumentar
produtividade;

•

Fluorita – 20% - agente fluxante, reduz viscosidade, forma escória e controla
sua basicidade;
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•

Silicato de potássio – 15% - aglomerante, estabilizador do arco e formador de
escória;

•

Ferro-manganês – 5% - agente desoxidante e fornecedor de ferro-liga e
manganês;

•

Umidade – 0,1%.
É apresentado na Tabela 1, requisitos químicos para o E-7018 aplicado à

soldagem de aços carbonos, conforme definição da AWS A 5.1.
Tabela 1 – Requisitos químicos para eletrodo E7018.

Composição química
Elemento químico

Mn

Si

Ni

Cr

Mo

V

Mn+Ni+Cr+Mo+V

Percentual

≤1,60

≤0,75

≤0,30

≤0,20

≤0,30

≤0,08

≤1,75

FONTE: FORTES (2005)

3.2. Ciclo térmico de uma zona soldada – formação de diferentes regiões
O intenso aporte de calor, localizadamente fornecido durante o processo de
soldagem, provoca a formação de regiões características, apresentadas na Figura 5,
e que podem ser esquematizadas pela repartição térmica mostrada na Figura 8.
Nesta, de acordo com SILVA (2017), seria possível identificar a temperatura máxima
que se atingiu em cada ponto do metal. Durante um processo de soldagem por fusão,
como o SMAW, estas regiões são submetidas a ciclos térmicos que, na verdade,
acabam por definir os limites de cada uma delas. Caminhando-se do centro do cordão
de solda até sua extremidade, as temperaturas máximas localmente atingidas
decrescem, caracterizando a repartição térmica e tornando a caracterização
metalúrgica muito complexa. A máxima temperatura atingida é característica de cada
material, sofrendo influência de diversas propriedades do mesmo e das condições de
soldagem.

No caso de soldagem com pré-aquecimento, quanto maior for esta

temperatura, maior será a extensão da ZAC e menor será a velocidade de
resfriamento. Esta última, também será menor em condições de maior energia de
soldagem (SENAI-SP, 2013).
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Figura 8 – Esquematização da repartição térmica de uma junta soldada.
FONTE: MODENESI (2012)

Representado na Figura 8 por C, o metal de base (MB) é uma zona sem
mudança microestrutural, na qual a temperatura máxima localmente atingida foi
inferior a temperatura crítica. Por se localizarem mais distantes da fonte de calor, o
ciclo térmico da soldagem não foi suficiente para provocar mudanças metalúrgicas.
Em outras palavras, o MB consiste no material antes de ser soldado. Suas
propriedades e características, como tamanho de grão, composição química, carbono
equivalente, fases presentes, com ou sem tratamento térmico, processo de produção
adotado, entre outros, contribuem para as características da ZTA obtida (MODENESI,
2012; SENAI-SP, 2013).
A região na qual ocorreu completa fusão do material é chamada de Zona
Fundida (ZF) e é caracterizada pela letra A, na Figura 8. Nesta, a temperatura máxima
atingida, de pico (Tp), é superior a temperatura de fusão (Tf) do material, indicando
que ocorreu formação de fase líquida durante o processo, com formação da poça de
fusão.
Adjacente à ZF, encontra-se a Zona Termicamente Afetada (ZTA), também
denominada na literatura por Zona Afetada pelo Calor (ZAC). Consiste numa região
na qual não houve fusão do metal de base, mas, que o ciclo térmico imposto foi capaz
de

proporcionar

alterações

metalúrgicas

que

influenciam

diretamente

nas

propriedades finais obtidas e na microestrutura do cordão de solda. É compreendida
entre a Tf e a temperatura crítica (Tc), esta última representa o limite inferior a partir
do qual não ocorre mais alterações microestruturais decorrentes do aporte térmico
implementado na soldagem (SENAI-SP, 2013).
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A ZTA, por muitas vezes, é a região de maior interesse de pesquisa, pois, ela
é condicionada a ciclos de aquecimento/resfriamento severos, que acabam por definir
suas propriedades e características mecânicas e microestruturas. Na Figura 9, notase a divisão esquemática da formação de um cordão de solda em um aço
hipoeutetóide, com diferentes regiões. A zona 1 limita o fim da ZF, indicando que nesta
região a temperatura atingida foi superior à de fusão do material. QUITES (2008)
subdivide a ZTA em três zonas, com características distintas: supercrítica, subcrítica
e intercrítica. A primeira, também denominada de zona transformada, como o próprio
nome sugere, consiste numa região que foi completamente austenitizada. A região
intercrítica, ou parcialmente transformada, indica que a temperatura máxima atingida
localmente foi superior a A1, porém, inferior a A3, havendo austenitização parcial da
microestrutura. Por fim, a zona subcrítica ou não transformada é a região na qual a
temperatura atingida não foi superior a A1 e, consequentemente, não houve
transformação austenítica durante o aquecimento. Mas, toda via, a temperatura
atingida é capaz de provocar mudanças metalúrgicas que alteram as propriedades do
MB (ANDIA, 2012; MODENESI, 2012; PEREIRA, 2009).
Na soldagem de aços de composição química similar ao adotado neste estudo,
em regiões distintas da ZTA são alcançadas temperaturas capazes de transformar
toda a estrutura ferrítica-perlítica em austenita. Porém, durante o resfriamento, a
formação microestrutural em toda a extensão da ZAC é extremamente complexa e
não segue um modelo padrão, tornando-se necessário seu estudo (MARCONI, 2015).
Diversos estudos apontam que os principais problemas metalúrgicos estão ligados à
formação da ZTA e, por isso, acompanhar sua formação torna-se essencial para o
controle das propriedades do produto final (VILARINHO, 2010).
Próximo à ZF, os grãos da ZTA são grosseiros, devido a maior temperatura
atingida, capaz de ativar termicamente o crescimento do grão austenítico e reduzir a
energia de contorno de grão, levando a maior estabilidade. Regiões mais distantes
do ponto de aporte de calor, a taxa de resfriamento aumenta, levando a formação de
grãos mais refinados, conforme a Figura 9 (ANDIA, 2012). A largura da ZAC é função
do ciclo térmico, tornando interessante acompanhar as diferentes sucessões impostas
de aquecimento e resfriamento da junta. VILARINHO (2010) et al. simulou condições
de formação de uma ZTA, buscando criar um diagrama CCT específico. Estes, quando
fornecidos corretamente, ajudam bruscamente na compreensão microestrutural do
cordão de solda.
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Figura 9 - Representação de uma zona soldada.
FONTE: ANDIA (2012)

O rápido resfriamento aponta para possível formação martensita, fase que pode
apresentar alta dureza e elevada fragilidade, dependendo do teor de carbono e do tipo
do aço. Esta microestrutura, quando combinada aos grãos mais grosseiros presentes
próximos à ZF, condicionam possível perda de tenacidade do aço (ALBUQUERQUE,
2012; MARCONI, 2015)
Conforme já mencionado anteriormente, na zona subcrítica, a temperatura
máxima não ultrapassa a A1 e não ocorre austenitização. Porém, algumas mudanças,
as vezes desejáveis e em muitos casos indesejáveis, como esferoidização da
cementita, precipitação de partículas de carbonetos, nitretos, entre outros,
caracterizando tais mudanças que são capazes de ocorrer sem que haja formação
austenítica (SENAI-SP, 2013).
No centro do cordão são medidas maiores temperaturas, estas que, por sua
vez, reduzem gradativamente ao se afastar do centro do ponto de aporte de calor. Os
ciclos de aquecimento-resfriamento apresentam comportamento heterogêneo ao
longo da extensão do material e, com isso, surgem tensões residuais e distorções que
são consequências das contrações e ou expansões sofridas pelo produto soldado
(JUNIOR, 2008).
O fluxo de calor no qual a peça é submetida é de fundamental importância no
estudo metalúrgico e depende de diversos parâmetros, como condutividade térmica,
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espessura e geometria da junta, energia de soldagem aplicada, temperatura de préaquecimento, entre outros (MODENESI, 2001). SILVA (2017) também define que o
ciclo térmico consistiria na medição da temperatura ponto a ponto, ao longo do tempo,
o que também é descrito por vários outros autores. MODENESI (2012) cita que, como
apresentado na Figura 10, o ciclo térmico pode ser descrito em função de três
parâmetros principais: temperatura de pico (Tp), tempo de permanência (tp) e
velocidade de resfriamento (Φ). No gráfico, Tc representa a temperatura crítica

Figura 10 – Esquematização do ciclo térmico numa soldagem de um único passe.
FONTE: MODENESI (2012)

Tp marca a maior temperatura atingida em um ponto da peça, possibilita definir
a ocorrência de alterações da microestrutura em função da energia térmica imposta e
depende de diversos fatores e parâmetros. Observa-se, de acordo com a Figura 10,
observando-se o eixo das abscissas, que o ciclo térmico caracteriza aquecimento até
onde a curva atinge seu ponto máximo, T p, passando, a partir deste ponto, a
esquematizar uma região de resfriamento. (MODENESI, 2012). O parâmetro tc é
importante de ser estudada por quantificar o tempo em que o aço permaneceu em
condição acima de TC, condição que torna possível a ocorrência de transformações
metalúrgicas, como mudanças de fases, crescimento de grão, dissolução de
precipitados e outras modificações. A tangente, Φ, marca a inclinação da curva de
ciclo térmico e define a velocidade de resfriamento na qual o material foi submetido.
Este parâmetro pode ser obtido medindo-se o tempo necessário para que o material
resfrie de uma temperatura para outra e, para aços, são comumente adotadas 800°C
e 500°C como valores padrão (SILVA, 2017). Em aços sujeitos a transformações de
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fase causadas pelo resfriamento rápido, como formação de martensita, MA, bainita,
ferrita acicular e outros, torna-se essencial o controle de Φ (MODENESI, 2012).
3.3. Soldabilidade dos aços
A soldabilidade pode ser vista como um indicador que “mede” a capacidade
que um material apresenta de ser soldado, desempenhando o serviço de maneira
eficiente, indicando a facilidade em se obter uma solda satisfatória e depende de
alguns fatores, como composição química, quantidade de carbono, espessura da
chapa a ser soldada, condições térmicas, microestrutura, processo de soldagem
empregado, condições de restrição da junta, hidrogênio difusível pelo eletrodo, entre
outros (BOTT et al. 2003; JENNEY, 2001). Estes fatores limitam a soldagem da junta
e quando esse limite é largo, é dito que o material apresenta boa soldabilidade. Por
outro lado, quando estas características impõem grandes dificuldades no processo, o
material é caracterizado por ter baixa ou difícil soldabilidade (SENAI-SP, 2013).
Novas tecnologias de produção de aços levam fortemente em consideração o
carbono equivalente (Ceq) do material, que é um parâmetro que cada vez mais deve
ser observado e melhorado. É um indicador que relaciona o nível de soldabilidade
com a temperabilidade dos aços, tem o carbono como referência mas considera a
influência de demais elementos químicos (JUNIOR, 2013; MONTE, 2013). Duas
equações, Equação 2 e Equação 3, e, consequentemente, duas terminologias são
bastante conhecidas atualmente no mundo. A primeira foi desenvolvida pelo
International Institute of Welding (IIW), que aponta para boa soldabilidade em teores
de Ceq inferiores a 0,40% (MODENESI, 2011). A segunda foi desenvolvida no Japão
por Ito e Bessyo, aplicada a aços mais modernos com baixo teor de carbono e baixa
liga (como nos aços API aplicados em dutos e aços temperados e revenidos para
estruturas soldadas) condição na qual não é adequada o uso da equação do Ceq (IIW)
(MALCOLN, 2007).
Equação 2 – Cálculo do Ceq (IIW)

Ceq(IIW) = C +

Mn
6

+

(𝐶𝑟+𝑀𝑜+𝑉)
5

+

(𝐶𝑢 +𝑁𝑖 )
15

Equação 3 – Cálculo do Ceq (Pcm)

Ceq(Pcm) = C +

Si
30

+

(𝑀𝑛+𝐶𝑢+𝐶𝑟)
20

+

𝑁𝑖
60

+

Mo
15

+

V
10

+ 5XB
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Alguns autores subdividem a soldabilidade em dependência de três conceitos:
em serviço, operacional e metalúrgico, conforme Figura 11. O primeiro estaria
relacionado às condições e execução do projeto, sendo necessário escolhas corretas
de material, espessura, aporte térmico, restrições da junta, e muitos outros fatores que
influenciam na construção do projeto. O segundo estaria condicionado aos detalhes
de fabricação e montagem, sofrendo influência dos parâmetros, características,
versatilidades e particularidades do processo de soldagem adotado, da capacitação
técnica do soldador, do nível de tecnologia empregado, entre outros. Por fim, o
terceiro estaria condicionado às características metalúrgicas da liga a ser soldada.
Aqui, são consideradas as transformações de fases ocorridas pelo ciclo térmico
imposto, a composição química do material, taxas de resfriamento, e etc. (ACESITA,
2006; SENAI, 2013). Os conceitos, apesar de distintos, complementam a definição
única da soldabilidade do material (ACESITA, 2006). Quanto menor for a necessidade
de controlar o processo de soldagem, maior a soldabilidade do material.

Figura 11 – Diferentes conceitos de soldabilidade.
FONTE: ACESITA (2006)

A temperabilidade de um aço nada mais é do que sua capacidade em formar
estrutura martensítica através do resfriamento rápido. Assim, nota-se que quanto
maior for o Ceq, maior será a temperabilidade do aço. Ocorre deslocamento, para a
direita, do nariz da curva ITT, que se distancia do eixo vertical e, consequentemente,
a mantensita é capaz de ser obtida mesmo com aplicações de velocidades de
resfriamentos mais baixas. Por outro lado, quanto se tem teores mais baixos de Ceq,
o nariz está localizado muito próximo ao eixo das ordenadas e mesmo em aplicações
de bruscas taxas de resfriamento há maior dificuldade de transformação martensítica,
indicando que o aço é menos temperável. Por outro lado, valores menores de Ceq e
de temperabilidade consistem em maior soldabilidade (COSTA E SILVA, 2010;
JUNIOR, 2013).
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Nota-se, atualmente, uma busca incessante de reduzir o Ceq para aumento da
tenacidade à fratura, visto que a martensita é uma fase de dureza elevada, mas de
alta fragilidade (COSTA E SILVA, 2010). Assim, outras formas de aumento de
propriedades mecânicas vêm sendo desenvolvidas para possibilitar o uso de
quantidades cada vez menores de carbono e de elementos de liga (HILLENBRAND,
2001; MONTE, 2013). Apesar de não ser o foco deste trabalho, é importante citar que
dentre os mecanismos de endurecimento possíveis ao aço, o refinamento de grão se
apresenta como o único capaz de aumentar resistência mecânica e tenacidade
simultaneamente (GORNI, 2007), condição que possibilita redução do Ceq e aumento
da soldabilidade. Na soldagem, condições específicas podem contribuir para
formação de microestruturas duras e frágeis na região da ZTA, facilitando as trincas a
frio por hidrogênio (JUNIOR, 2013).
3.4. Absorção de umidade no processo de soldagem
O controle da absorção de umidade é um problema que deve ser vencido para
que o processo SMAW continue apresentando eficiência para competir com os demais
processos na soldagem de aços. A qualidade da solda pode ser severamente afetada
no caso de o eletrodo absorver umidade, como nos básicos, que apresentam grande
tendência de absorção da umidade do meio ambiente e são aplicados na soldagem
de aços de alta resistência e elevada espessura, havendo maior exigência do controle
de hidrogênio para inibir e evitar o trincamento a frio e fragilização. Surge-se, então, a
definição de eletrodos de baixo hidrogênio que, apesar de ser um termo amplamente
utilizado, não é oficialmente definido pela AWS (RAMOS, 2015).
Na Figura 12 é esquematizada a absorção, em função do tempo, num eletrodo
básico E-7018 e temperatura de 20°C. Observa-se que exposição a maiores umidades
relativas levam a maior absorção. Um excessivo teor de umidade pode gerar um arco
instável, com formação de respingos e porosidades. Seu nível pode ser medido
através de testes determinados pela AWS A5.1 e, para eficaz controle, os cuidados
em armazenamento, conservação, secagem e, até, ressecagem devem ser
estritamente seguidos. O nível de umidade permitido pela norma em eletrodos E-7018
comuns é de até 0,60%, na condição de As-Received ou Conditioned, a 27°C e uma
umidade de 80% por 1 hora. O desenvolvimento de revestimentos para combater essa
absorção vem sendo cada vez mais implementado por fabricantes (FORTES, 2005;
MODENESI, 2012).
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Figura 12 – Absorção de umidade de um eletrodo básico em função do tempo de exposição ao meio
ambiente.
FONTE: MODENESI (2012)

As características do fluxo de soldagem, da fabricação do eletrodo (tipo de
ligante que o compõe, a temperatura de secagem) e temperatura de processo são
outros fatores que afetam a absorção de umidade. FORTES (2005) aponta também
que, geralmente, para exposição em mesma umidade relativa, um eletrodo absorve,
para o mesmo tempo, mais umidade com o aumento da temperatura.
3.5. Defeitos comuns no processo de soldagem
A presença de defeitos e descontinuidades nos produtos soldados nem sempre
impedem seu uso. Na verdade, é quase que “impossível” existir um material obtido
por qualquer que seja o método de fabricação e que seja completamente isento de
defeitos. Estes, por sua vez, podem ser admitidos por norma e não condizerem com
a mecânica da fratura, assim como podem ser admitidas por ensaios normativos, mas
não estarem possibilitados de continuarem em serviço, visto que compromete a
mecânica da fratura, mesmo apresentando tamanhos pequenos e serem até invisíveis
a olho nu (QUITES, 2008).
Alguns defeitos comumente encontrados nos produtos soldados são: falta de
fusão, falta de penetração da junta, mordeduras, inclusão de escória e porosidade.
Outras alterações e são apontadas por diversos autores, estas mais associadas às
modificações metalúrgicas e muito influenciadas pelo ciclo térmico: crescimento de
grão, distribuição, dissolução e crescimento de precipitados, trincas de solidificação
(fissuras a quente), trincas a frio induzida por hidrogênio, trincas de cratera,
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surgimento de microestruturas frágeis, surgimento de tensões residuais (ACESITA,
2006; SCHWEDERSKY, 2011; VILARINHO, 2010).
Outras alterações e são apontadas por diversos autores, estas mais associadas
às modificações metalúrgicas e muito influenciadas pelo ciclo térmico: crescimento de
grão, distribuição, dissolução e crescimento de precipitados (VILARINHO, 2010)
3.5.1. Trincas a frio induzida por hidrogênio
Fissuras e trincas a frio, porosidade e respingos na solda são alguns dos efeitos
decorrentes da concentração de hidrogênio na poça fundida. O calor do arco elétrico
formado é capaz de quebrar moléculas de água e de substâncias orgânicas,
promovendo quebra do H2 em íons H+. Algumas das principais fontes, conhecidas, de
hidrogênio são recorrentemente citadas na literatura:
- Absorção de umidade pelo revestimento do eletrodo e/ou pelo fluxo de
soldagem;
- Possível presença de umidade e contaminações no gás de proteção;
- Presença de óleos, graxas, lubrificantes e/ou sujeiras no eletrodo ou na
superfície do metal de base, provocando decomposição da solução orgânica pelo
calor;
- Presença de óxidos hidratados, oriundos, por exemplo, da ferrugem presente
na superfície dos eletrodos ou no pó de ferro;
- Presença de água quimicamente ligada no eletrodo ou no fluxo, provocada
por produtos hidrocarbonados ou pela água presente no interior dos cristais, com em
argilas e ligantes;
-

A umidade do ar, por si só, é uma fonte de hidrogênio que pode expirado

para o interior do arco.
Nota-se que o hidrogênio pode se difundir durante a soldagem ou,
posteriormente, quando posto em serviço.
Existem diversos métodos para verificação do teor de hidrogênio difusível, que
difere do teor total, nos aços. Por ser um elemento que rapidamente se difunde no
metal de solda, mesmo a baixas temperaturas, e por estar presente em quantidades
da ordem de ppm, sua medição exige procedimentos especiais.
De acordo com o International Institute of Welding (IIW), a classificação do teor
de hidrogênio difusível é feita conforme a Tabela 2, na qual a medição é apresentada
pelo volume de gás hidrogênio, em ml, presente em cada 100 g do metal de solda, em
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condições normais de pressão e temperatura e, consequentemente, quanto maior for
o teor, maior a susceptibilidade de ocorrência de trincas a frio (EASTERLING, 1983).
Tabela 2 – Susceptibilidade de ocorrência de fissuras de hidrogênio.

CLASSIFICAÇÃO IIW

TEOR DE HIDROGÊNIO DIFUSÍVEL [ml/100 g]

Alto

Acima de 15

Médio

10 a 15

Baixo

5 a 10

Muito baixo

0a5
FONTE: FREIRE (1998)

O teor de hidrogênio varia largamente conforme o processo de soldagem e,
também, com o tipo de eletrodo utilizado na soldagem SMAW, como visto na Figura
13. Na aplicação dos eletrodos revestidos básicos, a incorporação de carbonato de
cálcio no revestimento provoca, durante decomposição causada, grande liberação de
CO2, reduzindo a pressão parcial de hidrogênio e, consequentemente, o Hd. Ocorre
que, pelo calor do arco gerado, a molécula de dióxido de carbono se dissocia em
monóxido de carbono e oxigênio. Por outro lado, o uso de eletrodos celulósicos, por
serem oriundos de matéria orgânica e, consequentemente, ricos em H, facilitam a
absorção de hidrogênio na solda (JUNIOR, 2013). Assim, busca-se utilizar gases
isentos de hidrogênio ou inertes a sua presença.
Eficientes processos de secagem e ressecagem dos eletrodos, que também
podem ser envernizados contribuem para redução do Hd. Estudos confirmam que o
teor diminui consideravelmente quando há aumento da temperatura de secagem.
Limpar cuidadosamente a região a ser soldada, aplicar tratamento térmico póssoldagem para eliminação de H e usar eletrodos que forneçam dióxido de carbono e
fluoreto de cálcio ao processo contribuem com o mesmo efeito (SILVA, 2012).

36

Figura 13 – Hidrogênio difusível de acordo o processo de soldagem adotado.
FONTE: RAMOS (2015)

Também abordada por cold cracking, underbead cracking e toe cracking, é
mais comumente definida por trinca a frio induzida por hidrogênio. Consiste em um
dos problemas mais críticos na soldagem dos aços, promove fissuras responsáveis
por falha caracteristicamente frágil, seja por fadiga ou outra fratura catastrófica.
Geralmente, ocorre logo após a soldagem, minutos ou horas, ou passado um curto
espaço tempo, de até 2 dias. Ocorre tanto na ZTA como na zona fundida, no caso de
aços de alta resistência e aços C-Mn, com orientações longitudinais ou transversais e
se forma em temperaturas baixas, entre -60°C e 150°C, como no fim do ciclo térmico
de soldagem. Outros autores apontam para faixas mais amplas de temperaturas 100°C e 200°C (SILVA, 2012). Na verdade, a fissura ocorre numa condição térmica
onde há abaixamento da energia de coesão do material, fazendo com que ele cresça
lentamente até a fratura. Feita a análise de falha via análise microscópica, nota-se que
não há oxidação na trinca, indicando sua formação em temperaturas baixas (QUITES,
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2008).

Altos

valores

de

carbono

equivalente,

e

consequentemente

alta

temperabilidade, e/ou aplicações de bruscas taxas de resfriamento colaboram para
ocorrência de trinca a frio na zona fundida (RAMOS, 2015).
Aços de alta resistência e baixa liga (ARBL) vêm sendo largamente empregado
no transporte de fluidos energéticos (BOOT, 2003). A crescente demanda energética
mundial favoreceu aplicação da laminação controlada seguida de resfriamento
acelerado na fabricação de dutos que apresentam melhores desempenho em serviço
(COSTA, 2016). Apesar do aumento eficiente nos limites de escoamento, resistência
e de tenacidade, a nucleação e propagação de trincas ainda preocupa os fabricantes
e o controle da mecânica da fratura deve ser rigorosamente cumprido. PEREIRA
(2012) aponta as trincas a frio como as descontinuidades mais críticas em tubos
comprometendo, principalmente, a integridade da ZTA e, ás vezes, do metal de solda.
No início do uso de aços ARBL, constantes defeitos de soldagem foram observados,
posteriormente sendo descoberto a ligação à presença de hidrogênio (HILLEBRAND,
2001). Assim, concluiu-se que aços mais temperáveis exigiam condições de soldagem
distintas, incluindo modificação do tipo de eletrodo, pois a fissuração é mais propícia,
como nos aços aqui citados, nos quais os valores de temperabilidade do MB e MS
são similares (FORTES, 2005).
Proposto por Granjon em 1972, o mecanismo de trinca a frio induzida por
hidrogênio pode ser compreendido pela Figura 14. É sabido que, devido ao maior
tamanho dos interstícios octaédricos, a solubilidade do hidrogênio na estrutura CFC,
austenita (γ), é maior que na ferrita (alfa), estrutura CCC (CALLISTER JR, 2008). Por
outro lado, com maior fator de empacotamento atômico e consequentemente menor
espaço para movimentação atômica, o coeficiente de difusão do H na estrutura CFC
é menor que na CCC. O hidrogênio tem raio atômico consideravelmente menor que
os outros íons metálicos, entre 0,25-0,54A, além de massa pequena, condições que
facilitam mobilidade na rede e exigem baixas energias para ativar o processo difusivo.
Com tal valor de raio, seria intrigante pensar que o hidrogênio seria capaz de provocar
fragilidade nos aços. Porém, ocorre que a difusão acontece com o hidrogênio na forma
monoatômica, mas, posteriormente, a recombinação de íons de H+ formam H2, que
geram regiões potenciais à formação de trincas e consequente fratura frágil (CAJU,
2002; COSTA, 2012; GARCIA, 2012).
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Figura 14 – Esquematização da difusão do hidrogênio do metal de solda para a zona termicamente
afetada, proposta por Granjon.
FONTE: SILVA (2012)

Sob ação do calor, o hidrogênio quimicamente ligado presente na atmosfera do
arco elétrico é dissociado em hidrogênio monoatômico, que é dissolvido com
facilidade pela poça de fusão, sendo introduzido na solda. Em temperaturas elevadas,
o coeficiente de difusão do H na austenita, mesmo que menor que na ferrita, é
consideravelmente alto, como visto da Figura 15. A elevada solubilidade do H em (γ)
possibilita que o hidrogênio monoatômico, formado a partir da quebra do H2, seja
capaz de se difundir rapidamente para o metal fundido e, posteriormente, transportado
para a ZTA, como apontado na Figura 14, que considera que o metal de adição é
menos temperável que o metal de base e tem teor mais baixo de carbono (SILVA,
2012). Durante o processo de solidificação, com a redução da temperatura, ocorre
redução da capacidade de solubilizar o H. Esta redução pode ser observada na Figura
16, onde nota-se que a transformação γ → α torna a estrutura mais incapaz de
solubilizar o hidrogênio.
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Figura 15 – Variação do coeficiente de difusão do H na microestrutura, em função da variação de
temperatura.
FONTE: FREIRE (1998)

Figura 16 – Capacidade de solubilizar hidrogênio na microestrutura, de acordo com a variação de
temperatura.
FONTE: ZORZATO (2013)
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As diferenças no gradiente de resfriamento das zonas de soldagem e o uso de
metal de adição com teor de carbono inferior ao metal de base fazem com que,
provavelmente, a austenita da solda se transforme em perlita antes daquela, presente
na ZAC, que se transforma em martensita. Perlita é um microconstituinte formado por
ferrita e cementita e, pela menor solubilidade de α, na interface gama/ α da linha de
fusão, ocorre rejeito de H para a vizinhança, que se difunde em regiões austenitizadas
(mais solúveis) da ZTA que ainda não sofreram transformações, gerando
concentração de H. Na esquematização da Figura 14, as setas simbolizam essa
expulsão de H+, a linha de interface da transformação da austenita em perlita no metal
solda é indicada por TF, enquanto que a representação da transformação martensítica
na ZAC é indicada por TB (CALLISTER JR, 2008; SILVA, 2012). O processo é
favorecido pela estrutura ferrítica apresentar maior capacidade de movimentação
interna do H+, intensificando sua expulsão para estruturas para a austenita que, por
sua vez, alia maior solubilização à menor mobilidade atômica, incapacitando o
hidrogênio de ser transferido para o metal de base antes da transformação
martensítica, surgindo o trincamento.
A imperfeição da rede cristalina gera defeitos aprisionadores de H+ capazes de
se difundir na estrutura solidificada. Na Figura 17 são apresentados alguns sítios
aprisionadores, que reduzem a taxa de difusão do H. Nestas regiões, o acúmulo de
hidrogênio monoatômico possibilita sua recombinação e consequente transformação
para o estado molecular. Essa passagem para H2 gera moléculas maiores que são
impedidas de migrarem e sequentes recombinações aprisionam mais e mais
moléculas que aumentam a pressão interna local, aumentando a tensão interna de
tração na rede e ocorrendo o surgimento de fissuras. PARVATHAVARTHINI et
al.(2001) cita que que estes sítios podem ser classificados com aprisionadores fortes,
intermediários e fracos e que quanto maior a energia ligação do defeito com o
hidrogênio, maior o poder aprisionador.
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Figura 17 – Diferentes sítios aprisionadores de hidrogênio. (a) Sítios interticiais, (b) adsorvido, (c)
difundido, (d) contorno de grão, (e) discordâncias, (f) lacunas, (g) interfaces de precipitados.
FONTE: COSTA (2011)

HORNLUND et al. (2007) explicam que as forças de ligações metálicas são
enfraquecidas com o aumento dessa pressão, a trinca é nucleada e a fragilização
pode ocorrer mesmo com concentrações de H abaixo do limite de solubilidade. É
citado por CHALAFTRIS (2003) que as estruturas martensíticas, perlita ou estruturas
esferoidizadas, martensita revenida – presente nos aços que sofreram têmpera
seguido revenimento e bainita são classificadas, em ordem decrescente, como mais
vulneráveis a fragilização por hidrogênio.
Como já foi abordado, o ciclo de aquecimento e resfriamento não apresenta
uniformidade ao longo de todo o material, como as diferenças presentes no metal de
solda e na zona termicamente afetada. Assim, induz-se que tensões residuais são
inerentes do processo de soldagem e sempre existirão, podendo serem amenizadas
por tratamentos térmicos posteriores (JUNIOR, 2013). São formadas pela contração
térmica oriunda do resfriamento da junta soldada e depende das dimensões da solda,
dos limites de escoamento dos metais de solda e de base, da geometria da junta, de
restrições externas, entre outros. Tensões inerentes do processo podem também
ocorrer pela presença de concentradores de tensões, como entalhes, inclusões na
escória, operações de desempeno, do próprio peso da estrutura, entre outros fatores.
Assim, elas se somam às tensões provocadas pela formação da molécula de H 2 e,
normalmente, quanto maior esse índice total, maior a chance de nucleação e
propagação de trincas (QUITES, 2008; SILVA, 2012).
A busca dos fabricantes, no controle do processo difusivo apresentado, é de
reduzir ao máximo a absorção do hidrogênio pela poça de fusão e/ou, visto que já
absorvido, permitir que o H+ escape da estrutura do material antes que temperaturas
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baixas sejam atingidas evitando, assim, o aprisionamento (SILVA, 2012). Em aços
que apresentam susceptibilidade a trincas por hidrogênio, o E-7018 vem sendo
comumente aplicado (SOUZA, 2017).
São trincas difíceis de serem detectadas e apesar da aplicação de ensaios não
destrutivos horas após a soldagem, elas podem surgir apenas dezenas de horas
depois da obtenção do cordão ou apresentarem tamanho inicialmente tão pequeno
que as tornam incapazes de serem visualizadas nos ensaios. (BERTOLDI, 2015)
Pesquisadores observaram que a ocorrência desta fissuração é consequente
da ação conjunta de quatro fatores que, pela importância, devem ser rigorosamente
controlados:
1) Presença/concentração de hidrogênio dissolvido na solda;
2) Microestrutura favorável, frágil na ZF ou ZTA – normalmente martensítica;
3) presença de tensões residuais de tração associadas à soldagem;
4) baixa temperatura – entre -60°C e 150°C.
BERTOLDI (2015) aponta que, isoladamente, nenhum destes seria capaz de
gerar trincamento a frio e que esta falha apresenta o mesmo mecanismo fratura das
trincas de retardo ou delayed cracking. Recebem o nome de trincas atrasadas por
terem sua formação iniciada após um período de incubação. Também são citados
outros “prejuízos” provenientes da presença de hidrogênio, como empolamento
(ocorre, normalmente, em temperaturas maiores que o trincamento a frio e está
associado a concentrações maiores de hidrogênio), trincamento sob tensão em
presença de H2S, fissuração induzida por hidrogênio, trincamento pelo hidrogênio
orientado por tensão, entre outros. Todos convergem para fratura do tipo frágil, através
da perda de ductilidade, e nenhum será estudado mais a fundo neste trabalho. SILVA
(2006) E SIQUARA (2006) estudaram a influência do hidrogênio nas propriedades de
aços ligados ao Cr-Mo e constararam perda no limite de escoamento e de resistência,
nas estruturas ferríticas, perlíticas, martensíticas e bainítas. Mas, destaca-se a
absurda perda na ductilidade, onde fases mais duras, como martensita, perdem quase
toda sua completa ductilidade pelo efeito do hidrogênio, com falhas características de
fadiga e/ou clivagem.
Apesar de ocorrer preferencialmente em aços de dureza alta, presença de
martensita, aços ARBL, o hidrogênio também prejudica aços de baixa dureza, baixo
carbono e o próprio ferro puro (GARCIA, 2012). A diferença é que, normalmente,
menores valores de resistência (menor ação de mecanismos de endurecimento),
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menores teores de carbono e microestruturas mais macias são alguns exemplos de
condições que fornecem maior plasticidade, caracterizada pela maior capacidade de
acomodação de H+ e também das enormes pressões internas causadas pelas
moléculas de H2 (FORTES, 2005).
3.6. Influência da composição química nos produtos de decomposição da
austenita
A composição química é um dos principais influenciadores na formação da
microestrutura da junta soldada. A busca por melhores propriedades mecânicas
carrega a necessidade de se obter estruturas e morfologias adequadas, exigindo
controle de todos os parâmetros que possam afetar o produto obtido. Assim, torna-se
essencial a avaliação dos teores dos elementos de liga e as respectivas
consequências geradas no cordão de solda. Neste estudo serão apresentados alguns
elementos que se destacam na soldagem de aços C-Mn, visto que este foi o material
de trabalho.
3.6.1. Carbono
A adição deste elemento se mostra como a maneira mais econômica de se
elevar os limites de escoamento e de resistência em aços. Porém, altos valores de C
aumentam o Ceq, contribuindo para redução da soldabilidade, além de aumentar a
temperabilidade, provocando maior possibilidade de formação martensítica durante o
resfriamento da junta, o que leva redução da tenacidade. O alto risco de fragilização
limita o uso deste elemento que, em geral, apresenta teor que varia entre 0,05 e
0,15%. Nesta faixa, a quantidade de carbonetos que precipitam pode ser reduzida, e
favorece a formação de ferrita acicular ao invés da ferrita primária de contorno de grão.
Nota-se então que, apenas pelo estudo do efeito do C, é possível notar que existe
uma enorme complexidade no estudo microestrutural de um produto soldado, o que
motiva cada vez mais o surgimento de trabalhos sobre o tema. Em quantidade
elevada, o carbono se torna prejudicial à soldabilidade e à tenacidade, mas, em teores
baixos e controlados, permite eficiente endurecimento por solução sólida, além de
favorecer à formação de ferrita acicular, tipo mais desejado nas juntas soldadas
(COSTA E SILVA, 2010; COUTO, 2014).
BHADESHIA (1993) apresentou a influência do teor de carbono na fração
volumétrica dos tipos de ferrita formadas: alotriomórfica, widmanstätten ou acicular. É
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citado que a microestrutura e, consequentemente, as propriedades mecânicas sofrem
maior variação e dependem mais fortemente da quantidade de C quando seu teor é
mais baixo. Enquanto que teores mais próximos de 0,03% consistem em maior
formação alotriomórfica, quantidades de 0,11% favorecem maior percentual de
acicular.
3.6.2. Manganês
É um dos elementos mais usados como desoxidantes no processo de
soldagem a arco. Sua atuação é explicada pela formação da galaxita (MnOAl2O3),
composto que favorece a formação acicular ao invés das ferritas primária de contorno
de grão e de placas laterais. É citado por FARAGASSO (2011) como um elemento
fundamental para se conseguir alta resistência do metal de solda, promovendo
endurecimento por solução sólida.
Contribui para formação de uma microestrutura mais fina, reduzindo a
temperatura de transformação austenítica-ferrítica e COUTO (2014) cita seu uso em
teores de até 1,5%. É citado por alguns autores que a atuação conjunta de Mn e Ni é
um dos principais definidores das propriedades mecânicas dos aços, o que vai ser
discutido mais adiante.
EVANS E BAILEY (1997) indica para um progressivo aumento da quantidade
de ferrita acicular com sucessivos aumentos do teor de Mn, até uma concentração na
qual maiores valores não surtem mais efeito. O aumento gradativo estaria ligado ao
forte efeito causado pela formação da galaxita. Porém, diversos outros estudos
apontam a existência de um valor ótimo e mais eficaz. BHADESHIA (1993) aponta
que a partir de um determinado valor de Mn, ou outros elementos como Ni, Cr e Mo,
ocorre nucleação bainítica em lugar da ferrita acicular, como mostrado na Figura 18.
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Figura 18 – Formação bainítica ao invés de ferrita acicular para altos valores de Mn, Ni, Cr e/ou Mo.
FONTE: BHADESIA (1993)

3.6.3. Níquel
Apresenta estabilidade termodinâmica em temperaturas mais altas, não
sofrendo oxidação durante a formação da poça de fusão, contribuindo para obtenção
de endurecimento por solução sólida. Também favorece a formação de ferrita acicular,
além de atuar como elemento refinador de grão. (SILVA, 2013). Diversos estudos
apontam que a atuação do Ni é similar ao efeito do Mn, porém de maneira menos
intensa. FILHO (2006) cita sua grande contribuição para elevar a temperabilidade,
mas somente na presença de boro, e que seu aumento acarreta em progressivo
aumento da ferrita acicular, em detrimento da redução da ferrita primária de contorno
de grão.
COUTO (2014) cita que a alta resistência do metal de solda é função
principalmente dos teores de carbono, manganês e níquel. Uma correta combinação
destes 3 elementos leva a melhores propriedades mecânicas de resistência e
tenacidade. ZHANG (1997) estudou e propôs, como apresentado na Figura 19, o
resultado microestrutura, por meio de um diagrama, da ação combinada de Ni e Mn
no metal de solda.
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Figura 19 – Efeito das concentrações de Ni e Mn na microestrutura do metal de solda.
FONTE: COUTO (2014)

Nota-se que, de acordo com o digrama, existe uma faixa combinada onde é
possível a formação de maior quantidade de ferrita acicular. Esta, como já abordada
anteriormente, é a morfologia ferrítica mais desejada no metal de solda por contribuir
para maior tenacidade. No mesmo trabalho também é apresentado um diagrama do
efeito destes elementos na tenacidade ao impacto, mostrado na Figura 20. É
observado que a faixa correspondente à maior obtenção de energia é próxima àquela
de maior formação de ferrita acicular. Foi apontado por COUTO (2014) que os
melhores valores de tenacidade são obtidos em teores de Mn entre 0,6 e 1,4%
combinado à teores de Ni entre 1,0 e 3,7%.
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Figura 20 – Influência do Ni e Mn na tenacidade ao impacto (J) à -50°C.
FONTE: COUTO (2014)

EVANS E BAILEY (1997) apontaram, para um aço com 1,8% de Mn, obtenção
máxima de ferrita acicular em teores próximos a 2% de Ni, o que é financeiramente
inviável, tomando-se o uso em menores concentrações. Além disso, altas quantidades
aumentam a chance de formar martensita.
3.6.4. Molibdênio
Nas altas temperaturas equivalentes às atingidas durante o processo de
soldagem, o molibdênio é mais estável e apresenta maior dificuldade de formação de
óxidos. Desta maneira, contribui para aumento dureza, reduzindo o tamanho de grão
e contribui para maior formação de ferrita acicular (SILVA, 2013). É um elemento
estabilizador da ferrita e aumenta consideravelmente a temperabilidade do aço
(COUTO, 2014). Em teor mais baixo, a formação acicular é favorecida em detrimento
da inibição de ferrita primária de contorno de grão. Em maiores concentrações, é maior
a facilidade da presença de ferrita com segunda fase, caracterizada por bainita
superior.
3.6.5. Cromo
Atua de maneira similar ao molibdênio, reduzindo a presença de ferrita primária
para se elevar as quantidades de bainita superior e/ou ferrita acicular (BHADESHIA,
1993). EVANS (1989) cita que a partir de um determinado valor ótimo de cromo, a

48

ferrita acicular passa a reduzir, com aumento da ferrita de Widmanstätten. Já
BHADESHIA (1989) aponta possível surgimento bainítico em valores mais altos.
3.6.6. Titânio
Possui elevado poder desoxidante e sua presença influencia diretamente na
formação de inclusões e óxidos. Na presença de nitrogênio, o Ti pode se combinar a
ele e formar nitretos, que contribuem efetivamente para a nucleação acicular. Mas, os
óxidos a base de titânio e de alumínio-manganês são os mais determinantes na
formação da ferrita acicular. SOUZA (2017) cita que TiO seria considerado o principal
óxido, mas, exige difíceis condições que acabam por impedir sua ocorrência. Assim,
TiO2 e TiO3 prevalecem pela ação termodinâmica, mas apresentam menor eficiência
que os óxidos de Al-Mn. Ocorre que TiO e MnAl2O4 possuem estrutura CFC,
compatível com a CCC da ferrita acicular (RAMOS, 2015). SVENSSON (1994) indica
que, além das já citadas, Ti2O3, TiN e Ti3O5 são outras inclusões que favorecem
nucleação de AF.
A formação dos óxidos de Ti apenas ocorrem em condições onde o teor de
alumínio é baixo, visto que a alumina se forma primeiro, podendo haver total consumo
do oxigênio disponível (FILHO, 2006).
3.6.7. Alumínio
Tem considerável efeito desoxidante e a formação de alumina e de AlN atuam
contribuindo para reduzir o tamanho de grão. Al2O3 se forma antes que inclusões de
Ti, Mn e Si possam ser formadas, mas não é o componente mais eficiente na formação
acicular. O controle do teor de alumínio se torna necessário para que haja oxigênio
restante para formação de inclusões que contribuam fortemente para a formação
microestrutural mais desejada. Em casos em que a quantidade de Al seja excessiva,
alta quantidade de alumina será formada, evitando que os constituintes mais eficazes
sejam formados. (BABU, 2004; COSTA E SILVA, 2010; FILHO, 2006).
Em menores teores, há tendência de formação de galaxita (MnOAl2O3),
constituinte que contribui eficientemente para a acicularidade ferrítica. Baixas
concentrações de alumínio são suficientes para influenciar o tamanho das inclusões.
FILHO (2006) cita que a concentração de Al atua inicialmente aumentando a fração
de ferrita acicular, mas, posteriormente, contribui para sua redução. Ocorre que, em
elevadas concentrações, de acordo com alguns autores, todo o oxigênio presente
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seria aprisionado para formar Al2O3 e também pode haver alumínio livre, que é
apontado como prejudicial a tenacidade. O percentual de ferrita primária de contorno
de grão não sofre variação em função da concentração deste elemento (SOUZA,
2017).
3.6.8. Silício
Sua presença inibe a presença de austenita e contribui para formação de ferrita
pró-eutetóide (COSTA E SILVA, 2010). É caracterizado como o principal elemento
desoxidante do metal de solda e, em comparação ao Mn, tem eficiência de quase 4
vezes maior. Por outro lado, não apresenta muita eficácia na promoção de ferrita
acicular, favorecendo a nucleação e crescimento de ferrita com placas laterais
(COUTO, 2014). Junto ao Mn, são desoxidantes mais aplicados na soldagem a arco
(RAMOS, 2015).
3.6.9. Oxigênio
Apontado como contaminante, o teor de oxigênio afeta diretamente a
quantidade de ferrita acicular formada no metal de solda. A inibição da nucleação da
ferrita de contorno de grão é feita pelo controle da quantidade de oxigênio. SOUZA
(2017) cita que o teor deste elemento deve ser necessariamente capaz de formar o
maior volume fracionário possível de inclusões que contribuem para formação
acicular. BABU (2004) apresenta a precipitação preferencial de óxidos no interior da
zona fundida e nota-se, por exemplo, que o SiO2 só se precipita depois da ocorrência
da formação de outros óxidos, de alumínio, titânio, por exemplo, exemplificando,
assim, que a concentração de oxigênio deve ser suficiente para formar todos estes
contribuintes da acicularidade.
Porém, é necessário extremo cuidado, pois valores muito elevados podem
gerar porosidades e trincas. Além de que quando grandes quantidades de inclusões
são formadas, pode ocorrer precipitação nos contornos de grão, que ficam impedidos
de crescerem e favorecem a existência de ferrita primária de contorno de grão.
3.6.10. Enxofre
É considerado um contaminante capaz de fragilizar o cordão através de trincas
na solda e porosidades. Pode ocorrer precipitação nos contornos de grão, condição
que reduz a tenacidade, indicio que também é comprovado pelo aumento da
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temperatura de transição dúctil-frágil, deslocando a curva de impacto para a direita
(COSTA E SILVA, 2010; SOUZA, 2017).
EVANS E BAILEY (1997) indicaram que maiores teores de enxofre contribuem
para redução da ferrita acicular e consequente aumento de ferrita com segunda fase.
A remoção, não completa, de S é feita de maneira eficiente por qualquer elemento
que atue como desoxidante removedor de contaminantes (FILHO, 2006).
3.6.11. Impurezas em aços
Na terminologia fabril, consagrou-se que elementos de ligas são aqueles
adicionados de maneira intencional, com alguma finalidade específica. Por outro lado,
alguns são decorrentes do processo de obtenção dos aços, sendo difícil a completa
eliminação destes componentes denominados de impurezas. Enxofre, nitrogênio,
fósforo, oxigênio e flúor são algumas das principais, que exigem atenção especial no
controle do processo, pois grandes malefícios podem ser disseminados por eles
(COSTA, 2016).
Fósforo pode contribuir para fragilização dos contornos de grão. FILHO (2008)
aborda que durante a segregação decorrente da solidificação da poça fundida, a
concentração de P aumenta significativamente, alterando a cinética de transformação
e podendo influenciar na formação de ferrita acicular, o que seria benéfico, porém,
com grande risco de nuclear a morfologia de Widmanstätten.
3.7. Demais fatores que influenciam na formação microestrutural dos produtos
de decomposição da austenita
3.7.1. Velocidade de resfriamento
Diante de uma curva TTT, pode ser visto que a taxa (ou velocidade) de
resfriamento possui uma enorme importância na formação microestrutural dos
materiais metálicos. Em produtos soldados, essa influência é ainda mais intensa, visto
que o ciclo térmico presente impõe diferentes condições em diferentes regiões do
cordão de solda. Os diferentes fatores, como taxa de resfriamento, aporte térmico,
espessura da chapa, composição química e muitos outros, podem ser analisados
separadamente, mas, eles influenciam uns nos outros de maneira correlacionada. A
alteração de um, acaba por afetar diretamente o comportamento dos outros.
A definição teórica de qual constituinte tende a ser formado durante um
resfriamento contínuo pode ser acompanhada por um diagrama CTT, onde a
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velocidade de resfriamento determina a microestrutura. Tem-se uma competição
acirrada entre os microconstituintes, onde para baixas velocidades há maior tendência
de microestrutura poligonal, ferrita primária e maiores tempos para crescimento de
grão. Em elevadas taxas, a formação martensítica pode ocorrer, assim como possível
nucleação bainítica. Em faixas intermediárias está a ferrita acicular, formada entre
800ºC e 500°C (KOU, 2003; EVANS E BAILEY, 1997). Assim, a nucleação e
crescimento ocorre num processo competitivo, onde determinada condição acaba por
favorecer tal microestrutura em detrimento de outra.
3.7.2. Presença de inclusões
Óxidos e nitretos são responsáveis pela formação das inclusões que
contribuem para a modificação microestrutural nos aços. A nucleação e crescimento
da ferrita acicular está ligada à presença destas partículas cerâmicas sendo, de
acordo com alguns autores, uma relação diretamente proporcional. No estudo da
formação de AF, BABU (2004) sugere compreender o surgimento deste constituinte a
partir de inclusões, visto que estas são responsáveis por iniciar o crescimento da AF.
VAZ (2014) ainda cita que essa nucleação pode ocorrer por diferentes mecanismos.
Pode ser verificado que as inclusões se formam em tamanhos variados e
diversos trabalhos buscam avaliar a influência das variáveis dimensões na formação
da AF. KOU (2003) e LEE (2003) apresentaram faixas onde as inclusões teriam
melhor eficiência na acicularidade ferrítica.
O eletrodo revestido aplicado na soldagem SMAW é constituído de uma alma
metálica e do revestimento, que neste trabalho pertence a classe básica (E-7018).
Vale salientar que os componentes químicos presentes alteram não somente a
composição do metal de solda, mas também a quantidade, tipo e natureza das
inclusões. Um pouco já foi discorrido, neste tópico e até mesmo quando discutido
sobre a influência da composição química, sobre as características das inclusões.
Porém, diante da importância destas na formação acicular, mais um pouco será
acrescentado para uma análise mais completa.
O metal de solda pode apresentar inclusões com formas e distribuições
variadas (VAZ, 2014). Na literatura é possível encontrar autores que apontam para os
tipos de inclusões que favorecem a formação de AF, como os óxidos a base de titânio
(ex.: TiO, TiO2, Ti2O3, TiO3 e Ti3O5) e de alumínio-manganês (MnOAl2O3, MnAl2O4),
além de TiN (SOUZA, 2017; SVENSSON, 1994). MILLS (1987) aponta para uma
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complexidade estrutural das inclusões, estas constituídas por camadas de fases
distintas e ressalta para maior efetividade do TiO2, devido este tipo estar presente na
superfície de uma maior quantidade de partículas. VAZ (2014) apresentou uma
classificação, realizada por SARMA (2009), na qual as inclusões são agrupadas pela
composição química e pela influência da nucleação acicular (Tabela 3).
Tabela 3 – Efeito da composição química das inclusões na nucleação da ferrita acicular.

FONTE: VAZ (2014) apud SARMA (2009)

SARMA (2009) observou que a maioria das inclusões nucleadoras de AF
consistem de óxidos complexos ou de inclusões multifásicas. Ainda ressaltou a
necessidade obter bom controle da composição das inclusões durante o
processamento do aço. Em seu trabalho foi observado que menos de 40% do total de
inclusões presentes tiveram efeito positivo na formação de ferrita acicular.
O tamanho da inclusão também seria determinante, onde partículas maiores
teriam maior efeito nucleante. BARBARO (1989) apresentou uma faixa de dimensões
na qual, acima desta, haveria formação de AF mesmo em resfriamentos menores que
os necessários quando as inclusões são menores. SARMA (2009) também discorreu
sobre a maior probabilidade de nucleação acicular na presença de inclusões maiores,
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como mostrado na Figura 21. É observado que para diâmetros maiores que 1 μm, há
elevada chance de crescimento acicular.

Figura 21 – Efeito do tamanho das inclusões na probabilidade de nucleação da ferrita acicular.
FONTE: SARMA (2009)

A complexidade na nucleação da AF a partir de inclusões não-metálicas foi algo
também apontado por GALLEGO (2014). Este também indicou maior ocorrência de
formação acicular quando as inclusões se apresentaram com maior tamanho e com
maior irregularidade na morfologia.
3.8. Produtos de decomposição da austenita
A análise do diagrama ferro-cementita, ou simplesmente ferro-carbono, permite
estimular possíveis fases e microconstituintes formados em aços sob condições de
equilíbrio. Considerando-se uma liga Fe-C, sem adição de elementos de liga e
resfriada em baixas taxas de resfriamento, o diagrama Fe-C permite simular a
microestrutura final obtida. A austenitização completa de um aço e seu consecutivo
resfriamento lento leva a possível formação das fases ferrita e/ou cementita e/ou do
microconstituinte perlita. A martensita, metaestável e consequentemente não presente
do diagrama, é formada sob condições de resfriamentos bruscos, levando à obtenção
de uma fase de elevada dureza, pela supersaturação de carbono, e muito frágil, em
decorrência da elevada quantidade de tensões residuais.
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COSTA E SILVA (2010) definem que a decomposição da austenita pode
ocorrer em consequência da operação de dois mecanismos distintos: difusão e
cisalhamento. O primeiro decorre da movimentação atômica, num processo de
rearranjo para formar a nova fase. Já o segundo ocorre instantaneamente através da
distorção da rede cristalina. Na Figura 22 pode ser observado os mecanismos que
operam na formação de cada microestrutura. A formação martensítica é adifusional,
envolvendo apenas a distorção e cisalhamento da rede cristalina. As fases ferrita e
cementita e o microconstituinte perlítico, estáveis, dependem da difusão do carbono
na rede do ferro. Por fim, ferrita acicular e bainita, formadas em condições de
resfriamento maiores que os constituintes estáveis, porém, em taxas menores que a
transformação martensítica, dependem da atuação conjunta e simultânea dos
mecanismos de difusão e cisalhamento da rede cristalina.

Figura 22 – Mecanismos operantes na decomposição da austenita.
FONTE: COSTA E SILVA (2010)

Torna-se importante distinguir e caracterizar as diferentes morfologias ferríticas
que podem ser encontradas, visto que as propriedades mecânicas, físicas e
metalúrgicas do cordão de solda sofrem influência do tipo formado. Dubé classificou
os diferentes tipos de ferrita que podem ser encontrados. Esta classificação foi,
posteriormente, modificada por Aaronson e é mostrada na Figura 23.
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Figura 23 – Classificação das morfologias ferríticas. (a): alotriomófica de contorno de grão, (b): placas
(agulhas) de Widmanstatten primárias e secundárias, (c): dentes de serra de Widmanstatten primários
e secundários (d): Idiomorfos, (e): placas (agulhas) intragranulares de Widmanstatten, (e): estrutura
massiva.
FONTE: JUNIOR (2007)

A nomenclatura alotriomorfa é associada a constituintes que se formam sem
apresentar qualquer semelhança com a fase matriz. Os planos da fase nucleada não
estão relacionados com os planos da matriz. Contrariamente, idiomorfo é ligado a
produtos que apresentam forte relação de semelhança com a estrutura da fase matriz.
Na Figura 23 (e) é possível notar formação de ferrita alongada na forma de placas ou
agulhas. Tomando-se como base apenas uma análise plana, torna-se difícil fazer a
distinção entre estas duas morfologias (MONLEVADE, 2013).
A busca pela classificação dos constituintes do metal de solda é um trabalho
que vem se desenrolando por décadas. MODENESI (2012) apresenta, como visto na
Tabela 4, a variedade de trabalhos existentes na avaliação da soldagem de aços baixo
carbono e baixa liga. Alterações na composição química afetam a formação dos
constituintes, diferentes energias de soldagem implicam em mudanças morfológicas
e a análise de semelhança microestrutural acaba por ser algo subjetivo e qualitativo,
sendo estas algumas das motivações para a existência de distinções classificativas.
No meio desta discussão, surge uma tentativa, que obteve um considerável, de
simplificar a classificação em todo mundo, que foi a proposta do International Institute
of Welding (IIW) (PERDIGÃO, 1987).
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Tabela 4 – Terminologia dos constituintes presentes no metal de solda de aços baixo carbono e baixa
liga.

FONTE: MODENESI (2002)

Durante o processo de soldagem, o resfriamento do metal fundido envolve
regiões onde a condição de resfriamento imposta não possibilita a determinação das
fases e/ou dos microconstituintes presentes através da aplicação do diagrama Fe-C.
Vários fatores e parâmetros, que serão discutidos mais a frente, acabam por
influenciar na formação de fases com morfologias diferentes das convencionalmente
apresentadas quando se consideram condições de equilíbrio. Assim, o IIW classificou
as diferentes morfologias possivelmente encontradas na formação de uma junta
soldada de aços carbonos e baixa liga, sendo essa definição utilizada por RAMOS
(2015) e SOUZA (2017).
A classificação do Instituto foi feita baseada numa observação em microscópio
óptico, que permite ampliações limitadas se a considerarmos com as técnicas
microscópicas mais avançadas já disponíveis atualmente. Ressalta-se, como
apontado por MODENESI (2002), que a terminologia sugerida surge na década de 80,
numa época onde não havia um método de aceitação compartilhado e que cada autor
acabava por se fazer de uma classificação individualizada. Assim, o método surge
depois de muito estudo e após um extenso período de testes. O IIW, ainda de acordo
com MODENESI (2002), classificou as morfologias semelhantes, mas, permitia e
permite uma subclassificação caso o observador se sinta confiante em fazer as
distinções.
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Os constituintes sugeridos pelo IIW estão apontados na Tabela 5. Foi
designado um fluxograma auxiliar para que fosse facilitada a determinação dos
mesmos, como pode ser visto na Figura 24. Perguntas simples, com respostas de
“sim” ou “não”, seriam suficientes para chegar na definição. Buscou-se agrupar os
constituintes de acordo com a similaridade na morfologia e avaliando quais deles
teriam influências semelhantes nas propriedades mecânicas do material.
Tabela 5 – Classificação dos constituintes de acordo com o IIW.

CATEGORIA PRINCIPAL

SUBCATEGORIA

ABREVIAÇÃO

Ferrita Primária

-

PF

Ferrita de contorno de grão

PF(G)

Ferrita poligonal intragranular

PF(I)

-

FS

Ferrita com segunda não fase alinhada

FS(NA)

Ferrita com segunda fase alinhada

FS(A)

Ferrita com placas laterais

FS(SP)

Bainita

FS(B)

Bainita superior

FS(UB)

Bainita inferior

FS(LB)

Ferrita acicular

-

AF

Agregado ferrita-carboneto

-

FC

Perlita

FC(P)

-

M

Martensita em ripa

M(L)

Martensita maclada

M(T)

Ferrita com segunda fase

Martensita

FONTE: PERDIGÃO (1987)

É interessante ressaltar esta classificação não contempla as microfases e
inclusões presentes na microestrutura. Isso acabou por ser uma falha da proposta
pelo IIW, visto que não contemplou uma possível ação deletéria das microfases nas
propriedades do aço. O presente trabalho, vinculado ao já desenvolvido por RAMOS
(2015) e SOUZA (2017), tenta justamente explicar e avaliar a influência da presença
do microconstituinte MA na tenacidade da zona fundida, exemplificando a
necessidade de considerar estes fatores na abordagem classificativa.
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Figura 24 – Fluxograma para auxiliar na definição do constituinte da zona zona fundida de acordo
com a classificação do IIW. Observação em microscópio óptico.
FONTE: Adaptado de SOUZA (2017)

59

Face as limitações da metodologia do IIW, nas últimas décadas, surgiram
algumas outras terminologias, com posições conflitantes e contraditórias ao que já se
tinha apresentado até então. O que, para um autor, seria uma microestrutura, para
outro, estaria definido como outro constituinte, gerando discussões que se delongam
por anos e anos. Este trabalho busca, então, fazer uma análise geral das terminologias
utilizadas para os diferentes produtos de decomposição da austenita. Mesmo assim,
a classificação do IIW ainda é a mais aceita na análise de produtos soldados
(MODENESI, 2002; VERSUTO, 2010).
3.8.1. Ferrita Primária de contorno de grão – PF(G)
É o primeiro produto consequente da decomposição da austenita, formado em
temperaturas abaixo da A3 (800-850°C), por difusão. Apresenta morfologia irregular,
lenticular ou equiaxial e por isso essa constituinte pró-eutetóide também é
denominado de ferrita alotriomórfica. Forma-se em condições de resfriamento lento e
nucleiam nos contornos de grãos colunares austenitícos, visto que esta condição
facilita a difusão do carbono (LESSA, 2011; SILVA, 2016).
JUNIOR (2007) aponta que esta ferrita nucleia entre dois grãos de γ e que sua
orientação está relacionada com um dos grãos austeníticos, as vezes com os dois,
segundo a relação apresentada por Kurdjumov-Sachs:
(111)γ // (011)α
[110] // [111] α
Finas ferritas são formadas entre os contornos austeníticos, na forma camadas
contínuas (veios). Estas apresentam taxa de crescimento controlada pela difusão do
carbono na interface da γ. JUNIOR (2007) cita que a velocidade de crescimento é
maior ao longo do contorno do que na direção normal ao plano do contorno e que a
morfologia do grão ferrítico sofre influência do contorno no qual ocorreu a nucleação.
Os longos veios da ferrita primária de contorno de grão apresentam morfologia
consideravelmente grosseira, contribuindo para redução da resistência mecânica do
aço, conforme a equação de Hall-Petch. SILVA (2016) cita que os veios são claros e
de aspecto liso, crescendo nos entornos do grão colunar austenítico e, assim,
provocando morfologia alongada, em regiões inalteradas da zona fundida.
É possível ser observado, entre os grãos da ferrita primária de contorno de
grão, decorrentes das transformações de fases, segregação de impurezas ou de
compostos em base de carbono, condição que contribui para a redução da tenacidade
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da junta soldada. Possível formação perlítica nos contornos ferríticos também é citado
por RAMOS (2015).
Associando a morfologia grosseira dos grãos aos possíveis constituintes
segregados,

busca-se

evitar

a

formação

de

elevada

quantidade

deste

microconstituinte no cordão de solda, visto que esta microestrutura favorece a fratura
frágil, além de reduzir a resistência mecânica da solda. CHENG (2010) apresenta
algumas morfologias possivelmente formadas. Elas são mostradas na Figura 25 e são
notados elipsoides achatados na forma de placas ou pirâmides. LESSA (2011)
também cita possível crescimento desta ferrita com formato de pirâmides triangulares
ou bitriangulares.

Figura 25 – Ferrita alotriomórfica nucleada no contorno de grão. Ampliação: 500X.
FONTE: CHENG (2010)

3.8.2. Ferrita Primária Poligonal Intragranular – PF(I)
Constituinte com morfologia poligonal, nucleia no interior dos grãos de
austenita. É encontrado com maior frequência em soldagens com baixas velocidades
de resfriamento. A nucleação de grãos ferríticos no interior ocorre quando a austenita
apresentar um tamanho maior do que a ferrita que está sendo nucleada nos contornos
e quando existem sítios disponíveis para nucleação intragranular (LESSA, 2011).
Baixos teores de elementos de liga também favorecem formação deste
constituinte que, normalmente, nucleiam a partir de sulfetos, inclusões de maiores
extensões ou outros sítios de nucleação heterogênea (JUNIOR, 2007) e é encontrada
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em materiais de baixa temperabilidade (BHADESHIA,1992; LESSA, 2011; SILVA,
2016)
Maiores temperaturas de formação levam ao crescimento de grãos mais
poligonais, facilitando sua identificação através da microscopia. O constituinte ferrítico
poligonal intragranular pode ser até 3 vezes maior que as estruturas vizinhas
presentes. Grãos mais grosseiros são encontrados em condições de menores taxas
de resfriamento (RAMOS, 2015). SOUZA (2017) cita possíveis morfologias na forma
de cunha, blocos, pétalas, lupas ou elipses. Também é classificada como ferrita
idiomorfa, quando não há alteração da forma cristalina originalmente nucleada
(AARONSON, 1960; JUNIOR, 2007). Microconstituinte perlitíco e/ou outros
compostos podem precipitar ao redor do grão (LESSA, 2011). Na Figura 26 são
apresentadas morfologias comparativas entre PF(I) e PF(G)

Figura 26 – Micrografia comparativa entre ferrita intragranular (1) e ferrita alotriomórfica.
FONTE: LESSA (2011)

3.8.3. Ferrita Acicular – AF
Conforme mostrado na Figura 27, a formação de ferrita acicular é consequente
da ação combinada dos mecanismos de nucleação e cisalhamento. Sua nucleação
ocorre em inclusões não metálicas, precipitados ou outras irregularidades no grão
austenítico, crescendo radialmente na morfologia de agulhas. MILLS (1987) cita TiO2
como a partícula mais eficiente para nucleação da ferrita acicular.
WAN (2012) observou que, além das inclusões, AF se forma também a partir
da interface α/γ de uma placa de AF já formada anteriormente. BHADESHIA (1998)
define esse mecanismo de transformação como nucleação autocatalítica. GALLEGO
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(2014) observou a formação acicular em aços com baixa quantidade de inclusões,
indicando que há outros mecanismos capazes de nuclear AF, como por exemplo,
deformação plástica abaixo da temperatura de recristalização dinâmica, defeitos como
discordâncias e falhas de empilhamento em grãos deformados e presença de
camadas uniformes de ferrita alotriomórfica nos contornos austeníticos. Todos estes
fatores são citados como favorecedores de AF, porém, nenhum teria efeito
comparável às inclusões. Também confirmou a presença de regiões aciculares onde
não havia presença de inclusões e cita que este tipo de nucleação contribui para maior
complexidade estrutural da ferrita acicular.
Dentre as possíveis ferritas formadas na junta soldada, AF é o tipo mais
desejado, visto que contribui para melhoria das propriedades mecânicas da junta
soldada, principalmente tenacidade (MODENESI, 2010; COSTA E SILVA, 2010).
SOUZA (2017) cita que há um valor máximo para que o efeito da ferrita acicular seja
eficaz, visto que elevados valores poderiam facilitar a precipitação de fases
fragilizantes no cordão de solda.
Este tipo ferrítico é comumente formado em aplicações de elevadas taxas de
resfriamento em aços com baixo teor de carbono e baixa liga. Os grãos de AF são,
geralmente, finos e não paralelos (não alinhados), organizados de maneira aleatória
e separados por contornos de alto ângulo (LESSA, 2011; SILVA, 2016). O elevado
aumento na tenacidade é consequência dessa diferença de orientação associado ao
grão mais refinado (THEWLI, 2004).
A faixa de temperatura de formação da ferrita acicular e da bainita inferior é
similar (AF se forma entre 560°C e 440ºC), porém os mecanismos de nucleação e
crescimento diferem entre estas duas microestruturas. A bainita segue um
crescimento organizado, enquanto que a AF cresce desorganizadamente (BARBOSA,
2014; COSTA E SILVA, 2010).
Quando nucleadas intragranularmente, as placas ferríticas que nucleiam nas
inclusões ou precipitados apresentam razão de aspecto menor do que quando ocorre
crescimento da AF de maneira isolada (SOUZA, 2017). É citado por MONLEVADE
(2013) que a ferrita acicular e a bainita se diferenciam principalmente no sítio de
nucleação: enquanto a primeira nuclearia em partículas de segunda fase, a segunda
nucleia nos contornos de grão.
Aumentar o limite do tamanho de grão da austenita ou reduzir a quantidade de
óxidos presente na solda são condições que favorecem a redução da quantidade de
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ferrita acicular formada (LESSA, 2011). Se compararmos a razão de aspecto das AF
encontradas em soldas e em aços provenientes da aplicação de resfriamento
acelerado, nas juntas soldadas serão, em geral, formadas morfologias com menor
razão de aspecto, gerando uma morfologia ainda ferrítica acicular, contudo mais
grosseira. A relação entre o comprimento e a largura dos grãos deste constituinte,
normalmente, variam de 2 a 10 (COSTA, 2016).
O refinamento da AF ocorre pelos elevados sítios de nucleação associados ao
crescimento restrito do grão. Grãos finos significa maior volume de contornos e,
consequentemente, maior dificuldade imposta ao movimento das discordâncias, além
de impedir a propagação da trinca (ALECIO, 2015).

Figura 27 – Formação de ferrita acicular. (a) Grãos de AF (b) Placas de AF via Microscopia de
Transmissão (réplica).
FONTE: (a) KRAUSS (2005), (b) BHADESHIA (2001)

SOUZA (2017) descreve sobre a existência de uma classificação alternativa,
na qual diversos autores discutem e se enfrentam sobre novas tentativas de
classificação da ferrita acicular. Cada autor defende sua tese e não entraremos aqui
nesta abordagem.
3.8.3.1. Características microestruturais da Ferrita Acicular
A formação deste microconstituinte se apresenta como um fator eficiente para
aumentar a tenacidade dos aços. Estudos apontam para uma elevada razão de
aspecto, variando entre 2 e 10 (COSTA E SILVA, 2010; MODENESI, 2012). Com isso,
pode ser induzido que a morfologia é relativamente variável, havendo grãos mais finos
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ou mais grosseiros. DALLAN E OLSON (1987) foram alguns dos autores que
desenvolveram experimentos para confirmar essa diferença morfológica, apesar de
concluírem, ao final, que não havia influência significativa nas propriedades do produto
soldado obtido.
Há diversos apontamentos que indicam maior perda de tenacidade para
maiores tamanhos de grão. Porém, ALBUQUERQUE (2011) cita que mesmo
morfologias grosseiras podem apresentam boa absorção de energia durante o
impacto, desde que haja predominância de ferrita acicular. Sua morfologia,
consideravelmente fina, é composta por ripas ferríticas que se entrelaçam e se
apresentam de maneira desordenada (COSTA E SILVA, 2010; ZHANG, 1997).
A partir de uma inclusão, a AF nucleia e inicia seu crescimento, que ocorre
radialmente em direções distintas. Novas placas ferríticas que cresceram acabam por
impedirem o crescimento das outras, formando um agregado de placas lenticulares.
Essa nucleação heterogênea e intragranular, com esse crescimento caótico, servem
para impedir a atuação da clivagem, aumentando, assim, a tenacidade (SOUZA,
2008). Na Figura 28 está apresentado o entrelaçamento da ferrita acicular,
provocando uma construção 3D. É valido apontar que este comportamento
tridimensional pode provocar visualizações “incompletas” durante uma análise
microscópica, visto que o corte de uma seção transversal, que gera uma imagem
bidimensional, poderia coincidir com um grão ferrítico acicular. É possível observar o
crescimento desordenado de diferentes grãos que partem da mesma inclusão
(LESSA, 2011).

Figura 28 – Entrelaçamento 3D da ferrita acicular.
FONTE: LESSA (2011)
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MODENESI (2002) aponta para formação de AF com espessuras entre 1 e 2
um, e alta razão de aspecto. Este último comportamento também foi verificado por
KOU (2003), com acicularidade variando entre 2 e 10. Quanto ao tamanho da ferrita
acicular, MODENESI (2002) e outros estudos apontam que podem ser nucleados e
crescidos grãos de AF com dimensões próximas a 10 um (ARAÚJO, 2006).
Dentre todas as morfologias ferríticas, a acicular, muito provavelmente, é a de
maior interesse em ser estudada e compreendida, em consequência de suas
propriedades mecânicas. Já vimos que a AF sofre influência de diversos fatores e
estes atuam de maneira correlacionada. Taxa de resfriamento, composição química,
aporte térmico, tamanho do grão austenítico primário, tipo, quantidade e tamanho das
inclusões e presença de deformação plástica são algumas condições que afetam
diretamente a presença de ferrita acicular, sendo quase que impossível que estes
sejam tratados separadamente.
3.8.4. Bainita – FS(B)
A bainita é um microconstituinte formado pela combinação de ferrita e
carbonetos, sendo a maior parte deles cementita. Por ser formado em condições que
não obedecem ao equilíbrio termodinâmico, não é possível se observar a formação
bainítica no diagrama Fe-C. A transformação que dá origem a estes microconstituintes
é baseada no resfriamento contínuo. As curvas de resfriamento não isotérmicos são
estudadas nos diagramas CCT ou TRC e permitem simular a microestrutura final
obtida em condições fora do equilíbrio (COSTA E SILVA, 2010).
O microconsituinte metaestável bainítico foi classificado por Edgar Bain em
superior ou inferior (Figura 29), dependendo da temperatura de formação. Analisandose um diagrama CCT qualquer, seja para um aço hipo ou hipereutetiode, é possível
notar que a formação bainítica ocorre numa temperatura abaixo do nariz da curva.
Assim, essa microestrutura é formada em resfriamentos rápidos executados abaixo
da temperatura de nucleação do constituinte perlítico e pode ser obtida através de um
tratamento térmico de austêmpera (COSTA E SILVA, 2010; VIAFARA, 2005).
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Figura 29 – Formação da bainita.
FONTE: COSTA (2016)

A bainita apresenta propriedades mecânicas intermediárias entre a perlita e
martensita. Sua dureza, e consequentemente sua resistência mecânica, é maior que
o constituinte eutetóide, porém menor que a martensita. Por outro lado, pelas
condições de formação, apresenta maior tenacidade, garantindo assim uma
combinação de resistência e ductilidade. A bainita superior [FS(UB)] se forma em
maiores temperaturas, entre 550°C e 350°C e consiste de placas finas e paralelas de
ferrita com carbonetos, principalmente cementita, precipitados entre as agulhas
ferríticas. Em temperaturas mais baixas, por volta de 350°C, se formaria a bainita
inferior [FS(LB)], que diferente da superior pela precipitação de carbonetos não
somente entre as placas de ferrita, mas também dentro delas, justificada pela menor
difusão de carbono em menores temperaturas. Com essas características, esta última
estrutura garante melhor tenacidade e resistência (CALLISTER, 2008; SOUZA, 2008).
MONLEVADE (2013) apresentou uma importante discussão sobre o
mecanismo de formação da bainita e mostrou como a existência de ideias
controversas vêm gerando confronto de definições ao longo dos anos. Para
exemplificar a necessidade de se conhecer as diferentes abordagens já descritas e
citadas anteriormente, os dois trabalhos utilizados como fonte motivadora para a
existência do presente estudo, RAMOS (2015) e SOUZA (2017), acabam por
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apresentar termos, abreviaturas e definições que vão de encontro à outras
abordagens presentes na literatura técnica e, até mesmo, contraditórias entre si.
RAMOS (2015), por exemplo, classifica tanto a ferrita de Widmanstätten como a
bainita superior como sendo ferritas de segunda fase alinhada, colocando a bainita
inferior, junto a formação de ferrita com carbonteos e microconstituinte MA todos
dentro de um grupo principal de agregado ferrita-carboneto. SOUZA (2017), por sua
vez, ao definir estes agregados, limita-se principalmente a formação perlítica. Assim,
nota-se que a dificuldade de se obter uma classificação unificada é muito difícil, e não
existem contradições apenas na formação bainítica, mas sim, em diversos produtos
de decomposição oriundos da austenita.
Quanto a bainita, o estudo de MONLEVADE (2013) trouxe importantes pontos
a serem discutidos. Um deles seria o conceito do que seria a bainita de acordo com
AARONSON (2002). Foram apresentadas três definições distintas e, então, surge a
problemática de que elas poderiam apresentar conteúdos controversos entre si. A
primeira indicaria que a bainita é um produto não lamelar nucleado e crescido através
de um mecanismo não cooperativo consequente de uma decomposição eutetóide,
sendo necessário a existência de duas fases para sua formação. A segunda seguiria
a formação bainítica baseada na cinética de reação presente nas curvas TTT. A curva
em C da perlita estaria localizada ligeiramente abaixo da curva da perlita. Por fim, a
terceira definição estaria associado à definição de relevo da superfície, onde a ferrita
cresceria por um mecanismo martensítico.
É citado que o mecanismo explicativo para as formações das fases ferrita e
cementita seria similar à formação perlítica, porém está muito longe da definição ser
tão simples assim. Inúmeros trabalhos científicos já foram publicados em defesa de
pensamentos distintos. Em resumo, duas linhas diferem na explicação da formação
bainítica: transformação por difusão ou por cisalhamento. GOLDENSTEIN (2002)
apresentou uma explanação desta disputa de ideias controversas: mecanismo
“reconstrutivo” (difusional) e “deslocativo” ou martensítico. A similaridade entre a
bainita inferior e a martensita levaram BHADESHIA (2001) a afirmar que a ferrita
bainítica cresceria por um mecanismo de transformação martensítica. HILLERT
(2007), por sua vez, não concorda com um mecanismo de formação de alta velocidade
e com supersaturação de carbono. Apesar das controvérsias, ambos citam que a
bainita e a ferrita de Widmanstätten crescem seguindo o mesmo mecanismo.
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HILLERT (2007) recomenda que a bainita isenta de carbonetos seja
denominada de Ferrita de Widmanstätten, baseado em suas conclusões e, estas,
aliadas aos resultados apresentados por PURDY (2000).
Com a enorme discussão surgida em torno da formação deste constituinte, a
tentativa de generalizar a classificação das bainitas em inferior e superior vem sendo
bem aceita. Inúmeros outros termos são utilizados para descrever esta microestrutura,
tornando impossível unificar uma classificação (SOUZA, 2008).
Se observarmos a classificação proposta pelo IIW, teríamos mais um exemplo
das controvérsias científicas desta abordagem microestrutural. De acordo com
VERSUTO

(2010),

bainita

superior

[FS(UB)]

e

inferior

[FS(LB)]

seriam

subclassificações da ferrita de segunda fase alinhada FS(A). Uma justificativa para tal
agrupamento, seria a baixa ampliação disponível na observação via microscopia
óptica, dificultando diferenciar uma estrutura da outra.
3.8.5. Ferrita de Widmanstätten
São cristais alongados e grosseiros que apresentam morfologias alongadas
similares à placas, agulhas ou ripas. Podem nuclear no contorno, no interior de grão
e a partir de inclusões e se formam em condições similares à ferrita acicular.
MONLEVADE (2013) cita que a única diferença entre as ferritas aciculares e de
Widmanstätten e da bainita com presença de carbonetos estaria no sitio de nucleação.
Esta ferrita pode nuclear em contornos austeníticos primários ou em contornos
ferríticos já formados (produtos secundários).
A formação na morfologia de placas difunde o carbono lateralmente, existindo
sempre austenita pura na frente de crescimento e, por isso, esta estrutura apresenta
grande comprimento, com formação de duas ou mais ripas paralelas de ferrita. O
crescimento das placas se dá para o interior do grão e essa microestrutura pode ser
detectada facilmente pela microscopia (LESSA, 2011).
A ferrita de Widmanstätten é também conhecida como placas laterais de ferrita
ou ferrita com placas laterais e seu crescimento das placas se dá em planos bem
determinados (Figura 30). Na busca por cordões de solda com boas propriedades de
tenacidade, tenta-se evitar a formação desta microestrutura, consideravelmente frágil.
Como os contornos são de baixo ângulo, com alinhamento específico e há facilidade
de precipitação de segunda fase dura e frágil entre as placas, a resistência a
propagação da trinca é reduzida (COSTA E SILVA, 2010; LESSA, 2011).
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Figura 30 – Esquema de formação das placas laterais de ferrita.
FONTE: LESSA (2011)

MONLEVADE (2013) cita que sua formação alongada é isenta de carbonetos
e apresenta alguma conexão com o contorno de grão, primário ou secundário.
BHADESHIA (2001) e HILLERT (2007) defendem que esta ferrita cresce seguindo o
mesmo mecanismo da bainita, BHADESHIA (2001) aponta o crescimento da ferrita de
Widmanstätten como sendo não difusional e COSTA E SILVA (2010) sugerem um
processo difusional. RAMOS (2015) e SOUZA (2017), baseados na definição proposta
pelo IIW, classificam esta ferrita como sendo de segunda fase alinhada, FS(A).
ARAUJO (2013), na Figura 31, apresentou micrografias distintas da Ferrita de
Widmanstätten, podendo ser notado a diferença entre as nucleações primária e
secundária. Uma reconstrução em 3D também é mostrada. Nota-se que as placas
podem crescer sozinhas, em duas ou num conjunto maior de ripas paralelas.

Figura 31 – Micrografias da Ferrita de Widmanstätten.
FONTE: ARAUJO (2013)
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3.8.6. Perlita – FC(P)
É um microconstituinte composto por lamelas alteradas das fases ferrita (α) e
cementita (Fe3C). Como sua formação ocorre sob o mecanismo de nucleação atuando
em baixas taxas de resfriamento, a perlita pode ser vista no diagrama Fe-C. De acordo
com CALLISTER (2008), apesar de seguir as condições do equilíbrio termodinâmico,
esta microestrutura pode apresentar duas diferentes morfologias, em consequência
da taxa de resfriamento aplicada. Comparando-se, por exemplo, a aplicação dos
tratamentos térmicos de normalização e recozimento, é possível verificar a influência
da velocidade de resfriamento na microestrutura e, consequentemente, nas
propriedades do material.
Ao se austenitizar um aço completamente e resfriá-lo no forno (recozimento), é
dado maior tempo para que o carbono possa se difundir na rede do ferro, formando
camadas mais espessas, consistindo na perlita grossa. Por outro lado, quando o
resfriamento é aplicado ao ar, ao invés do forno, como ocorre na normalização, a taxa
de difusão do carbono é menor, pois o resfriamento ocorre mais rápido, contribuindo
para lamelas de menor espessura, a perlita fina. (COSTA E SILVA, 2010).
O modelo de Mehl explica a nucleação ocorrida durante a formação perlítica. É
sabido que a ferrita se forma na estrutura cristalina CCC e possui baixa solubilidade
de carbono. Assim, durante o resfriamento de um aço completamente austenitizado,
um núcleo de cementita se formaria e seu crescimento provocaria redução do teor de
carbono nas regiões vizinhas, visto a diferença de solubilidade entre as fases
constituintes da perlita. As regiões empobrecidas de carbono servem como sítios
nucleados ferríticos e o seguinte crescimento desta fase gera rejeição de C (pela baixa
solubilidade), segregando-o para a interface de formação austenítica e contribuindo
para nova formação de Fe3C. Assim, as lamelas crescem baseadas no esquema
descrito na Figura 32 (COSTA E SILVA, 2010).
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Figura 32 – Nucleação primária da cementita e seguinte formação da perlita.
FONTE: OGATA (2009)

Em determinadas ocasiões este crescimento lamelar cooperativo pode não ser
seguido, dando origem a estrutura denominada de perlita degenerada (COSTA, 2016).
A restrição estequiométrica entre α e Fe3C não sempre obedecida, ocorre crescimento
não-lamelar (MONLEVADE, 2013). OGATA (2009) cita que ocorre saturação de
carbono na frente de solidificação de transformação austenítica, com nucleação da
fase primária nos contornos de grão e crescimento perlita na forma de blocos.
É importante ressaltar os diferentes estudos classificativos dos constituintes
microestruturais. RAMOS (2015) e SOUZA (2017) classificaram a perlita como
agregado de ferrita e carboneto FC(P).
3.8.7. Martensita – M
A martensita consiste numa solução sólida com supersaturação de carbono
numa rede de átomos de ferro, fase metaestável e apresenta estrutura tetragonal de
corpo centrado (TCC). Esta rede cristalina é decorrente da atuação do mecanismo de
cisalhamento atômico que favorece a distorção da rede cristalina inicialmente cúbica
de corpo centrado para surgimento da estrutura TCC. Essa transformação de fases
ocorre em condições de resfriamentos bruscos, onde as condições de equilíbrio não
são respeitadas. A temperatura de formação é baixa, inferior à de surgimento da
bainita, e esta microestrutura é obtida na aplicação de tratamentos térmicos como
têmpera e austêmpera (HUALLPA, 2011).
A completa ou parcial austenitização de um aço seguida de um abaixamento
rápido da sua temperatura, não permite que os átomos de carbono possam se difundir
na rede do ferro e, desta forma, a estrutura cisalha, se tornando tetragonal. Essa

72

mudança de fases ocasiona expansão volumétrica capaz de gerar uma enorme
quantidade de tensões residuais, conferindo à esta microestrutura elevada dureza,
devido ao alto teor de carbono, porém alta fragilidade (COSTA, 2016).
A velocidade de resfriamento necessário para a obtenção da fase martensítica pode
ser estudada através de diagramas CCT e depende da concentração de elementos
de liga na composição do aço. Em geral, quanto maior for o teor de elementos de liga,
menor será a taxa de resfriamento necessária para que esta microestrutura seja obtida
(BHADESHIA, 2006). Como visto nas equações Equação 2 e Equação 3, maiores
concentrações aumentam o Ceq, indicando que a soldabilidade é baixa em decorrência
da alta temperabilidade, que aponta para maior facilidade de formação de M. A
porcentagem de carbono é um dos principais, se não o maior, fatores influente na
capacidade do aço formar martensita e o maior responsável pela dureza desta fase.
Já a temperabilidade, como abordado nas equações, sofre maior efeito da presença
dos elementos de liga.
Observando-se um diagrama TTT, nota-se que as linhas MI e MF estabelecem
as temperaturas de início e final de formação martensítica, respectivamente. Maiores
concentrações de carbono indicam para menores valores de M I e MF, além de a
tetragonalidade entre os eixos da estrutura TCC (COSTA E SILVA, 2010).
Esse costintuinte pode apresentar diferentes morfologias, em consequência do
teor de carbono da fase matriz austenítica, surgindo, então, a subdivisão em 2
subcategorias. A martensita em ripas, M(L), ocorre para menores teores de carbono
e alguns autores classificam este tipo de placas. Já quando ocorre em maiores
concentrações de C, chamada de maclada, M(T), de twinned, apresenta maior
fragilidade e, em situações de inevitável formação martensítica, como no resfriamento
de uma junta solda, busca-se, pelo menos, sua menor formação quando se requer
tenacidade.

,

3.8.8. Microconstituinte martensita-austenita (MA) e austenita retida (γR)
Durante o resfriamento rápido de um aço austenitizado, é possível que parte
da austenita não se transforme em martensita, ficando na condição retida, estabilizada
e rica em carbono. Alguns tipos de materiais apresentam características metalúrgicas
que apenas permitiriam a completa formação de M através da aplicação de
tratamentos térmicos criogênicos, com utilização de temperaturas inferiores a 0°C.
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Similarmente, durante a transformação da austenita em AF, é possível o
aparecimento de determinada quantidade de γR que, combinada com ferrita acicular,
formaria o microconstituinte martensita-austenita. GONZÁLEZ (2009) explica, como
caracterizado na Figura 33, que o MA seria formado na forma de picos e estaria
situado nos contornos de grão, com localização preferencial na interface de três ou
mais grãos de forma triangular ou alargada.

Figura 33 – Formação do microconstituinte MA indicados pelas setas vermelhas.
FONTE: GONZÁLEZ (2009)

O microconstituinte MA pode ser nucleado com morfologia poligonal ou
alongada e busca-se evitar sua formação, já que, geralmente, acaba por comprometer
a tenacidade dos aços. Há diversos trabalhos que apontam para a formação de zonas
de fragilização na ZTA e na ZF de aços soldados com presença de MA. Porém, é
relevante que seja avaliado a quantidade, tipo e distribuição deste microsconstituinte,
visto que diversos trabalhos sugerem que sua simples presença não acarretaria
diretamente a redução de tenacidade. Dependendo da dureza, da morfologia e da
fração volumétrica, pode ocorrer do MA formado não ser necessariamente prejudicial
e comprometedor (ALBUQUERQUE, 2012; ALMEIDA, 2007; DAVIS, 1994). O que
pode ser citado é que há desejo de formação de outras fases que geram boas
propriedades para o material buscando, assim, reduzir a quantidade deste
constituinte.
Nióbio, vanádio, molibdênio, entre outros elementos formadores de carboneto,
atuam evitando a nucleação do MA, enquanto que boro, nitrogênio e carbono
ajudariam sua formação. ALBUQUERQUE (2011) cita que os ciclos térmicos da
soldagem favorecem a presença de MA, principalmente nas soldas multipasses.
Quanto maior for a taxa de resfriamento, menor será o tamanho do microconstituinte
(RAMÍREZ, 2008). Essa relação é importante pois HAN et al (2010) exemplificou
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modelos de crescimento da trinca a partir de uma partícula de MA fina e grossa
presentes numa estrutura com AF, como apresentado na Figura 34. Partículas
grosseiras facilitariam o caminho da trinca, enquanto que as menores se encontrariam
com melhor distribuição e exigiriam maior percurso da trinca, tendo menor efeito
deletério na tenacidade.

Figura 34 – Crescimento da trinca da presença de partículas finas e grossas de MA.
FONTE: HAN et al. (2010)

3.9. Estudo analítico da soldagem com eletrodo E-7018, com e sem
modificações, desenvolvido por SOUZA (2017) e RAMOS (2015)
RAMOS (2015) desenvolveu seu trabalho sobre a influência da utilização de
eletrodos modificados na soldagem de aços C-Mn. Sua abrangência foi ampla e, na
avaliação aqui presente, será dado enfoque aos resultados interessantes para o tema
aqui discutido. Será abordado o estudo da soldagem com eletrodo E-7018 “puro” e
modificado com tinta em alumínio e com filme em PVC. SOUZA (2017), no intuito de
dar continuidade ao trabalho iniciado anteriormente, repetiu o procedimento de
soldagem a arco elétrico realizado por RAMOS (2015), mantendo-se alguns
parâmetros de soldagem, como polaridade inversa, chanfro em V e posição plana,
buscando reavaliar e aprofundar os resultados já obtidos, assim como procurando
novas informações. Vale salientar que SOUZA (2017) reavaliou os corpos de prova já
produzidos por RAMOS (2015), além de fabricar novas amostras com variação de
aporte térmico.
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3.9.1. Corpos de prova soldados por RAMOS (2015)
RAMOS (2015) aplicou, ao eletrodo convencional E7018, diferentes tipos de
revestimentos com o objetivo de inibir a absorção da umidade. Pintura em base de
alumínio, filme de PVC, filme de alumínio e a aplicação combinada de filme com uma
camada de tinta foram as técnicas utilizadas na modificação do eletrodo. As amostras
obtidas foram comparadas ao eletrodo E7018 sem modificação e como o presente
estudo busca reavaliar apenas os eletrodos modificados com pintura de alumínio e
com filme de PVC, as demais condições não serão discutidas.
As mudanças efetuadas apresentaram efeito positivo, reduzindo a umidade
absorvida, conforme já era esperado. O estudo microestrutural apontou que houve
alteração nas fases presentes no cordão de solda. Através da análise quantitativa,
RAMOS (2015) chegou nos resultados apresentados na Tabela 6
Tabela 6 – Análise quantitativa das fases formadas de acordo com RAMOS (2015). FP(G): ferrita
primária de contorno de grão, FS(A): ferrita com segunda fase alinhada, FP: ferrita poligonal.

Identificação

Modificação realizada

% de ferrita acicular (FA)

% de outros constituintes

CP ST01

E7018 sem modificação

56

44% = FP(G) + FS(A) + FP

CP PI

Pintura com tinta de alumínio

65

35% = FP(G) + FS(A)

CP PVC

Revestimento com filme de PVC

71

29% = FP(G) + FS(A)

FONTE: adaptado de SOUZA (2017)

Observou-se que a aplicação do revestimento aumentou, significativamente, a
quantidade percentual de ferrita acicular presente na zona fundida. A soldagem com
eletrodo revestido com filme de PVC proporcionou formação de aproximadamente
71%, enquanto que a pintura de alumínio levou a uma menor obtenção (65%), porém
ainda superior ao E7018.
RAMOS (2015) analisou a energia absorvida com base no ensaio de Charpy e
possibilitou correlacionar a tenacidade com a quantidade de ferrita acicular. O fato
curioso é que a energia absorvida pelo CP ST01 foi superior às do CP PI e CP PVC,
mesmo as duas condições de revestimento terem favorecido maior formação de FA.
Além disso, a menor absorção de hidrogênio observada em seu trabalho, durante a
soldagem,

nos

eletrodos

modificados,

supostamente,

favoreceria

menor

susceptibilidade a trinca, reduzindo a fragilidade da microestrutura e aumentando sua
tenacidade, condição que não foi respaldada pelos resultados apresentados. Pode-se
ser imaginado que os valores das tenacidades apresentadas nas amostras recobertas
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possam ser afetadas pela presença de microfases ou inclusões oriundas do
revestimento aplicado.
SOUZA (2017) estudou novamente todos os corpos de prova citados na Tabela
6, com foco na análise microestrutural e mostrou que, em geral, a microestrutura
formada foi similar para todos os eletrodos utilizados, ocorrendo algumas variações
pontuais de constituintes, assim como mudanças nas suas quantidades e morfologias.
Na soldagem com todos os eletrodos utilizados foi apontado a presença das ferritas:
acicular, primária de contorno de grão, poligonal e de segunda fase alinhada. A
acicularidade ocorreria em decorrência da presença de inclusões.
De acordo com SOUZA (2017), a aplicação de filme PVC sugere obtenção de
grãos colunares maiores, com mistura das fases ferríticas já citadas. O cordão de
solda obtido com o eletrodo com pintura de alumínio não apresentou mudanças nos
constituintes presentes, porém, alterou suas quantidades. Ele aponta para maior
formação de AF nas regiões de maior presença de inclusões, enquanto que superior
fração de ferrita primária de contorno de grão seria formada em regiões com baixo
índice de inclusões.
3.9.2. Corpos de prova soldados por SOUZA (2017)
SOUZA (2017) fabricou novos corpos de prova, com parâmetros similares aos
utilizados por RAMOS (2015), adicionando a avaliação da influência do aporte térmico
na granulometria da ferrita acicular formada durante o processo de soldagem, no
tamanho de grão da austenita primária e no refinamento microestrutural. Quanto aos
microconstituintes formados, observou-se resultado muito similar aos já obtidos nas
amostras fabricadas por RAMOS (2015).
Para todas as amostras avaliadas, detectou-se que a condição de menor aporte
térmico favoreceu o refinamento microestrutural. Este comportamento foi observado
para todos os eletrodos utilizados e, na verdade, é um resultado que já era esperado
pelos diversos trabalhos presentes na literatura.
Para mesmas condições de soldagem e sendo o aporte térmico a única
variante, análises quantitativas podem ser dispensadas, visto que uma simples
observação em microscópio adequado já é suficiente para confirmar tal
comportamento.
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Quanto a medição da largura dos grãos colunares, os resultados obtidos estão
simplificadamente apresentados na Tabela 7. Foi apontado que os valores médios
obtidos variam numa faixa de largura.
Tabela 7 – Largura dos grãos colunares em decorrência do aporte térmico.

Influência do aporte térmico (HI) na largura dos grãos colunares
Alto HI

Baixo HI

Eletrodo E7018 puro e sem modificações

74 µm

73 µm

E7018 com revestimento com pintura em alumínio

87 µm

59 µm

E7018 com revestimento em filme de PVC

79 µm

70 µm

FONTE: SOUZA (2017)

SOUZA (2017) havia apontado que a aplicação do filme de PVC proporcionaria
formação de grãos colunares maiores, com maior região interna. Porém, observa-se
que houve formação heterogênea das medidas dos grãos colunares em todas
amostras. Desta forma não há indícios que possam reforçar a ideia da influência do
recobrimento na largura destes grãos.
3.9.2.1. Influência do tipo de revestimento e eletrodo na variação microestrutural
Através da análise qualitativa via microscopia eletrônica de varredura, SOUZA
(2017) observou que existe uma variação granulométrica entre as amostras, em
condições de alto ou baixo aporte térmico.
Na avaliação entre os eletrodos E-7018 na condição de baixo aporte térmico, é
notado que os modificados apresentaram microestrutura com maior refinamento que
o eletrodo puro. Para altos valores de aporte, observou-se resultado semelhante,
apontando para a dificuldade em diferenciar a granulometria entre os eletrodos
modificados. Este comportamento é uma das justificativas importantes para a
existência do presente estudo, visto que se objetiva fazer um complemento dos
resultados obtidos para fornecer maior força as afirmações propostas.
3.9.2.2. Granulometria da ferrita acicular
SOUZA (2017) sugere que a morfologia acicular e grãos prévios de austenita
se apresentam mais grosseiros em maiores aportes térmicos. Numa análise
quantitativa, foram medidos as áreas formadas por grãos aciculares e o resultado,
para baixos valores de HI, está esquematizado na Tabela 8. A área foi calculada com
a adoção inicial das medidas de comprimento e largura de cada grão.
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Tabela 8 – Medição da área de ferrita acicular em condições de baixo aporte térmico.

Tipo do eletrodo

Área de ferrita acicular (µm2)

Eletrodo E7018 puro e sem modificações

2,80

E7018 com revestimento com pintura em alumínio

1,37

E7018 com revestimento em filme de PVC

1,10

FONTE: SOUZA (2017)

Numa avaliação sequencial, tem-se que o eletrodo E-7018 puro foi o que
apresentou microestrutura acicular mais grosseira, seguido pelo PI e, finalmente, pelo
PVC, que apresentou maiores refinamentos. Observa-se, então, que o uso do
recobrimento, de acordo com SOUZA (2017), formaria AF de menor área.
3.10. Aplicação da técnica de EBSD na análise microestrutural de juntas
soldadas
A utilização combinada da técnica Electron Backscatter Diffraction (EBSD), ou
Difração de Elétrons Retroespalhados, com um microscópio eletrônico de varredura
tem permitido o estudo microestrutural de diversos tipos de materiais. A possibilidade
de mapear cada grão individualmente permite fazer uma análise detalhada a respeito
da orientação cristalográfica, da microestrutura e da microtextura dos grãos cristalinos
(MORALES, 2007). Através do comportamento anisotrópico, os materiais podem
apresentar propriedades (mecânicas, elétricas, magnéticas, entre outras) distintas de
acordo com direção de solicitação do esforço, sendo assim interessante saber como
os grãos estão distribuídos na estrutura cristalina global (CASTRO, 2012; SERNA,
2002).
Na Figura 35 é visto uma esquematização da técnica de EBSD. A amostra é
posicionada numa inclinação especifica e é feito um bombardeamento do feixe de
elétrons primários (a). O choque, destes com a amostra, provoca retroespalhamento
de elétrons com trajetórias definidas pela lei de Bragg. O conjunto difratado com
interferência construtiva entra pelo detector e forma pares de cones referentes a cada
plano de difração. Os limites destes cones correspondem às regiões retroespalhadas
com maior intensidade e formam o padrão de difração característico, determinado
como bandas de Kikuchi. Estas, apesar de não serem, aparentam ser lineares e são
mostradas em (c) CASTRO (2012).
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Figura 35 – Esquematização da técnica de EBSD e formação das linhas de Kikuchi. (a)
Representação esquemática (b) Cones de elétrons difratados; (c) Projeção das linhas de Kikuchi.
FONTE: CASTRO (2012) apud (a) MAITLAND E SITZMAN (2007), (b) OXFORD INSTUMENTS
(2012) e (c) HKL COMPANY (2010).

Apesar de ainda não muito difundido, a aplicação do EBSD para quantificação
de fases já pode ser encontrada em alguns trabalhos. Diversas são as informações
capazes de serem extraídas pela técnica e, aqui, resumiremos um pouco daquilo
interessante para esta dissertação. Em destaque ao estudo da ferrita acicular,
CASTRO (2012) cita a possibilidade de avaliar o ângulo de orientação entre as
subunidades do grão.
LIMA (2018) utilizou o EBSD estudar aços dual phase sob tratamentos térmicos
intercríticos distintos. Seu estudo foi baseado na avaliação do índice de qualidade
(IQ), ou padrão de qualidade, que estuda o arranjo cristalográfico do metal analisado.
PINARD (2013) apresenta que em fases com alta densidade de discordâncias e de
contornos de grão, há menor arranjo cristalográfico e corresponde a baixos valores
IQ. De maneira contrária, altos índices de qualidade correspondem a regiões com
maior arranjo.
A aplicação desta técnica na presente dissertação foi dedicada, entre outros
aspectos, ao estudo quantitativo da ferrita acicular e do microconstituinte MA. Sobre
a primeira aplicação, KIM (2008) apresenta o mapa de cores obtido através do EBSD.
Diferentes colorações significam regiões com alinhamentos cristalográficos que
seguem

uma

desorientação

angular

inserido

previamente

na

técnica.

Simplificadamente, cada cor é correlacionada com agrupamentos de mesma
orientação e essa relação é introduzida em um software de análise. Ainda de acordo
com KIM (2008), as subunidades de AF apresentam uma desorientação entre 1-2º e
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entre os contornos aciculares esse valor estaria entre 5-15º, equivalentes a contornos
de alto ângulo.
CASTRO (2012) explica que quando há alteração na orientação cristalina há
mudança das linhas de kikuchi e o referido software atribui aquele ângulo a uma
determinada fase. Quando as regiões são contidas de cristais bem determinados, há
maior nitidez nestas linhas que configuram a formação do IQ. Analogamente, o
método a ser adotado na quantificação do microconstituinte MA pode ser explicado
aplicando o raciocínio inverso. Regiões com alta complexidade, com grande
irregularidade e sem cristalinidade configuram linhas de baixo contrate que
apresentam dificuldade de serem detectadas pelo software. É o caso da martensita
que por apresentar microestrutura com elevada densidade de discordâncias, como já
explicado, consistirá em baixos valores de IQ. O mesmo se aplica ao microconstituinte
MA: quando o software não conseguir identificar nenhum padrão, há grandes chances
destas morfologias serem de microfases ou outros constituintes com características
similares.
PINARD (2013) destaca que a análise do IQ permite a construção de um
histograma de distribuição que possibilita a criação de uma imagem do mapeamento
microestrutural, onde regiões com baixo padrão se encontram mais escuras, enquanto
que as áreas claras estariam relacionadas com maiores valores de IQ. Destaca ainda
para

uma

possível

dificuldade

em

verificar

grãos

com

orientações,

e

consequentemente índices, parecidas.
Avaliando a aplicação do software Esprit 2.1 da Bruker, realizada por LIMA
(2018), nota-se a efetividade em utilizar a distribuição do histograma-gráfico de IQ na
quantificação do microconstituinte MA. Foi adotado a ideia, como já abordado, de que
estas microfases seriam as regiões onde houve indicação de baixo índice de
qualidade, abordagem esta que também será adotada nesta dissertação.
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CAPÍTULO 4
4. MATERIAIS E MÉTODOS – PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL
4.1. Materiais de análise
O material utilizado consistiu de três corpos de prova (CP) que foram
empregados por SOUZA (2017) em seu projeto de mestrado, no qual ele deu
continuidade ao estudo anteriormente desenvolvido por RAMOS (2015). SOUZA
(2017) avaliou os CP’s soldados por RAMOS (2015) e fabricou novas amostras, com
os eletrodos de interesse, mantendo-se alguns parâmetros de fabricação para que
ficasse mais fácil uma abordagem comparativa. São justamente esses novos CP’s
que servirão de base para este projeto de mestrado.
Foram utilizadas amostras de metal base de barra chata de aço-carbono ASTM
A 36, cortadas em serra de fita e soldadas com eletrodos convencionais de diâmetro
3,25 mm, do tipo E7018 da Belgo Bekaert arames. Novamente, observa-se na Tabela
9 a nomenclatura inicialmente utilizada por SOUZA (2017) e a codificação a ser
seguida neste trabalho.
Tabela 9 – Codificação dos CP's.

CODIFICAÇÃO DAS AMOSTRAS
Código

Nomenclatura inicial

Definição

7018

E7018 puro

Eletrodo E7018 puro e sem modificações

PI

E7018-PI

E7018 com revestimento com pintura em alumínio

PVC

E7018-PVC

E7018 com revestimento em filme de PVC

FONTE: Adaptado de SOUZA (2017)

Para o recobrimento com PVC, utilizou-se filme convencionalmente aplicado
para recobrir alimentos e formou-se uma camada de 3 voltas. A proteção com pintura
de alumínio foi feita com apenas uma demão de tinta spray para altas temperaturas
da marca ColorGin®, utilizada em escapamentos de motocicletas. Foi necessário
garantir recobrimento completo dos eletrodos e, estes, estão mostrados na Figura 36.
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Figura 36 – Eletrodos pintados com tinta de spray de alumínio.
FONTE: SOUZA (2017)

Todos seguiram a mesma rota de preparação, buscando-se padronização de
execução dos experimentos e obtenção dos resultados. É interessante citar que
SOUZA (2017) repetiu a aplicação de recobrimentos já realizados por RAMOS (2015),
alavancando uma oportunidade para análises, comparações e discussões
interessantes que serão abordadas mais adiante.
4.2. Parâmetros de soldagem
Em seu trabalho original, SOUZA (2017) utilizou dois valores diferentes de
aporte térmico (HI alto e baixo), através da combinação dos parâmetros de soldagem.
Aplicou-se uma corrente de 155 A e uma tensão entre 25 e 30 V, variando-se a
velocidade de soldagem (Vs). De acordo com a Equação 4, é possível calcular o valor
do HI e nota-se que maiores velocidades implicam em aporte menor. A eficiência do
transporte térmico utilizada de 0,8 é recomendada por FORTES (2005) para soldagem
de aços carbonos com eletrodo revestido e o fator de conversão para KJ/cm é de 0,06.
Assim, SOUZA (2017) estudou a variação da granulometria, da microestrutura e do
tamanho de grão austenítico implicada pelos diferentes valores de HI. Os resultados
serão abordados a seguir, contudo, este trabalho contemplará apenas as peças
soldadas em condição de baixo aporte térmico, conforme Tabela 10, não sendo de
interesse comparar os distintos resultados entre os valores de HI, visto que isto já foi
contemplado no trabalho original do SOUZA (2017).
Equação 4 - Cálculo do aporte térmico

𝐾𝐽
𝑈(𝑉) 𝑥 𝐼(𝐴)
𝐻𝐼 ( ) = 0,8 𝑥
𝑥 0,06
𝑐𝑚
𝑉𝑠 (𝑐𝑚/𝑚𝑖𝑛)

83

Tabela 10 – Cálculo do aporte térmico (HI) em função dos parâmetros de soldagem adotados.

Código da amostra

U (V)

I (A)

Vs (cm/min)

HI (KJ/cm)

7018 02

27

155

23

9

PI 02

27

155

24

8

PVC 02

27

155

18

11

FONTE: SOUZA (2017)

Para facilitar a abertura do arco, limparam-se as peças com escova de aço e
aplicou-se a soldagem por deposição simples de cordão sobre a chapa. Buscando-se
reduzir o efeito do metal de base e da diluição, fez-se uma primeira camada de
amanteigamento com 6 cordões. Após completo resfriamento, dois cordões foram
soldados, espaçados a uma distância equivalente a dois cordões e observando-se o
tempo de resfriamento entre a soldagem dos dois cordões. Na Figura 37 está ilustrado
a soldagem realizada, onde o cordão 1 equivale ao aporte baixo e o 2, ao alto HI.
Esquematicamente, apenas os “cordões 1” seriam necessários para este estudo e
consistem num Δt (variação do resfriamento sofrido) entre 800 e 500°C, de acordo
com o ábaco do IRSID (1976). Os cortes esquematizados foram realizados em serra
de fita (SOUZA, 2017).

Figura 37 – Esquematização dos cordões de solda obtidos.
FONTE: SOUZA (2017)
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4.3. Preparação metalográfica
A região selecionada para análise, em cada uma das chapas soldadas,
corresponde ao último passe de solda, por este apresentar menor efeito da diluição e
ser de maior importância na aplicação deste estudo.
De fato, tudo já apresentado até aqui consiste de atividades que já haviam sido
realizadas por SOUZA (2017). Neste estudo atual, para avaliação microestrutural, as
amostras de interesse foram cortadas em cut-off convencional, embutidas em
baquelite e preparadas metalograficamente através do lixamento (de uma lixa mais
grossa de 120 Mesh até a lixa mais fina de 1200 Mesh), polimento (feito em pasta de
diamante de 6 µm, 3µm e 1µm + alumina fina de 0,3 µm). Para a aplicação da
microscopia óptica e eletrônica de varredura, fez-se um ataque químico reativo em
nital 4% (96% de álcool etílico + 4% de HNO3), usando a técnica de imersão, por 5
segundos, para revelar contornos de grãos e criar contraste entre as fases distintas.
Na técnica de EBSD, todo o procedimento metalográfico foi novamente realizado,
adicionando ainda um polimento final, durante 2 horas e 30 minutos, em sílica coloidal.
Nesta aplicação, as amostras não passaram pelo ataque químico e a preparação mais
detalhada poderá ser melhor compreendida mais a diante.
A análise micrográfica objetivou compreender as diferentes fases formadas na
zona fundida. A formação de grãos colunares na ZF, a avaliação qualitativa e
quantitativa dos diferentes tipos de produtos de decomposição da austentita e tipos
de ferrita foram alguns dos pilares desta dissertação.
4.4. Microscopia Óptica (MO)
Inicialmente, a aquisição de imagens para avaliação microestrutural foi
realizada através do microscópio óptico do Laboratório de Caracterização Estrutural
dos Materiais (LCEM) da UFRN, da marca Nikon e modelo Eclipse MA 200.
4.5. Microscopia Eletrônica de Varredura por Emissão de Campo (MEV-FEG)
A utilização do MEV-FEG permitiu a obtenção de imagens com ampliações
ainda maiores. A disposição deste equipamento permitiu aperfeiçoar os resultados do
MEV de bancada, que apresenta limitações de resolução. Marca ZEISS e modelo
Auriga 40. Nele está contido um EDS do modelo Bruker.
4.6. Difração de Elétrons Retroespalhados (EBSD)
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A aplicação da técnica de EBSD foi feita nas amostras sem ataque químico. A
aplicação de nital provoca corrosão seletiva entre as fases e, assim, algumas regiões
ficam em maior relevo, o que influencia nos índices de padrão de difração. Assim, a
análise sem ataque reativo busca minimizar possíveis erros na técnica, mesmo diante
de maior dificuldade em identificar as regiões desejadas para a análise. Na verdade,
qualquer alteração de relevo pode alterar os índices de difração. CASTRO (2012)
chega a citar que a própria preparação metalográfica pode proporcionar encruamento
na superfície da amostra, gerando alto ruído de fundo e prejudicando a formação clara
das linhas de Kikuchi. Assim, o procedimento experimental para a obtenção de
imagens via EBSD seguiu os seguintes passos:
1) Atacaram-se as amostras com nital para a demarcação da região de interesse;
2) Utilizaram-se identações de microdureza Vickers, carga 2Kgf, para identificar a área
de análise, que corresponde à zona fundida formada pelo último passe de solda
(Figura 38).
3) Com as regiões já demarcadas, as amostram passaram por uma nova preparação
metalográfica, através de polimento com pasta de diamante (1um) e seguida com
polimento em solução de sílica coloidal, durante 2 horas.
3) Finalizado o polimento, as amostras estavam sem a presença de ataque químico,
mas com as devidas identificações da região de interesse, a zona fundida.
4) As amostras foram recobertas com esmalte de prata. Na verdade, o recobrimento
é feito apenas na parte de baquelite, região que não é condutora.

Figura 38 – Identações de microdureza Vickers para análise de EBSD.
FONTE: O Autor

Finalizada a preparação dos corpos de prova, as técnicas microscópicas foram
aplicadas para o estudo microestrutural. Na verdade, primeiro as amostras embutidas
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foram atacadas com nital para a obtenção de imagens via MO e MEV. Após a
aquisição das imagens, os CP’s foram preparados novamente para aplicação do
EBSD, só que agora sem utilização de ataque químico. Os resultados obtidos estão
apresentados a seguir.
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CAPÍTULO 5
5. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A engenharia de materiais apresenta um eixo correlativo entre o processo de
fabricação, a microestrutura obtida e as consequentes propriedades. Nesse aspecto,
a avaliação microestrutural torna-se imprescindível e, neste estudo, foi realizada com
a utilização das MO, MEV-FEG e EBSD. A análise metalográfica pode ter caráter
qualitativo ou quantitativo e os dois casos serão aqui abordados. A presente avaliação
tem, não somente, o objetivo de reforçar os resultados já obtidos por SOUZA (2017)
e RAMOS (2015), mas também, trazer novas abordagens que, se for o caso, podem
confrontar as ideias apontadas por eles, em seus estudos anteriores. Assim, a análise
quantitativa apresenta-se como uma ferramenta essencial para que possa haver essa
comparação eficiente com abordagens qualitativas feitas através de imagens
microestruturais.
É importante ressaltar que as diferentes técnicas não atuam de maneira
competitiva. Cada uma delas possui vantagens e limitações, e seu uso em conjunto
carrega maior eficiência e proporciona uma avaliação mais detalhada e mais rica de
detalhes.
5.1. Microscopia Óptica (MO) – ataque reativo de nital
Inicialmente, a microscopia óptica foi adotada para a obtenção de aspectos
microestruturais. A ampliação possível variava desde aumentos de 50 vezes até 1000.
Detalhes que exijam maiores ampliações tornam-se difíceis de serem analisados com
esta técnica, o que não quer dizer que ela não seja importante. A análise seguinte
será concentrada em abordar resultados qualitativos.
Nas três amostras observaram-se composições microestruturais semelhantes,
ocorrendo variação na homogeneidade, disposição, dispersão e morfologia. Na
análise da zona fundida, detectaram-se condições e características que indicam para
formação das ferritas acicular, poligonal, de Widmanstätten, bainita e, em algumas
regiões, microconstituinte MA e agregados ferrita-carboneto. Pode ser observado que,
neste estudo, será dada ênfase à caracterização dos constituintes utilizando
denominação clássica e não com as definições apresentadas pelo IIW. Essa escolha
pode ser justificada por este trabalho fazer uso de técnicas microscópicas avançadas,
enquanto que o IIW classificou os microconstituintes com a observação realizada
apenas pela microscopia óptica, que permite menores ampliações. É possível ser
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verificado que inúmeros trabalhos confrontam estas duas diferentes maneiras de
aplicar a nomenclatura, muitas vezes com contradições visíveis que se opõem
fortemente. Um exemplo disso pode ser apresentado nos trabalhos que foram base
para esta dissertação: na classificação apontada por SOUZA (2017), a bainita, seja
ela superior ou inferior, seria uma ferrita com segunda fase, enquanto que os
agregados ferrita-carboneto comporiam as microestruturas perlíticas. Pode-se notar,
em toda a literatura, a existência de incoerências na classificação dos constituintes
presentes no cordão de solda.
A disponibilidade de técnicas microscópicas mais avançadas, com maiores
poderes de resolução e ampliações, permite a aquisição de imagens com uma maior
riqueza de detalhes. Com isso, será feito uso da denominação clássica como uma
tentativa de se sobrepor a estas discussões.
Notaram-se microestruturas similares a ferrita de Widmanstatten nos três CP’s
e apesar da baixa ampliação oferecida pela MO, algumas características induzem
essa definição. Sua formação ocorre em condições de resfriamentos rápidos, situação
característica em juntas soldadas. Pode ser verificado a nucleação na forma de placas
ou ripas que se alongam, paralelamente umas às outras, durante o crescimento. Nas
micrografias obtidas, os grãos de ferrita de Widmanstatten apresentaram morfologia
grosseira que nuclearam, em sua maioria, no contorno da austenita primária e
cresceram em direção ao interior do grão. Nesta microscopia, pode-se ter indicações
de que as ripas apresentam considerável alongamento, mas não é possível confirmar
que o crescimento se dá em planos específicos e bem definidos, apesar de ser um
pouco intuitivo.
A presença da ferrita de Widmanstatten é prejudicial para a junta soldada e
para qualquer condição onde se busque boa tenacidade. A sua fragilidade está ligada
a diversos fatores como, por exemplo, sua estrutura fina e alongada, que atua como
concentrador de tensão e favorece o crescimento de possíveis trincas existentes,
similarmente ao que ocorre na martensita. E para não se dizer que existe total
consenso sobre este constituinte e voltando às abordagens contraditórias, a técnica
de MO não permitiu distinguir se o crescimento é difusional, adifusional ou difusional
combinado com cisalhamento, para saber qual definição utilizar.
Foram observadas morfologias que sugerem ser classificadas como bainita
superior. Porém, muito provavelmente, esta é a análise microestrutural mais crítica
deste trabalho, principalmente se analisado apenas as imagens obtidas via MO. Isso
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porque a maior diferença entre as bainitas, superior e inferior, está na precipitação de
carbonetos somente entre as placas ferríticas ou também dentro das placas. Com a
baixa ampliação fornecida pela microscopia óptica, a observação de carbonetos
precipitados já é quase que inviável, quanto mais a possibilidade de verificar essa
precipitação entre agulhas. Desta forma, há indícios de que a formação bainítica
ocorreu, mas, por esta técnica, não é possível fornecer tantos argumentos defensivos.
Além disso, a morfologia bainítica, com uso da MO, muito se confundiu com a
ferrita de Widmanstatten, visto que ambas apresentam ripas ferríticas com
crescimento paralelo. Com estas limitações, e ainda considerando a intensa discussão
já apresentada a respeito da classificação bainítica, daqui em diante, a definição será
feita por simplesmente bainita, inferior ou superior, ou até mesmo gerar essa
discussão com a própria ferrita de Widmanstatten, a depender das micrografias. Aqui
é importante que seja levantado que estas dificuldades de diferenciar tais
microestruturas foram motivos para que a classificação do IIW adotasse, tanto a
morfologia bainítica, como as placas laterais de Widmanstatten, como sendo ferritas
com fases secundárias.
Foram detectadas regiões com formação de ferrita acicular, o que já era
esperado. Verifica-se, no entanto, que a acicularidade variou bastante entre os
eletrodos aplicados.
5.1.1. Eletrodo E7018 puro e sem modificações (E-7018)
Através das imagens obtidas via MO, podem ser apontados alguns indícios. Na
Figura 39, com ampliação de 500X, é possível observar a formação de ferrita de
Widmanstatten, com nucleação nos contornos colunares, crescendo na direção
interna dos grãos (setas amarelas). Entre os grãos colunares, pode ser notada a
presença de grãos de alta razão de aspecto, com morfologias de ferrita acicular.
Também é visto que morfologias supostamente de ferrita poligonal (setas azuis)
acabam por se formar tanto nos contornos como no interior dos grãos colunares. Com
maiores ampliações (Figura 40) foi possível ter mais indícios da presença das ferritas
acicular, poligonal e de Widmanstatten. A seta branca aponta para agregados ferritacarboneto incapazes de serem mais detalhados com a ampliação disponível nesta
técnica.
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Figura 39 – Micrografia via MO do 7018, com ataque reativo de nital e ampliação de 500X. Setas
amarelas apontam para grãos de ferrita de Widmanstatten e setas azuis para ferrita poligonal.
FONTE: O Autor

Figura 40 – Micrografia via MO do 7018, com ataque reativo de nital e ampliação de 1000X. Setas
amarelas apontam para grãos de ferrita de Widmanstatten, setas azuis para ferrita poligonal e seta
branca para agregado ferrita-carboneto.
FONTE: O Autor

5.1.2. Eletrodo E7018 revestido com pintura em alumínio (PI)
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Micrografias via MO da amostra PI estão apresentadas nas Figura 41 e Figura
42. Em geral, foram observados constituintes similares aos detectados na amostra
7018, havendo variação apenas na quantidade, distribuição e morfologia dos mesmos.

Figura 41 – Micrografia via MO do PI, com ataque reativo de nital e ampliação de 500X. Setas
amarelas apontam para grãos de ferrita de Widmanstatten, setas azuis para ferrita poligonal e elipse
verde para região de concentração de ferrita acicular.
FONTE: O Autor

As setas amarelas apontam para provável formação de ferrita de
Widmanstatten, sendo possível observar as ripas agudas e paralelas umas às outras.
As supostas morfologias poligonais estão indicadas pelas setas azuis, onde são vistos
grãos com baixa razão de aspecto. Toda a região da elipse verde consiste de
possíveis grãos de ferrita acicular.
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Figura 42 – Micrografia via MO do PI, com ataque reativo de nital e ampliação de 1000X. Setas
amarelas apontam para grãos de ferrita de Widmanstatten e setas azuis para ferrita poligonal.
FONTE: O Autor

Maiores ampliações permitiram confirmar as ideias anteriormente propostas. É
interessante ressaltar que a microestrutura se apresenta, em todas as amostras,
consideravelmente heterogênea. Em uma mesma região da amostra é possível
observar diferentes morfologias ferríticas, sendo necessário avaliar que as
propriedades finais dependem da interação conjunta destes diferentes constituintes
presentes.
5.1.3. Eletrodo E7018 revestido em filme de PVC (PVC)
O efeito do recobrimento com PVC na formação microestrutural está descrito
abaixo, nas Figura 43 e Figura 44. Novamente, os constituintes foram similares aos
demais CP’s.
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Figura 43 – Micrografia via MO do PVC, com ataque reativo de nital e ampliação de 500X. Seta
amarela aponta para grãos de ferrita de Widmanstatten e seta azul para ferrita poligonal.
FONTE: O Autor

Figura 44 – Micrografia via MO do PVC, com ataque reativo de nital e ampliação de 1000X. Seta
amarela aponta para grãos de ferrita de Widmanstatten e seta azul para ferrita poligonal.
FONTE: O Autor

Através da técnica de MO, foi possível apontar que os recobrimentos não
mudaram os constituintes presentes na zona fundida, havendo apenas alteração na
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distribuição dos mesmos. SOUZA (2017) avaliou as larguras dos grãos colunares em
cada amostra. Porém, diante dos resultados aqui obtidos, e ainda analisando os dados
de seu trabalho, pode ser inferido que não há indícios capazes de apontar influência
dos recobrimentos na largura dos grãos colunares, até mesmo porque estas medidas
foram consideravelmente heterogêneas para a mesma amostra.
5.1.4. Análise comparativa dos resultados obtidos
Através dos resultados obtidos via MO com ataque em nital, observou-se que
existe influência do recobrimento do eletrodo na formação microestrutural. Numa
abordagem comparativa e qualitativa, sugere-se que os CP’s recobertos geram
microestruturas ligeiramente mais refinadas. Apenas imagens de MO não fornecem
dados suficientes para que maiores conclusões possam ser apontadas. Apesar disto,
comparando-se apenas os eletrodos revestidos, o PVC sugere formação
microestrutural levemente mais fina, restando saber se esta diferença pode ser
considerável para as propriedades mecânicas.
5.2. Microscopia Eletrônica de Varredura por Emissão de Campo (MEV-FEG)
A aplicação do MEV-FEG também foi limitada aos resultados qualitativos, mas,
em comparação às imagens de MO, a possibilidade de obtenção de ampliações bem
superiores proporcionou um maior detalhamento microestrutural. Na Figura 45 estão
mostradas micrografias das zonas fundidas das três condições aplicadas para que
possa ser feito uma análise comparativa inicial.

(a)

(b)
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(c)

(d)

(e)

(f)

Figura 45 – Micrografias via MEV-FEG com ampliação de 500 X (a, c, e) e 1000 X (b, d, f) e ataque
reativo de Nital. Eletrodo 7018 puro (a, b), eletrodo PI (c, d) e eletrodo PVC (e, f).
FONTE: O Autor

Apesar de ampliações consideravelmente baixas para a técnica, é possível que
alguns indícios possam ser apontados. Quanto a diferença quantitativa na formação
de ferrita acicular, observa-se que, nos eletrodos modificados, houveram maiores
formações aciculares, e ainda com maior razão de aspecto, o que supostamente
proporcionaria aumento nos valores de tenacidade. Menor área de contorno de grão,
consequente do menor refinamento, propicia menor resistência à propagação de
trincas,

ocasionando

menor

tenacidade.

Não

foi

possível

observar

este

comportamento diante das microscopias aplicadas, mas, sugere-se que serão
formadas maiores bandas de deslizamento em grãos maiores, situação na qual ocorre
maior concentração de tensão, facilitando a fratura frágil por clivagem.
Essa propriedade mecânica, que mede a absorção de energia até a fratura,
resulta de uma relação complexa entre diferentes variáveis. Nesta análise, por
exemplo, pode-se citar que os métodos de recobrimento foram eficazes em refinar
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grão, condição que gera maior fronteira para a propagação da trinca. Além disso, entre
as morfologias ferríticas, a acicular é a que proporciona melhores valores de
tenacidade. Por outro lado, a inserção de elementos de liga na zona fundida pode
gerar endurecimento por solução sólida e/ou precipitação, mecanismos que
aumentam a resistência mecânica em detrimento da tenacidade, além de facilitar a
nucleação de microfases.
Algumas regiões apresentaram indícios de formação de microconstituinte
martensita-austenita. Devido ao ciclo térmico imposto pelo processo de soldagem, o
MA é constantemente encontrado em alguns aços. É um componente potencialmente
perigoso, visto que pode contribuir para a redução da tenacidade. Na literatura, é
apresentado que estes constituintes nucleiam com morfologias poligonal ou variadas.
GONZALEZ

(2009)

também

contribui

informando

que

o

MA

se

forma

preferencialmente na interface do contorno de 3 ou mais grãos. Todas estas
evidências ajudam a indiciar que há regiões de microconstituinte martensita-austenita
em todos os CP’s aqui aplicados.
Diante da complexidade nas propriedades, RAMOS (2015) apontou que a
condição pura apresentou maior tenacidade que os CP’s PVC e PI, abordagem que
será feita de maneira mais efetiva na análise do EBSD.
Em relação a largura dos grãos colunares, avaliando as micrografias aqui
obtidas via MO, MEV-FEG e EBSD, como será visto posteriormente, e associando aos
indícios apresentados por SOUZA (2017) na Tabela 8, pode ser inferido que o
tamanho da austenita primária geradora destes grãos não apresenta relação direta
com a diferença de composição química consequente da inserção do recobrimento.
Também não foi verificado conexão numa possível influência desta largura no
tamanho médio de grão da zona fundida ou na porcentagem de ferrita acicular
formada. Na realidade, os grãos colunares, como visto na Figura 45, apresentaramse com dimensões muito variáres nos 3 CP’s soldados com eletrodo E-7018.
5.2.1. Eletrodo E7018 puro e sem modificações (7018)
Buscando-se maior riqueza de detalhes, obtiveram-se imagens com
ampliações mais altas, condição fornecida pelo alto poder de resolução do MEV-FEG.
Na Figura 46 é observado que a região próxima ao contorno do grão colunar pode
apresentar alta complexidade microestrutural. Em diferentes regiões próximas ao
contorno, pode ser visto formação de ferrita acicular, além do crescimento de grãos
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de alta razão de aspecto que crescem paralelamente uns aos outros, formando uma
microestrutura supostamente de ferrita de Widmanstatten (seta amarela). Algumas
ripas ferríticas apresentaram extenso alongamento sem nítida presença de carboneto,
o que é característico desta morfologia. Aplicando-se uma maior ampliação em
algumas destas regiões, há indícios de que, em algumas delas, pode ter sido formado
bainita superior, já que não há precipitação de carbonetos dentro das supostas placas
ferríticas.

(a)

(b)

Figura 46 – Micrografia via MEV-FEG do CP 7018 com ampliação de 1000 X (a) e 5000X (b) e ataque
reativo de Nital. Seta amarela aponta para grãos de ferrita de Widmanstatten.
FONTE: O Autor

Nas Figura 47 e Figura 48, com ampliações superiores, nota-se que há efetiva
presença de AF, formada principalmente nas regiões internas do grão colunar.
Aponta-se que este constituinte se apresentou com uma larga variedade de
morfologias, com razão de aspecto variando dentro da faixa citada na literatura, entre
2 e 10. Há grãos que apresentaram morfologia “consideravelmente grosseira”, apesar
de estar dentro dos limites de AF, caso em que as medidas de comprimento e largura
são maiores. Na Figura 48, confirmou-se o que já havia sido apontado pela literatura:
de uma mesma inclusão podem nuclear diferentes grãos de ferrita acicular (seta
verde). O mesmo ponto de nucleação pode gerar desde uma morfologia de alta razão
de aspecto até grãos com baixa relação comprimento/largura, indicando que
diferentes tipos de ferrita podem nuclear a partir da mesma inclusão. Esse
comportamento é similar ao crescimento já apontado na Figura 28, inclusive na
consideração de que a imagem é bidimensional e que há possibilidades da ferrita ter
sido cortada durante a desconfiguração da estrutura 3D.
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Figura 47 – Micrografia via MEV-FEG do CP 7018 com ampliação de 2000 X e ataque reativo de
Nital.
FONTE: O Autor

Figura 48 - Micrografia via MEV-FEG do CP 7018 com ampliação de 10000 X e ataque reativo de
Nital. Setas verdes apontam para inclusões de onde partem diversas morfologias ferríticas.
FONTE: O Autor

5.2.2. Eletrodo E7018 revestido com pintura em alumínio (PI)
Imagens da amostra PI via MEV-FEG estão apresentadas nas Figura 49, Figura
50Figura 51. A elipse amarela indica a provável formação de microestrutura bainítica
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superior. Com ampliação de 5000X pode ser observado que as ripas são finas e se
formaram paralelamente, sem carbonetos precipitados nas placas. Essa bainita se
forma numa maior temperatura que a inferior, condição fornecida pela alta energia
térmica presente na zona fundida do cordão de solda. É interessante citar que, bem
próximo a essa região bainítica, podem ser indicados grãos com alta razão de aspecto,
características de ferrita acicular, assim como morfologias mais grosseiras, sendo
possivelmente de ferrita poligonal. Também foram observados agregados ferritacarboneto, indicando que a macrorregião analisada consiste numa heterogeneidade
microestrutural e que o estudo das propriedades pode tornar-se algo muito complexo.

(a)

(b)

Figura 49 – Micrografia via MEV-FEG do CP PI com ampliação de 2000 X (a) e 5000X (b) e ataque
reativo de Nital. Elipse amarela indica região com presença de bainita superior.
FONTE: O Autor

Algumas regiões apresentaram maior tendência de formação acicular, com
variável morfologia. Porém, em regiões muito próximas a estes grãos estão
localizadas prováveis morfologias de ferrita poligonal. É interessante essa mistura de
microconstituintes numa mesma região, visto que estas ferritas se formam com
diferentes taxas de resfriamento. A nucleação destas fases a partir de inclusões (seta
verde) está esquematizada na Figura 51. Vale salientar que a imagem consiste numa
representação bidimensional, podendo ter havido corte transversal das ferritas
nucleadas a partir da inclusão representada.
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Figura 50 - Micrografia via MEV-FEG do CP PI com ampliação de 2000 X e ataque reativo de Nital.
FONTE: O Autor

Figura 51 – Micrografia via MEV-FEG do CP PI com ampliação de 5000 X e ataque reativo de Nital.
Setas verdes apontam para inclusões de onde partem diversas morfologias ferríticas. Representação
bidimensional da imagem.
FONTE: O Autor

5.2.3. Eletrodo E7018 revestido em filme de PVC (PVC)
Trocou-se o tipo do revestimento do eletrodo, agora em filme de PVC, e notouse, novamente, que houve mistura de fases. Grãos de ferrita acicular e poligonal
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dividem espaço em regiões vizinhas (Figura 52). A formação característica de ferrita
de Widmanstatten, nucleada no contorno de grão da austenita primária e com
crescimento alongado e grosseiro, em direção ao interior do grão colunar, pode ser
vista na Figura 53, indicada pela seta amarela. O carbono é difundido lateralmente,
gerando placas ferríticas paralelas de elevado alongamento, o que é prejudicial às
propriedades mecânicas do aço soldado.

(a)

(b)

Figura 52 – Micrografia via MEV-FEG do CP PVC com ampliação de 3000 X (a) e 20000X (b) e
ataque reativo de Nital.
FONTE: O Autor

Figura 53 – Micrografia via MEV-FEG do CP PVC com ampliação de 1000 X e ataque reativo de Nital.
Seta amarela aponta para grãos de ferrita de Widmanstatten.
FONTE: O Autor
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Algo interessante é mostrado na Figura 54: De uma mesma inclusão (seta
verde) foram nucleados grãos com visível diferença de comprimento. Os grãos que
cresceram lateralmente, para esquerda ou direita, apresentaram comprimento tão
grande que nem puderam ser detectados por completo nesta ampliação. Por outro
lado, as morfologias que se formaram na direção vertical, para cima e para baixo,
cresceram com baixo comprimento e baixa razão de aspecto, consistindo em grãos
ferríticos poligonais.

Figura 54 - Micrografia via MEV-FEG do CP PVC com ampliação de 5000 X e ataque reativo de Nital.
Seta verde aponta para inclusão de onde partem diversas morfologias ferríticas.
FONTE: O Autor

Ficou evidente que não é qualquer simples inclusão que gera ferrita acicular,
induzindo a necessidade de “avaliar” se o tipo de inclusão presente teria efeito na
nucleação deste constituinte. Neste trabalho, como já apresentado no item 3.7.2., já
ficou claro sobre alguns tipos de partículas que induzem a formação acicular e,
também, vale considerar que SARMA (2009) cita que uma elevada quantidade de
inclusões presentes no aço não teria nenhum efeito na formação acicular.
5.3. Electron Backscatter Diffraction (EBSD)
A técnica de EBSD foi aplicada para aquisição de dados quantitativos que
norteassem os resultados qualitativos já apresentados. Demarcaram-se as regiões de

103

análise em cada um dos CP’s, através de microidentações, sempre dentro da zona
fundida referente ao último passe de solda.
Através do software Esprit 2.1 da Bruker, obtiveram-se dois diferentes
histogramas: o primeiro para indicar o tamanho médio dos grãos, com a
esquematização da distribuição percentual dos diferentes tamanhos de grãos medidos
nas respectivas imagens. O próprio histograma, como será visto mais a diante, já
apresenta o valor médio para cada imagem, assim como a quantidade de grãos
presentes. O segundo está relacionado com a razão de aspecto (RA) dos grãos
identificados, obtida através da divisão entre as dimensões menores e maiores de
cada grão, consistindo numa variação de 0 a 1.
É importante salientar que as análises foram divididas em partes. Através dos
usos, combinados ou individuais, dos histogramas de tamanho de grão e de razão de
aspecto, foram feitas as seguintes abordagens (o passo a passo para cada resultado
será explicado no decorrer do trabalho):
- análise do tamanho médio de grão da zona fundida;
- análise do tamanho médio dos grãos identificados como ferrita acicular;
- quantificação do percentual de ferrita acicular na zona fundida;
- quantificação do percentual de microfases na zona fundida.
Na Figura 55 são comparados 3 diferentes índices de padrão de qualidade
fornecidos pelo software, 1 para cada amostra. Diversas informações podem ser
extraídas destes resultados, principalmente numa análise comparativa. Com a
ampliação adotada de 500X, alguns indícios já abordados pelas microscopias ópticas
e eletrônica de varredura foram confirmados. Em (a), (b) e (c) é possível comparar o
efeito do recobrimento no eletrodo E-7018. Seria completamente equivocado utilizar
um pequeno número de imagens para generalizar um comportamento ocorrido em
toda a amostra. Porém, em geral, observou-se que o recobrimento tem efeito no
refinamento de grão.
Na Tabela 7 estão resumidos os valores médios das larguras dos grãos
colunares obtidos por SOUZA (2017). Para as amostras de baixo aporte térmico,
correspondente aos CP’s utilizados neste estudo, é indicado que a pintura em
alumínio teria provocado formação de grãos colunares menores. Contudo, nota-se
que este indício não poderá ser evidenciado pelos resultados obtidos. Ocorre que não
é estatisticamente correto considerar apenas uma medição como sendo padrão para
toda a região. Além disso, nas imagens é possível observar que há uma grande
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variação na largura destes grãos, pois, na mesma micrografia, o desvio padrão
apresentado assegura que a largura dos grãos colunares varia consideravelmente.
Apesar de todos estes CP’s se enquadrarem na condição de baixo aporte
térmico, vale salientar que, entre eles, a soldagem variou de 8 a 11 KJ/cm, condição
que poderia ser suficiente para provocar tais mudanças nos grãos colunares. Assim,
diante de todos os dados obtidos com MO, MEV-FEG e EBSD, conclui-se que é muito
difícil apontar qual condição teria formado grãos colunares de menor largura. O que
foi visto, na verdade, é que há uma heterogeneidade desta medida em todos os corpos
de prova.

(a)

(b)

(c)
Figura 55 – Análise via EBSD do padrão de qualidade com ampliação de 500X - (a) E-7018, (b) PI e
(c) PVC. Setas azuis indicam os contornos austeníticos primários, enquanto que as setas rosas
indicam as regiões internas.
FONTE: O Autor

Na Figura 55, as setas azuis apontam para o contorno do grão colunar e as
setas rosas indicam a região interna, onde há maior tendência de formação de ferrita
acicular.
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5.3.1. Análise do tamanho médio de grão da zona fundida
Esta, entre todas as análises aqui apontadas, é a mais simples de se
compreender e se observar. Para cada eletrodo, foram obtidos, na região demarcada
pelas identações, histogramas da distribuição do tamanho médio de grão. Na Figura
56, estão mostrados alguns dos resultados obtidos. Observam-se os histogramas e
as respectivas áreas dos índices de padrão de qualidade. Estes são apenas
exemplificativos pois, foram tomadas as médias de todos os valores obtidos
(apresentados em anexo).
Para todos os CP’s, foram adquiridas imagens com ampliação de 500X e
1000X. Em menores ampliações, há maior influência dos contornos dos grãos
colunares, que acaba por elevar o valor do tamanho de grão. Como um dos objetivos
deste trabalho está na avaliação da ferrita acicular, as imagens de 1000X tornam-se
mais relevantes se for desejado dar ênfase à região interna dos grãos, onde há maior
tendência de formação da AF.
Em alguns casos, a diferença entre os valores obtidos para diferentes
ampliações chegou a ser o dobro, devendo ser ressaltado que a heterogeneidade
presente na zona fundida pode gerar complexidade na análise das propriedades
mecânicas de amostras soldadas. Uma região analisada com dimensões próximas a
120μm x 80μm é suficiente para que sejam encontrados desde grãos com morfologias
muito finas até muito grosseiras e as propriedades finais acabam por ser um balanço
“global” de todos estes aspectos. A partir de todos os histogramas, foi possível a
realização de uma análise comparativa.

(a)

(b)
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(c)

(d)

(e)

(f)

Figura 56 – Análise via EBSD do índice de padrão de qualidade e do histograma de tamanho de grão.
7018 (a, b); PI (c, d); PVC (e, f). Ampliação: 1000X.
FONTE: O AUTOR

Na Tabela 11 são observados os valores médios obtidos nos diferentes
histogramas de análise do tamanho de grão. Verifica-se que não há diferença
significativa nas medidas, apesar do recobrimento com PVC sugerir uma morfologia
ligeiramente mais refinada que as demais. Na sequência, o PI teria nucleado grãos
menores que a condição pura.
Tabela 11 – Tamanho médio de grão.

Eletrodo

Tamanho médio de grão (μm)

Desvio padrão

7018

5,98

2,13

PI

5,69

2,09

PVC

4,95

1,44

FONTE: O Autor

Na tabela são observados os desvios em cada uma das condições. Nota-se
que, além de maior refinamento, o PVC apresentou menor medida, consistindo em
menor heterogeneidade amostral.
5.3.2. Tutorial para quantificação da AF
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Neste tópico serão feitas duas diferentes abordagens. Como especificado nos
objetivos, o estudo mais aprofundado da formação da ferrita acicular é um dos pilares
desta dissertação. Assim, foi de extremo interesse avaliar o percentual quantitativo de
AF em cada um dos eletrodos, assim como obter o tamanho médio destas morfologias
aciculares. Além de possibilitar uma análise comparativa entre os diferentes CP’s
aplicados neste estudo, foi possível, também, comparar os resultados com os que já
foram apresentados por RAMOS (2015) e SOUZA (2017).
Estão apresentados, Tabela 11, os valores médios dos tamanhos de grão
obtidos na zona fundida. Como já foi discutido, aplicaram-se aumentos de 500X e
1000X. Outro enfoque, que também já foi apontado, é de que aumentos menores
proporcionaram tamanhos médios maiores, diante da maior influência de constituintes
grosseiros formados próximos ao contorno de grão. Ainda deve ser considerado que,
em maiores ampliações, foi possível focar em regiões internas dos contornos, onde
haveria maior quantidade de ferrita acicular.
Com o objetivo de quantificar os grãos de AF, empregou-se a metodologia a
seguir. A ideia é, a partir dos histogramas de tamanho de grão obtidos na análise da
Tabela 11, criar uma partição de separação que correspondam às morfologias
aciculares. Para isso, foram seguidos os seguintes passos:
1) Adotaram-se as imagens de menor ampliação, 500X. Esta escolha foi feita baseada
na avaliação de que aumentos menores proporcionam maior área de estudo, e como
haveria

separação

dos

constituintes,

estas

condições

seriam

de

maior

representatividade.
2) Foram estabelecidos limites de tamanho de grão: 8 μm. Isso significa que, diante
dos histogramas de tamanho de grão, foi feita uma separação, onde os grãos maiores
que 8 μm, mesmo que apresentassem razão de aspecto dentro da faixa de AF (2 e
10), seriam descartados e não consistiram em ferrita acicular. Dois quesitos são
importantes neste tópico: ferrita de Widmanstatten, bainitas inferior e superior e
martensita são exemplos de constituintes que são frequentemente encontrados na ZF
de aços e que se encaixam nesta faixa de razão de aspecto. A exclusão de grãos com
dimensões superiores visa que estas morfologias não interfiram no resultado obtido.
É importante que seja explicado a motivação que levou à utilização do limite de
8 μm. Alguns trabalhos apresentaram que as dimensões da AF variam em função do
aporte térmico aplicado (SOUZA, 2017) e que podem chegar a 10 um. Observandose a morfologia apresentada nas microscopias óptica e eletrônica e com o intuito de
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garantir que a maior quantidade de grãos aciculares presentes na zona fundida das
amostras aplicadas neste estudo fosse contabilizada pelo método do EBSD, aplicouse um limite superior de 8 μm. Também vale ressaltar que as medições realizadas
pelo SOUZA (2017) se encontram numa região inferior a faixa aqui adotada,
aumentando-se a confiabilidade dos dados.
3) Após eliminar os grãos maiores, foram observados, dentre os restantes, quais
estariam dentro da faixa de AF. As referências teóricas utilizadas neste estudo
apontam para ferrita acicular com razão de aspecto entre 2 e 10, que consiste na
razão entre a dimensão maior e menor. Como o software aqui utilizado avalia esta
razão situando-a entre 0 e 1, considerando o inverso (menor/maior), foram
estabelecidos os limites de 0,1 e 0,5 nos histogramas de razão de aspecto
(equivalentes à 1/10 e ½, respectivamente).
4) Com isso, os grãos que sobraram estariam dentro da faixa entre 2 e 10, estariam
abaixo da dimensão escolhida (8 μm) e consistiriam de grãos de AF. O próprio
software já informava, pela partição criada, a porcentagem de ferrita acicular presente
e, dentre todos os grãos definidos como este constituinte, seu tamanho médio em μm.
Para facilitar a compreensão do passo a passo apresentado, será
exemplificada a avaliação completa de uma das imagens da amostra PVC, com
ampliação de 500X (Figura 57). Partiu-se do histograma de tamanho de grão obtido
para análise da zona fundida, como visto em (a). Nota-se que há grãos com tamanhos
que chegam a quase 30 μm, sendo-se estabelecido o limite definido para esta amostra
(8 μm), chegando-se a obtenção do histograma mostrado em (b). Assim, os grãos
selecionados agora estariam com tamanhos limitados, sendo criado a primeira
partição, designada em (c). Chegou-se a uma seleção particionada onde os grãos
restantes, que equivalem a 61% do total, como mostrado em (c), teriam dimensão
inferior a 8 μm.
Partindo-se para a análise da razão de aspecto, nota-se que, nesta situação,
os 7505 grãos apresentados em (d), apresentam razão de aspecto variando entre 0 e
1 e correspondem ao percentual de 61%. Como o interesse deste estudo está na
obtenção de AF, determinaram-se os limites inferiores e superiores desejados, 0,1 e
0,5, respectivamente, obtendo-se o histograma mostrado em (e). Foi feita a partição
de seleção, alcançando-se as morfologias com tamanhos desejados, dentro da razão
de aspecto de 2 e 10, consistindo em AF. Em (f) é visto que o percentual de ferrita
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acicular na região demarcada desta amostra consiste em 38,4%. Vale citar que o
resultado final apresentado consiste em valores médios de várias análises.
Por fim, depois do próprio software já disponibilizar diretamente a fração de AF,
foi possível plotar o histograma de tamanho de grão equivalente, exemplificado em
(g). Nota-se que o tamanho médio dos grãos selecionados é obtido diretamente do
histograma, que indicou para 3,47 μm.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

110

(f)

(g)
Figura 57 – Esquematização do tutorial para análise quantitativa da AF através do software da Bruker
2.1.
FONTE: O Autor

Seguindo o tutorial acima para todas as amostras, obtiveram-se os resultados
quantitativos relacionados à ferrita acicular, abordagem exposta a seguir.
5.3.2.1. Análise quantitativa da AF
Após adotar o passo a passo discutido anteriormente, foram obtidos os valores
mostrados na Tabela 12. É observado que os recobrimentos foram eficientes em
nuclear e crescer maior quantidade de ferrita acicular. Nota-se que, em comparação
ao eletrodo “puro”, o PI gerou aumento de 20,1%, enquanto que o PVC proporcionou
superioridade de 20,75%.
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Tabela 12 – Quantidade percentual média de AF nos diferentes CP's. Análise comparativa aos
valores obtidos por RAMOS (2015)

Eletrodo

% média de AF - EBSD

% média de AF – RAMOS (2015)

7018

31,80

56

PI

38,20

65

PVC

38,40

71
FONTE: O Autor

É inevitável a comparação destes dados aos que foram calculados na Tabela
6. Nesta, RAMOS (2015) apontou que o eletrodo PVC e PI teriam sido responsáveis
por formar mais ferrita acicular que o convencional 7018, com valores superiores a
26% e 16%, respectivamente. Neste estudo, este comportamento também foi
verificado através das análises via EBSD, mas, com algumas ressalvas importantes.
De fato, a aplicação do revestimento proporcionou maior percentual acicular, porém,
comparado aos resultados do RAMOS (2015), notou-se que os valores aqui obtidos,
para todos os eletrodos, foram menores. Seria sugerido que algumas morfologias
foram consideradas como AF quando, na verdade, poderiam ser de outros
constituintes com condições semelhantes. Além disso, as limitações das técnicas
aplicadas por RAMOS (2015) também teriam colaborado para o maior percentual
obtido por ele.
Vale lembrar que os corpos de prova utilizados neste trabalho não foram os
mesmos adotados por RAMOS (2015), sendo apenas mantidos os eletrodos e
recobrimentos. Isso significa que há variação no processo de soldagem, espessura
de chapa, aporte térmico e demais fatores que podem influenciar nas diferenças, além
de que métodos distintos de análises podem apontar para resultados obtidos.
Diferentes métodos de medição e processos também podem justificar a distinção nos
dados.
ds s d

A avaliação da distribuição de razão de aspecto da AF é importante pelo fato
de que muitos autores associam maior acicularidade com maior tenacidade. Na
verdade, diversos trabalhos apontam que a condição ideal para um ótimo balanço de
propriedades mecânicas seria a presença de maiores quantidades de AF, e que estes
grãos apresentassem baixo tamanho e alta razão de aspecto. A presença de grãos
finos acarreta maior volume de contornos, provocando maior dificuldade na
propagação de trincas (maior tenacidade) e maior dificuldade imposta ao movimento
das discordâncias (maior resistência) e, por isso, o mecanismo de endurecimento por
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refino de grão é o único que a resistência mecânica sem comprometer a tenacidade,
sendo que, na verdade, a melhora, em geral.
Através da partição feita via EBSD, foi possível obter o tamanho médio dos
grãos identificados como AF. Notou-se que o tamanho médio da morfologia acicular
presente no eletrodo PVC foi ligeiramente menor que as demais. É interessante
relembrar que, apesar de terem sido feitas análises distintas, este resultado é coerente
com o apresentado na Tabela 8, por SOUZA (2017). Apesar de ter medido a área,
também é verificado que o PVC sugere tamanhos aciculares menores que os demais.
Em contrapartida, o eletrodo PI apresentou tamanho médio um pouco maior que o
7018. Na verdade, ao analisarmos os valores da Tabela 13, é notado que, para todas
as condições, seja com ou sem recobrimento, não há considerável efeito do tipo de
eletrodo no tamanho médio da AF, condição já anteriormente levantada pelas análises
de MO e MEV.
Tabela 13 – Tamanho médio da AF obtido via EBSD.

Eletrodo

Tamanho médio da AF (μm)

7018

3,49

PI

3,58

PVC

3,31
FONTE: O Autor

A nucleação acicular depende de diversos fatores e a análise combinada
destes pode ser uma tarefa não muito fácil. Vale salientar que sua formação é
intragranular, formada a partir de inclusões, precipitados, partículas de segunda fase,
entre outros. Quando se tem menor tamanho de grão da austenita prévia, há maior
área volumétrica de contorno, o que favorece maior formação de ferrita primária de
contorno de grão. Como este constituinte ferrítico nucleia competitivamente à AF, em
grãos austeníticos maiores, há retardamento da transformação ferrítica primária,
favorecendo a presença de AF. A velocidade de resfriamento talvez seja o fator
influente mais crítico. Esta, não pode ser bastante elevada, visto que favoreceria a
martensita e, por outro lado, também não pode ser demasiadamente lenta, pois não
formaria morfologia acicular. Assim, tem-se a exigência de encontrar a taxa ideal para
que AF nucleie.
A presença de inclusões foi detectada como uma condição eficaz na formação
acicular. A existência destas partículas cerâmicas está diretamente relacionada com
a presença de elementos químicos no material. Nisso, chega-se na distinção crucial
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entre as amostras deste trabalho: a diferença de composição química. A
implementação do recobrimento fornece elementos químicos à zona fundida da junta
soldada e pode ser direcionado como o principal fator responsável pelas diferenças
microestruturais aqui encontradas.
5.3.3. Tutorial para quantificação do microconstituinte MA
De posse de todos os dados já obtidos, surge um questionamento interessante
quanto ao efeito do recobrimento na tenacidade. Foi apontado que PVC e PI foram
responsáveis por menor tamanho médio de grão na zona fundida e nuclearam maior
quantidade de ferrita acicular. Todas estas condições sugeririam que, diante de um
teste de tenacidade, estas amostras deveriam absorver maior quantidade de energia
que a condição E-7018 puro, visto que todas as situações convergem para maior valor
desta propriedade mecânica.
Porém, RAMOS (2015), diante do ensaio de Charpy, indicou que a amostra
pura foi mais tenaz que às demais, mesmo com todos os aspectos já citados. Com
isso, é sugerido que o recobrimento proporcione maior formação de microfases,
principalmente MA, responsáveis por reduzir a tenacidade do aço. Além disso,
também pode haver influência na formação de inclusões que, ao invés de convergirem
para maior formação acicular, comprometam a tenacidade. Deixando-se esta última
abordagem de lado, a análise a seguir busca compreender a formação das microfases
para tentar justificar os dados obtidos.
A quantificação do percentual de microfases foi realizada com a aplicação de 3
considerações, apresentadas a seguir:
1) o software classifica os grãos, de acordo com o padrão de difração, em
ferrita, austenita e cementita, como visto na Figura 58. Observa-se um esquema de
cores onde, por exemplo, aos grãos ferríticos são atribuídos cor verde (a). O software
classifica apenas os grãos com padrão de difração capazes de serem detectados. Em
(b), verifica-se que 96% dos grãos apresentaram condições possíveis de serem
avaliadas pela técnica e que 4% não apresentam nenhum padrão de difração (ou foi
atribuído 0) – este valor é conseguido pela aplicação da opção Inverse subset,
restando-se apenas os grãos não identificáveis. Na verdade, são exatamente estes
4%, supostamente não possíveis de serem estudados, que são de interesse, pois,
indicia-se que este percentual corresponde à microfases, visto que estes constituintes
apresentam padrão de difração irregular, encaixando-se nesta “condição zero”, como
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mostrado em (c). Esta abordagem aqui explicada está de acordo com o que foi
descrito no item 3.10. Diferentes orientações consistem em padrões distintos que se
relacionam com fases específicas pré-determinadas e, consequentemente, diferentes
cores. Ainda vale ressaltar que as microfases apresentam alta complexidade e
irregularidades que implicam em dificuldade de medir o IQ.

Figura 58 – Tutorial para quantificação das microfases presentes na zona fundida – Parte I.
FONTE: O Autor

2) considerou-se que toda a austenita presente na zona fundida estaria
disposta entre ripas de martensita, formando o microconstituinte MA. Destarte, todos
os grãos que o software identificasse como austenita seriam considerados como
microfase. Esta etapa é esquematizada na Figura 59, onde foram selecionados
apenas os grãos austeníticos (a) e criado a partição (b), contabilizando outro
percentual de MA.

115

Figura 59 – Tutorial para quantificação das microfases presentes na zona fundida – Parte II.
FONTE: O Autor

3) Por fim, apesar das microfases já terem sido avaliadas pelo baixo padrão de
difração, observou-se que algumas delas poderiam ser detectadas com baixo padrão
de qualidade, etapa caracterizada na Figura 60. Assim, dentro da distribuição total (a),
foram escolhidos apenas os grãos que apresentassem até 0,35 de padrão de
qualidade (b), aplicando a seleção da partição, como visto em (c). Esta aplicação se
baseia na abordagem já explicada e adotada por LIMA (2018).
Finalizando as três possíveis condições de formação de MA, aplicou-se a opção
de Union subset, elipse em (d), e obteve-se, para cada condição, o percentual de
microfases presentes que, neste caso exemplificativo, foi de 10,4%.

(a)

(b)
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Figura 60 - Tutorial para quantificação das microfases presentes na zona fundida – Parte III.
FONTE: O Autor

Considerando as condições apontadas anteriormente, fez-se, para cada
imagem obtida na ampliação desejada, a soma percentual do MA presente e algumas
delas estão exemplificadas na Figura 61. Em busca de maior representatividade,
aplicaram-se as imagens de menores aumentos (500X).

(a)

(b)
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(c)
Figura 61 – Representação das microfases, com predominância principal do microconstituinte MA.
(a): 7018; (b): PI; (c): PVC. Ampliação de 500X.
FONTE: O Autor

5.3.3.1. Análise quantitativa das microfases
Depois de aplicar o método exemplificado no item anterior, calcularam-se as
quantidades percentuais de microfases MA presentes em cada um dos eletrodos.
Chega-se no ponto crucial desta análise e, de acordo com a Tabela 14, é evidenciado
que PVC e PI possuem maior quantidade de AF, em comparação ao 7018. É sugerido,
então, que o recobrimento aplicado ao eletrodo puro, apesar de proporcionar maior
formação de AF, é responsável por nuclear maior quantidade de microfases,
principalmente MA. Este resultado é coerente com o que foi apresentado por RAMOS
(2015), explicando o porquê dos eletrodos recobertos, em comparação ao puro, terem
obtidos menor tenacidade. Vale apontar que, como já abordado, autores apontam que
nem sempre a simples presença de MA é, por si só, responsável por reduzir a
tenacidade, pois dependerá de fatores como tipo, forma e fração volumétrica deste
microconstituinte, além de outros. Assim, induz-se que, neste caso, os valores
formados extrapolam os limites permitidos e passaram a reduzir a tenacidade do aço.
Tabela 14 – Percentual de microfases MA em cada condição.

Eletrodo

% média de MA

7018

7,80

PI

10,60

PVC

10,05
FONTE: O Autor

O cloreto de vinila, monômero responsável pela formação do PVC, tem sua
formula básica como C2H3Cl. A tinta spray utilizada é, obviamente, composta por
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alumínio. Tem-se, então, a implementação de elementos que aumentam a
temperabilidade do aço e, em consequência, possuem maior tendência de formação
das microfases MA, o que justifica os resultados da Tabela 14.
O processo de soldagem envolve uma análise complexa de variáveis, que vão
desde a escolha do eletrodo, metal de base e de adição, aporte térmico, espessura
de chapa, além de muitos outros parâmetros processuais. Aqui foi avaliado a
influência do recobrimento aplicado em eletrodos E-7018 na formação microestrutural
da zona fundida de aço ASTM A36. A implementação de filmes de PVC e de tinta de
alumínio foram responsáveis por aumentar a formação de AF na zona fundida, em
comparação à soldagem feita com eletrodo E-7018 puro e convergiram para maior
presença de microfases MA.
Este trabalho acaba por ser mais um exemplo da necessidade e da importância
de estudar e compreender a relação processamento-propriedades-microestrutura.
Quanto mais se compreende um processo de soldagem, mais se descobre que a
quantidade de variáveis influenciadores é cada vez maior.
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CAPÍTULO 6
6. CONCLUSÕES
A análise qualitativa via MO e MEV permitiu observar que o metal depositado
pelos eletrodos 7018, PVC e PI formou, em geral, os mesmos constituintes. Foram
identificados as ferritas acicular, poligonal e de Widmanstatten, bainita superior,
agregados ferrita-carboneto e, em algumas regiões, microconstituinte MA.
Os grãos de ferrita acicular são formados na região interna dos grãos
colunares, com razão de aspecto variável entre 2 e 10 (ou 0,1 e 0,5 na avaliação do
software).
Maiores ampliações obtidas com o MEV-FEG permitiram verificar que a partir
de uma mesma inclusão podem ser nucleados grãos com morfologias diversas, desde
acicular à poligonal.
A técnica de EBSD é eficiente na avaliação quantitativa. Entre os corpos de
prova soldados com eletrodo E-7018, não foram verificadas grandes diferenças nos
tamanhos médios dos grãos, tese também levantada pelas análises via MO e MEV,
apesar de ter sido apontado um leve refinamento na soldagem com PVC, seguido pelo
PI. Não há dados que comprovem a real influência deste menor tamanho de grão nas
propriedades mecânicas, visto que a diferença é consideravelmente pequena.
Igualmente ao apontado por RAMOS (2015) e SOUZA (2017), a técnica de
EBSD indicia que o recobrimento provocou maior formação percentual de ferrita
acicular. Em citação decrescente, o PVC formou um pouco mais que o PI, seguido
pelo eletrodo E-7018 puro.
O CP PVC foi o que formou ferrita acicular com menor tamanho médio, porém,
o uso do PI apresentou grãos ferríticos com dimensões um pouco maiores que o
eletrodo puro, o que leva a conclusão de que não há garantias suficientes de que o
recobrimento refina a ferrita acicular.
Não há indícios capazes de indicar que o tipo de recobrimento aplicado
influencia na largura dos grãos colunares. Na verdade, observou-se, em todas as
amostras, heterogeneidade na medida destes grãos.
A soldagem com eletrodo E-7018 recoberto, em comparação ao puro,
proporcionou maior formação de microfases MA, o que pode explicar a menor
tenacidade medida por RAMOS (2015) na aplicação do filme de PVC e da tinta em
alumínio.
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Técnicas microscópicas se mostraram eficiente no estudo microestrutural da
zona fundida. A implementação de recobrimento gera mudanças que precisam ser
estudadas para maior controle do processo, possibilitando analisar a relação
processo-microestrutura-propriedades.
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CAPÍTULO 7
SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS
Avaliar tipo, forma, morfologia e quantidade das inclusões, detectando quais
seriam responsáveis por formar AF, assim como verificar se elas poderim influenciar
na redução da tenacidade dos eletrodos recobertos.
Analisar

individualmente

formadores da zona fundida.

a

presença

dos

diversos

microconstituintes
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ANEXOS
Análise do tamanho médio de grão da zona fundida

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figura 62 – Histogramas de tamanho de grão do CP E-7018. (a) e (b) se referem às imagens de 500X
e (c), (d), (e) e (f) às de 1000X
FONTE: O Autor
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 63 – Histogramas de tamanho de grão do CP PVC. (a) e (b) se referem às imagens de 500X e
(c) e (d) às de 1000X
FONTE: O Autor

(c)

(d)

Figura 64 – Histogramas tamanho de grão do CP PI. (a) e (b) se referem às imagens de 500X e (c) e
(d) às de 1000X
FONTE: O Autor
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Análise quantitativa da AF

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figura 65 – Histogramas de razão de aspecto dos grãos classificados como AF. 7018: (a) e (b); PI: (c)
e (d) e PVC: (e) e (f). Ampliação de 500X.
FONTE: O Autor

