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RESUMO 

 

O presente trabalho investiga as alterações que ocorrem nas propriedades 

mecânicas e na microestrutura em juntas soldadas por Arco Submerso, em chapas 

de aço ARBL (Alta Resistência e Baixa Liga) tipo API 5L X70, utilizadas em tubos de 

minerodutos. Estes são geralmente construídos a partir de chapas calandradas e 

soldadas de topo, pelo processo de Arco Submerso, formando tubos com diâmetro 

de cerca de 600mm, por 12 metros de comprimento. Objetivando reproduzir 

fidedignamente o processo de fabricação dos tubos, foram produzidos corpos de 

provas, soldando-se, pelo processo arco submerso, chapas fornecidas pela 

USIMINAS, e,  destas foram retiradas amostras para se efetuar a caracterização das 

soldas, nas regiões da zona fundida (ZF), da zona termicamente afetada (ZTA), e do 

material base (MB). Foram efetuados os ensaios mecânicos de tração, dureza, 

dobramento e impacto, bem como a caracterização por macrografia e microscopias, 

ótica (MO) e de varredura (MEV). O exame metalográfico apresentou microestrutura 

bandeada, consistindo de ferrita poligonal, perlita e bainita com pequeno tamanho de 

grão. Os resultados obtidos mostraram o aumento da resistência mecânica e da 

dureza, influenciados pela presença de ferrita acicular. As análises fratográficas, 

após ensaios de impacto revelaram comportamento ductil-frágil. Os ensaios de 

impacto foram realizados às temperaturas de 0ºC e de -20ºC, onde apresentaram 

quedas significativas da tenacidade na região da solda, decrescendo da região do 

metal base (260J e 202J) para a zona termicamente afetada (106J e 81J) e para a 

zona fundida (25J e 19J), respectivamente, para 0ºC e -20ºC. Os resultados dos 

ensaios de dureza Vickers (HV10) apresentaram um ligeiro aumento da dureza, 

crescendo no sentido MB-ZTA-ZF (194 HV, 202 HV e 218 HV, respectivamente).  

 

 

Palavras-chave: ARBL (Alta Resistência e Baixa Liga), Aço API 5L X70, Arco 

Submerso. 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The present work investigates the possible changes that occur in the 

mechanical properties and microstructure of welded joints through the process of 

submerged arc in steel plates High Strength Low Alloy (HSLA) type API 5L X70, used 

in pipelines. These are usually constructed starting from calendered plates and 

welded through submerged arc process, forming 600 mm diameter pipes, with 12 m 

long. To reproduce faithfully the pipes manufacturing processes, for further 

characterization of test bodies were produced, welding plate supplied by USIMINAS, 

through the submerged arc welding, and withdrawing samples to perform the 

characterization of the regions of the weld metal (WM), the heat affected zone (HAZ) 

and the base metal (BM). Conventional tensile and Charpy V-Notch were performed 

to determine mechanical and impact properties of the tested materials, as well as 

macrograph tests and Optical microscopy (OM) and weld metal (WM), the heat 

affected zone (HAZ) and the base metal (BM). The metallographic examination 

showed banded microstructure consisting of polygonal ferrite, pearlite and bainite 

with small grain size. The results showed increased strength and hardness 

influenced by the presence of acicular ferrite. The fractography analysis after impact 

tests revealed ductile-brittle behavior. Impact tests were performed at temperatures 

of 0°C and -20°C, which exhibited significant toughness decrease, that is 260J to 

202J for the BM, 106J to 81J for HAZ and 25J to 19J to the WM, while the Vickers 

hardness testing (HV10) was increased from the fusion zone to the base metal 

(194HV for WM, 202 HV for HAZ and 218 HV for BM). 

 

 

Keywords: HSLA (High Strength Low Alloy), Steel API 5L X70, Submerged 

arc welding process. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
Com a descoberta de grandes reservas de petróleo em território brasileiro, e a 

expansão de diversas mineradoras, o principal desafio é transportar a matéria-prima 

até os centros industriais, sendo o transporte dutoviário um dos mais viáveis, dentre 

todos os outros meios.  Este modal de transporte, por sua vez, têm tido sua 

demanda crescente, em decorrência, do baixo investimento em infraestrutura 

ocorrido em nosso pais nas últimas décadas no modal de transporte ferroviário, da 

constante necessidade de redução de custo operacional, e da necessidade de 

aumento da confiabilidade do sistema de transporte. O atendimento desta demanda 

tem exigido a utilização de dutos fabricados com aços de maior resistência 

mecânica, visando o aumento de diâmetro e a diminuição na espessura dos tubos, 

sem a necessidade de redução das pressões de operação, mas com a necessidade 

de redução de pesos e custos de implantação. Esse contexto tem contribuído para 

constantes aperfeiçoamentos na produção de dutos.  

 

 Com o desenvolvimento de novos aços microligados que atendam a 

crescentes requisitos de elevadas propriedades mecânicas (resistência à tração, 

resistência à abrasão, resistência à corrosão e tenacidade), somado com a 

supressão de tratamentos térmicos, e, com as técnicas avançadas de soldagem, 

torna-se cada vez mais necessário executar a caracterização do material, 

principalmente na região termicamente afetada pela solda, para posterior 

confrontação com as características mecânicas desejadas nos projetos de 

dutovias[1-3]. 

 

Os tubos mais frequentemente utilizados em minerodutos e gasodutos de alta 

pressão são fabricados com chapas de aços microligados da classe API-5L-X70. O 

processo de fabricação dos mesmos consta basicamente em calandrar e soldar 

chapas API-5L-X70, de aproximadamente 16 mm de espessura, formando tubos de 

12 m de comprimento e cerca de 60 cm de diâmetro. O conhecimento da estrutura 

interna do material é de suma importância para a análise estrutural dos dutos. 

Normalmente a soldagem é feita automaticamente pelo método arco submerso, para 

produção em grande escala com custo reduzido e com excelente qualidade de 
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fabricação. Nas vizinhanças das soldas aparecerão as zonas termicamente afetadas 

(ZTAs), que podem provocar queda das propriedades mecânicas, principalmente da 

tenacidade à fratura, bem como o aumento da probabilidade de surgimento de 

trincas [1-3]. 

 

 O processo de soldagem pode induzir formação de zonas com elevadas 

durezas ou concentração de tensões residuais, fazendo com que as soldas sejam 

particularmente suscetíveis ao trincamento. Aços com níveis de dureza elevados são 

mais suscetíveis a rachaduras do que os aços com menor nível de dureza. Com a 

atual tendência de incrementar os limites de resistência dos aços para dutos, a 

análise do comportamento das juntas soldadas tem se tornado tema de grande 

interesse de estudos. A utilização de técnicas de soldagem permite, cada vez mais,  

a união destes tubos com confiabilidade e maior economia, melhorando as 

condições com relação à propagação de trincas [3]. 

 

 Apesar das inúmeras vantagens dos minerodutos em comparação com 

outros meios de transporte, no Brasil, a rede de dutos é diminuta: Cerca de 20.000 

km instalados,  muito abaixo dos 440.000 km dos americanos e dos 42.000 km de 

dutos do México. A capacidade de uso das ferrovias e das rodovias atingindo seus 

limites, somando-se com o a preocupação do aumento da demanda de energia 

elétrica, tem impelido, principalmente o setor privado a planejarem a  construção, 

entre outros, de  dois dutos de extrema relevância logística: Construção de  um 

alcoolduto de 1.150 km de extensão para escoar etanol, destinado à exportação, até 

o porto de São Sebastião, em São Paulo, e outro projeto de duto, em fase de 

conclusão, é o Sistema Minas-Rio, de 525 km de extensão, para interligar as jazidas 

de minério de ferro localizadas na região de Conceição do Mato Dentro, em Minas 

Gerais, ao Porto de Uçú, no Rio de Janeiro, com a utilização de tubos importados do 

Japão e da Argentina [4-6]. 

 

A competitividade cada vez mais acirrada entre as diversas usinas 

siderúrgicas e também entre diferentes tipos de materiais continua promovendo o 

desenvolvimento de novos aços estruturais como, por exemplo, os aços 

microligados que atendem a crescentes requisitos de resistência mecânica e 

tenacidade. Outros aspectos igualmente desejáveis, como a supressão de 
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tratamentos térmicos e melhor soldabilidade do produto, tornam essa evolução ainda 

mais complexa. Como a melhoria da soldabilidade do produto, exige a minimização 

do teor de carbono do material, passou a ser utilizado o aço microligado API-5L-X70 

(aço de geração mais moderna), na construção de minerodutos, por possuir maior 

resistência mecânica, sem perda significativa da tenacidade [1, 3]. 

 

Além da presença do manganês (Mn) e do silício (Si), que produzem reforço 

mecânico substitucional, esses aços recebem também pequenas quantidades de 

elementos de liga como o Nióbio (Nb), o Molibdênio (Mo), o Vanádio (V) e o Titânio 

(Ti) já conhecidos por sua alta resistência e tenacidade, dispensando tratamentos 

térmicos posteriores, o que reduz o tempo do processo de fabricação e os custos 

com energia, motivos pelo qual a indústria brasileira começa a acompanhar a 

tendência mundial, de usar esses aços em substituição aos aços convencionais, 

sem prejuízo dos mesmos com relação à soldagem. Denominados como aços 

microligados de alta resistência e baixa liga (ARBL), eles têm suas composições 

químicas desenvolvidas para que se alcance elevados valores de propriedades 

mecânicas. Cada elemento adicionado apresenta uma aplicação mais adequada: o 

titânio, indicado para o controle do tamanho de grão durante o reaquecimento;  

nióbio, que é utilizado para retardar a recristalização durante o processamento; e o 

vanádio que é importante para a formação da austenita, que surge no aço acima de 

700ºC, e na decomposição da mesma, podendo ser usado para o endurecimento por 

precipitação em temperaturas mais baixas [7 - 14]. 

 

         O processo de soldagem constitui em praticidade econômica e segura para se 

unirem partes de um material, contudo, esse processo pode apresentar alguns 

problemas que devem ser avaliados, tais como trincas, porosidades, e modificações 

microestruturais na ZTA, a qual pode apresentar diferentes microconstituintes, tendo 

assim um comportamento diferente daquele do metal base (MB) e da zona fundida 

(ZF). Diversos processos são empregados para a soldagem de tubos utilizados em 

minerodutos e oleodutos, desde o processo por eletrodo revestido, que se destaca 

pela facilidade de aplicação e versatilidade, até processos totalmente 

automatizados, como o arco submerso. Para a utilização em juntas de topo, dentre 

os principais consumíveis, destacam-se os arames tubulares com proteção gasosa, 

arames sólidos e fluxo para o arco submerso [3]. 
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1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo central deste trabalho é a investigação experimental do 

comportamento das propriedades mecânicas, principalmente da tenacidade, bem 

como da caracterização microestrutural do aço API-5L-X70, utilizado em tubulação 

de minerodutos, na região da solda longitudinal, executada pelo processo de arco 

submerso.  

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

Analisar as mudanças que ocorrem na microestrutura dos aços microligados 

API-5L-X70, após soldagem, que possam provocar perdas nas propriedades 

mecânicas (tenacidade) e trincas nas juntas soldadas.  

Executar a solda, a partir de chapas de aço API-5L-X70 de 16 mm de 

espessura, fornecidas pela USIMINAS e produzir os corpos de prova e amostras que 

possibilitam a caracterização microestrutural e mecânica.  

 Com o objetivo de reproduzir o mais fidedignamente a condição de 

fabricação dos tubos, devido a impossibilidade de se obter o tubo para testes 

destrutivos, executou-se a solda pelo método automático a arco submerso.  

 Executar a  caracterização microestrutural  em três regiões distintas, ou seja: 

nas zonas termicamente afetadas pelo processo de soldagem (ZTAs), na região da 

solda (zona fundida- ZF) , e também do material base (MB), com a finalidade de se 

registrarem todas as mudanças que ocorrem na microestrutura após  a soldagem, 

que possam levar a eventuais perdas nas propriedades mecânicas, e, sugerir 

eventuais pesquisas complementares ou melhorias no processo produtivo. 

1.2  Justificativa 

Os tubos mais frequentemente utilizados em minerodutos e gasodutos de alta 

pressão são os aços microligados da classe API-5L-X7O [15-16]. O processo de 
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fabricação dos dutos consta basicamente de calandrar e soldar chapas API-5L-X70, 

de aproximadamente 16 mm de espessura, formando tubos de 12 m de 

comprimento e 50 a 60 cm de diâmetro. O conhecimento da estrutura interna do 

material é importante para a análise estrutural dos dutos, tendo em vista que estes 

apresentam requisitos de resistência mecânica e tenacidade cada vez mais severos. 

Normalmente a soldagem é feita automaticamente pelo método Arco 

Submerso, para produção em grande escala com custo reduzido e com excelente 

qualidade. No campo, os tubos serão emendados uns aos outros, de forma manual, 

por soldas de eletrodo revestido. Nas vizinhanças das soldas aparecerão as zonas 

termicamente afetadas (ZTAs) que poderão provocar queda das propriedades 

mecânicas, principalmente da tenacidade à fratura. O processo de soldagem pode 

induzir à formação de zonas com elevadas durezas ou concentração de tensões 

residuais, fazendo com que as soldas sejam particularmente suscetíveis ao 

trincamento, pois aços com níveis de dureza elevados são mais suscetíveis ao 

trincamento do que os aços com menores níveis de dureza. 

A opção de executar os corpos de prova e as amostras soldando-se chapas 

fornecidas pela USIMINAS, aproximando-se, ao máximo, o processo de produção do 

tubo em fábrica, deveu-se a impossibilidade de se obter um pedaço de tubo novo 

para caracterizá-lo. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Evolução dos Aços de alta resistência e baixa liga 

Geralmente, os materiais utilizados para a construção de minerodutos 

atendem aos requisitos das normas API 5L. Essa norma classifica os diferentes 

tubos em subgrupos de acordo com suas propriedades mecânicas, facilitando a 

seleção do material adequado para cada aplicação. Em princípio, a utilização de 

tubos com melhores propriedades mecânicas contribui para a redução de custos de 

implantação de dutovias, por permitir a utilização de tubos de menor espessura de 

parede, sem a redução da pressão de operação. Estas premissas utilizadas em 

projetos resultam em redução de pesos dos tubos, e consequentemente a redução 

de solda a ser depositada em cada junta, bem como a redução dos custos de 

transporte e montagem dos dutos.  

Tais vantagens tem incentivado o desenvolvimento de novos Aços de Alta 

Resistência e Baixa Liga (ARBL), para a produção de dutos, possibilitado o 

dimensionamento de linhas com maiores pressões de trabalho. 

      Até os anos 70 esses aços eram produzidos pelo processo de laminação a 

quente seguido de normalização, visando obter uma microestrutura composta de 

finas lamelas de ferrita, perlita e grãos maiores de ferrita. Os aços ARBL, contêm 

elementos de liga, tais como: o cobre, o vanádio, o níquel e o molibdênio, em 

concentrações combinadas, que podem alcançar níveis de resistência acima dos 

aços comuns com baixo teor de carbono. A maioria pode ter sua resistência 

aumentada mediante tratamentos térmicos, obtendo limites de resistência à tração 

superiores a 483 MPa (70.000 psi). Além disso, são dúcteis, conformáveis, podem 

ser usinados em meio a atmosferas normais, e possuem maior resistência à 

corrosão que os aços comuns ao carbono [17]. 

      Nos anos 70, o processo de laminação a quente seguido de normalização, foi 

modificado para operações de conformação termomecânica (TM), permitindo 

produção de aços X 70, com reduzidos teores de carbono, e com adições de nióbio 

e vanádio. A microestrutura passou a apresentar maior uniformidade, com grãos 

mais refinados de ferrita. Esta tecnologia foi aperfeiçoada nos anos 80, com a 

introdução do processo de resfriamento controlado (accelerated cooling), juntamente 
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com o conceito de laminação termomecânica, sendo que a evolução dos aços 

conforme norma API pode ser vista na Figura 1 [17]. 

 

Figura 1- Evolução dos aços para fabricação dos tubos de grandes diâmetros  

[FEDELE, 2002]- [17] 

 

2.2 Aços microligados de alta resistência e baixa liga (ARBL) 

 Aços denominados ARBL (Alta Resistência e Baixa Liga) são aqueles que 

têm composição química similar ao aço carbono, com a diferença das microadições 

de elementos de liga, como Nb, Ti ou V, que garantem melhores propriedades 

mecânicas [18]. 

As composições químicas dos aços ARBL e os processos termomecânicos são 

determinantes para a obtenção da resistência mecânica, tenacidade e soldabilidade 

dos aços. Dependendo da quantidade, um elemento pode ser chamado de 

microligante, quando é capaz de exercer uma influência marcante ou específica 

sobre as propriedades e microestrutura de um aço em percentagens menores que 

0,1% em peso. Os principais elementos microligantes são : Nb, Ti, V, Zr, Al, e B.      

A Tabela 1 apresenta a influência de alguns elementos de liga. 
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     Os elementos mais comuns são o Nb e Ti que têm diferentes afinidades por 

conta do carbono e do nitrogênio na austenita. Nos aços comerciais microligados, o 

Nb precipita-se normalmente como carbonitreto.  

 Os principais efeitos da adição de microligantes são os controles do tamanho 

de grão austenítico no reaquecimento, o retardo da recristalização da austenita e o 

endurecimento por precipitação. Um pequeno tamanho de grão é obtido a partir de 

um pequeno tamanho de grão da austenita, antes da transformação γ-α. Para 

realizar este objetivo, os efeitos dos microligantes são fundamentais. Esses aços 

sofrem um tratamento termomecânico, que é uma técnica concebida para melhorar 

as propriedades mecânicas e tenacidade de materiais por processo controlado de 

deformação a quente e que dispensa posterior tratamento térmico. Originalmente, a 

técnica de laminação a quente foi concebida apenas para dar forma geométrica ao 

produto. Com o abaixamento da temperatura na região da austenita, ocorre a 

precipitação, devido à difusão dos átomos do elemento microligante da rede 

cristalina, proveniente da redução de solubilidade. Essa precipitação leva diferentes 

tempos para diferentes temperaturas. Com o aumento da deformação, há um 

aumento da cinética de precipitação, chamada de precipitação induzida por 

deformação. Isso ocorre devido ao aumento do número de pontos de alta energia 

existente na matriz causada pela deformação. Como são para estes pontos que 

migram os átomos para a formação de precipitados, a precipitação ocorre em um 

tempo menor. Os principais elementos de liga, bem como os efeitos provocados nos 

aços microligados são mostrados, de forma condensada, na Tabela 1. 

 

      Os aços de alta resistência e baixa liga apresentam propriedades mecânicas 

superiores, combinando características como elevada resistência mecânica e 

tenacidade, atribuídas a fatores como composição química, controle do processo 

termomecânico de fabricação e microestrutura final. A laminação controlada seguida 

por resfriamento controlado é um dos processos mais utilizados na obtenção de 

aços de alta resistência e baixa liga com uma combinação desejável de resistência, 

soldabilidade e tenacidade e está associado com diferentes mecanismos de reforço, 

dentre eles o refino do grão. O refino do tamanho do grão é a questão fundamental 

para melhoria das propriedades nos aços de tubulação, que atribuem ao refino do 

tamanho de grão o foco principal da pesquisa em aços. O refino do grão ferrítico é 

um dos procedimentos mais utilizados para o reforço do aço, pois torna possível, 
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simultaneamente, o aumento da tenacidade e da resistência mecânica. O refino do 

grão ferrítico é atribuído à transformação da austenita em ferrita e à recristalização 

dinâmica da ferrita, enquanto a otimização do refino do grão ferrítico é alcançada 

pela maximização da área do contorno de grão da austenita por unidade de volume 

[19]. O processo de laminação controlada utilizado no refino do grão ferrítico segue 

basicamente as seguintes etapas: 

1– Deformação na região de recristalização (acima de 950°C) – nessa região, 

ciclos de deformação e recristalização são responsáveis pela diminuição dos grãos 

austeníticos; 

2 – Deformação fora da região de recristalização (entre 950°C e 900°C) – nessa 

região, há formação das bandas de deslizamento, que servirão de locais para a 

nucleação da ferrita; além dos contornos de grãos austeníticos; 

3 – Deformação na região Fe (α+γ) – nessa região, além da formação das 

bandas de deformação, há a ocorrência da deformação da ferrita com o 

desenvolvimento de subestruturas. Durante o resfriamento, a ferrita deformada muda 

para subgrão e a austenita não recristalizada transforma-se em grãos ferríticos. 

Quanto menor o tamanho do subgrão, maior o efeito do reforço. 

 Segundo Costa Neto (1989) - [20], a adição de pequenos teores de nióbio, 

vanádio e titânio ao aço para laminação controlada é outra forma de se efetuar o 

refino do grão. Esses elementos formam microconstituintes que atuam como 

fixadores do contorno de grão austenítico, impedindo seu crescimento durante o 

processo de laminação à quente com a formação de carbonitretos e, posteriormente, 

aumentando a resistência mecânica do aço devido ao endurecimento por 

precipitação. O autor menciona que o Nb (C, N) é o fixador de contorno de grão mais 

efetivo, seguido pelo Ti (C, N) e V (C, N), respectivamente. O endurecimento por 

precipitação de um aço para dutos, em que a presença de carbonitretos de nióbio e 

vanádio, dispersos na matriz ferrítica, promove aumento na densidade de 

discordâncias, devido ao bloqueio de seu movimento, resultando no aumento da 

resistência mecânica do aço. A obtenção das propriedades mecânicas nos aços 

ARBL é dada em função da temperatura de laminação e da maneira como as 

microadições de Nb, V ou Ti formam carbetos, nitretos e carbonitretos. Diante do 

exposto, pode ser verificado que a microestrutura do aço desempenha um papel 

fundamental nas suas propriedades mecânicas, relevantes ao comportamento do 

duto [19-20]. 
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 Os aços microligados que apresentam características aceitáveis de 

tenacidade para níveis relativamente altos de resistência mecânica e boa 

soldabilidade, apresentam ainda vantagem econômica quando comparados aos 

tratados termicamente, uma vez que suas características mecânicas finais são 

conseguidas diretamente pelo processo de laminação controlada, que tem se 

revelado um tratamento termomecânico indispensável para a obtenção das  

referidas características a partir das ligas microligadas Nb, Ti e/ou V. [21]. 

 A busca de um aço com maior resistência mecânica é um dos objetivos 

centrais no desenvolvimento desses materiais, O princípio básico desse mecanismo 

consiste em dificultar ao máximo o movimento das discordâncias na estrutura 

cristalina do metal, pois são justamente esses defeitos que fazem com que a 

resistência mecânica real dos materiais corresponda a menos de 10% do valor 

teoricamente possível. A resistência mecânica de um aço é resultante de vários 

mecanismos de endurecimento atuantes em sua estrutura cristalina, sendo os 

principais tipos abaixo elencados [22]: 

 - Endurecimento por solução sólida proporcionado pelos elementos de liga 

solubilizados (C, N, P, Mn, Si, Cr, Mo, etc.); 

 - Endurecimento por refino do tamanho de grão; 

 - Endurecimento por precipitação de compostos intermetálicos; 

 - Endurecimento por segunda fase; 

 - Endurecimento por discordâncias. 

 Esses mecanismos de endurecimento variam conforme o tipo de aço 

considerado e essencialmente elevam as propriedades mecânicas determinadas sob 

condições estáticas, como é o caso dos limites de resistência à tração. Infelizmente, 

a maioria dos mecanismos de endurecimento tende a degradar algumas 

propriedades mecânicas, como a tenacidade ou a capacidade que um material tem 

para resistir a nucleação e ao avanço de uma trinca - por exemplo, a energia 

absorvida durante um ensaio de impacto Charpy ou a temperatura de transição entre 

fratura dúctil e frágil. 
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2.3 Aços API 

Os aços utilizados na indústria do petróleo são geralmente classificados 

segundo a norma API (American Petroleum Institute), em função de sua aplicação, 

composição química e resistência mecânica. Os aços utilizados especificamente na 

fabricação de tubos para linhas de transporte, tais como: oleodutos, gasodutos e 

Tabela 1- Principais Elementos de Liga e seus efeitos [23]. 
 

Elementos Efeitos 

Cromo - Endurecedor de solução sólida; 

- Aumenta a resistência à oxidação; 

- Aumenta a resistência à quente; 

- Promove a formação de carbonetos M7C3 e M23C. 

Molibdênio - Endurecedor de solução sólida; 

-Promove a formação de carbonetos M6C; 

-Promove a formação de composto intermetálico Co3M. 

Tungstênio - Endurecedor de solução sólida; 

- Promove a formação de carbonetos M6C; 

- Promove a formação de composto intermetálico Co3M. 

Tântalo - Endurecedor de solução sólida; 

- Promove a formação de composto intermetálico Co3M; 

- Promove a formação de carbonetos MC e M6C. 

Nióbio - Endurecedor de solução sólida; 

- Promove a formação de composto intermetálico Co3M; 

- Promove a formação de carbonetos MC e M6C. 

Alumínio - Aumenta a resistência à oxidação; 

- Promove a formação de composto intermetálico CoAl. 

Titânio - Promove a formação de composto intermetálico Co3Ti; 

- Promove a formação de composto intermetálico Ni3T, quando há adição 

suficiente de níquel; 

- Promove a formação de carbonetos MC. 

Níquel - Estabiliza a estrutura CFC; 

- Promove a formação de composto intermetálico Ni3T. 

Boro - Aumenta a resistência reduzindo o tamanho do grão; 

- Formação de Precipitados. 

Zircônio - Aumenta a resistência reduzindo o tamanho do grão; 

- Formação de Precipitados; 

- Promove a formação de carbonetos MC. 

Carbono - Formação de carbonetos tipo MC, M6C, M7C3, e M23C6. 

Ítrio - Aumenta a resistência à oxidação. 

Lantânio - Aumenta a resistência à oxidação. 
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minerodutos seguem a classificação API 5L (Specification for Line Pipe Steel) . Para 

a classe API 5L, por exemplo, no aço API 5L X70, os dois últimos dígitos após a letra 

X especificam o limite de escoamento mínimo do material igual a 70 KSI (483 MPa) 

[16].  

 Esses aços sofreram modificações tanto em sua composição química quanto 

em seu processo de fabricação ao longo do tempo. Essa evolução está 

representada na Figura 2. Esta evolução tem contribuído significativamente para a 

redução do peso das tubulações, como aponta a indústria Canadense ao 

demonstrar que a parede de uma tubulação pode ser reduzida em 14% utilizando-se 

aço grau X70 comparado com o grau X60, e 12,5% utilizando-se o grau X80 

comparado com o grau X70 [25]. Nos últimos anos tem sido testada a inserção de 

elementos de liga, como o molibdênio, o cobre e o níquel em outras proporções, 

além de processos modificados de processamento controlado, possibilitando o 

desenvolvimento de aços de grau X100 e X120. A composição química típica dos 

aços ARBL pode ser vista na Tabela 2, enquanto as propriedades mecânicas são 

apresentadas na Tabela 3. Na Figura 2 podemos ver como têm crescido, no tempo, 

a taxa de desenvolvimento dos aços API 5L. 

 

 

 

 Figura 2- Esquematização da evolução dos aços API-5L [16] 
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Notas [16]: 

- Para cada redução de 0,01% abaixo do máximo especificado para o 

carbono, é permitido um aumento de 0,05% acima do máximo especificado para 

manganês. 

 

- Nióbio, Vanádio ou Titânio podem ser usados de acordo com o comprador e 

fornecedor. 

 

- A soma de Nióbio, Vanádio e Titânio não deve exceder 0,15% 

 

- Os graus API cuja nomenclatura possui números referem-se ao limite de 

escoamento mínimo que os tubos devem atingir (X70 = 70 Ksi). 

 

As propriedades mecânicas de cada grau API, são descritas conforme a 

Tabela 3. 

 

 

 

Tabela 2 – Composição Química dos Aços API. [16] 

Grau API % C máx. % Mn máx. % P máx. % S máx. % Ti máx. 

         A     0.22      0,90     0,030      0,030         - 

         B     0,26      1,20     0,030      0,030      0,04 

       X42     0,26      1,30     0,030      0,030      0,04 

X46; X52; X56     0,26      1,40     0,030      0,030      0,04 

       X60     0,26      1,40     0,030      0,030      0,04 

       X65     0,26      1,45     0,030      0,030      0,06 

       X70     0,26      1,65     0,030      0,030      0,06 

Tabela 3 – Propriedades Mecânicas dos Aços API. [16] 
 

             Grau API      L E mínimo MPa (Ksi)       L R mínimo MPa (Ksi) 

X 42                 290 (42)                414 (60) 

X 46                 317 (46)                434 (63) 

X 52                 359 (52)                455 (66) 

X 56                 386 (56)                490 (71) 

X 60                 414 (60)                517 (75) 

X 65                 448 (65)                531 (77) 

X 70                 483 (70)                565 (82) 
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2.4 Mudanças metalúrgicas e tenacidade em juntas soldadas 

Uma junta soldada possui microestrutura heterogênea sujeita a tensões 

residuais. Vários laboratórios e indústrias têm desenvolvido experiências em relação 

a análise microestrutural de juntas soldadas [24]. Os fatores mais importantes que 

influenciam na microestrutura de juntas soldadas são: 

-  As transformações produzidas na ZTA; 

-  A composição química do metal e do consumível; 

-  As tensões residuais geradas durante a soldagem; 

-  O procedimento de soldagem empregado 

 A dimensão da região do crescimento do grão é influenciada pela dimensão 

do cordão de solda. A tenacidade desta região depende dos elementos de liga, da 

rota de fabricação do aço, da energia de soldagem, da taxa de resfriamento e da 

geometria do chanfro. 

 

 Os seguintes fatores metalúrgicos podem produzir zonas frágeis, nas regiões 

das juntas soldadas [25,37]: 

-  Tamanho de grão grande da austenita; 

-  Matriz com microestrutura bainítica (bainita superior); 

-  Ilhas de martensita em contorno de grão; 

-  Precipitação de carbonetos de elementos microligantes. 

 A microestrutura dos aços soldados, principalmente na Zona Termicamente 

Afetada (ZTA), é influenciada pela composição química, método de fabricação e 

condições de soldagem (energia de soldagem e sequência de soldagem) [26]. A 

Zona Termicamente Afetada pode ser dividida em quatro regiões de acordo com a 

máxima temperatura (Tp), sendo que a figura 3 apresenta as várias regiões da 

ZTA.[24] 

1) Tp ˃ 1050 oC - Zona de crescimento de grãos. 

2) 1050 oC ˃ Tp ˃ 870 oC - Zona de refino de grão. 

3) 878 oC ˃ Tp ˃ 700 oC - Zona parcialmente transformada. 

4) 700 oC ˃ Tp - Zona revenida, onde Tp significa temperatura de pico. 
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Figura 3- Várias regiões da Zona Termicamente Afetada (ZTA) [27] 
 

2.5 Influência dos elementos de liga nos aços 

A influência da composição química, presença de precipitados e da 

velocidade de resfriamento na formação dos diferentes constituintes é descrita 

abaixo. Em geral, a presença de um elemento de liga diminui a velocidade de 

decomposição da austenita, favorecendo a ocorrência desta transformação a uma 

temperatura mais baixa, ou mesmo suprimindo-a, para uma velocidade de 

resfriamento suficientemente elevada. Diferentes elementos podem, entretanto, 

afetar de forma diferente detalhes da reação de decomposição da austenita. 

 

A seguir, é descrita de forma resumida, a influência de cada elemento químico na 

microestrutura da Zona Fundida e da Zona Termicamente Afetada [28]: 

 

 • Carbono: é o mais importante elemento em termos de influência na 
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microestrutura da solda dos aços. Teores elevados deste elemento não são 

usualmente utilizados, para assim evitar a formação de martensita maclada. Em 

geral, o seu teor fica entre 0,05% e 0,15%. Nesta faixa o carbono controla 

principalmente a quantidade de carbonetos formados, mas também favorece a 

formação de ferrita acicular em lugar de ferrita primária de contorno de grão. 

 

 • Manganês: promove um refinamento da microestrutura. Com teor até cerca 

de1,5% leva a formação de ferrita acicular em lugar de ferrita primária do contorno 

de grão e de placas laterais de ferrita. 

 

 • Silício: é o principal desoxidante do metal de solda, sendo, neste aspecto, 

cerca de quatro vezes mais efetivo que o Manganês. Não é muito efetivo para 

promover a formação de ferrita acicular, favorecendo mais estrutura de placas 

laterais. 

 

 • Níquel: influencia a microestrutura da forma similar, mas menos intensa que 

o Manganês, favorecendo o refinamento da estrutura e a formação de ferrita 

acicular. Em termos de propriedades mecânicas, o Níquel tem um importante efeito 

benéfico na tenacidade da solda. 

  

    • Molibdênio e Cromo:  estabilizam a ferrita e aumentam temperabilidade 

fortemente.Tendem a reduzir a quantidade de ferrita de contorno de grão, 

favorecendo a formação de ferrita acicular e principalmente de bainita superior. 

Segundo Modenesi [28], o trabalho com soldagem a arco submerso indica a 

formação de diferentes morfologias de ferrita influenciadas pela presença e 

característica das inclusões e, desta forma, pelo teor de oxigênio na solda. Assim as 

placas laterais de ferrita são mais comuns em soldas com teor de oxigênio entre 250 

e 450 ppm, pois caso haja teores baixos de oxigênio, favorece a formação de 

estruturas bainíticas. Estes valores de teor de oxigênio são uma referência, pois os 

mesmos dependem da velocidade de resfriamento da solda, da sua composição 

química, e o tipo de fluxo utilizado, sendo que o último afeta a quantidade, o 

tamanho e a composição química das inclusões formadas. As inclusões podem 

afetar a formação da microestrutura de diversas formas, por exemplo, fornecendo 

sítios para a nucleação intragranular ou limitado ao crescimento dos grãos de 



30 

 

austenita, pelo ancoramento de seus contornos. 

  

 • Vanádio: É um formador de carbonetos (forma VC) e tem a ação benéfica 

nas propriedades mecânicas de aços tratados termicamente, especialmente na 

presença de outros elementos como, por exemplo, o cobalto e o boro. Estes 

carbonetos precipitam durante o revenimento na faixa de 500 a 600°C podendo de 

esta forma induzir o endurecimento secundário. O vanádio mesmo em pequenas 

quantidades aumenta a tenacidade, pois tem o efeito de reduzir o tamanho de grão, 

e para valores acima de 1% confere alta resistência ao desgaste especialmente para 

aços rápidos (aços ferramentas) 

      

 • Tungstênio: forma carbonetos WC e W2C, mas na presença do ferro forma 

Fe3W3C ou Fe4W2C. Quando em solução o tungstênio retarda a transformação 

austenita/ferrita, assim ele refina o tamanho de grão e produz menor tendência a 

descarbonetação. 

       

       

2.5.1 Distribuição e aplicação dos Elementos de Liga nos Aços 

       

      A distribuição dos elementos nos aços dependerá de sua tendência inerente 

de participar de uma solução sólida, ou de formar um composto, uma fase 

intermediária ou mesmo uma inclusão não metálica. 

 Para que um elemento se distribua em uma ou mais fases é necessário que 

haja tempo suficiente para sua difusão seja na fase líquida ou sólida. Esta 

distribuição depende também da presença e da concentração de outros elementos. 

Deste modo, somente tendência gerais de distribuição dos diversos elementos de 

liga no aço podem ser mostradas (Tabela 4), e estas podem ser tomadas como uma 

aproximação geral do comportamento destes elementos no aço. 
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Tabela 4 - Tendências gerais de distribuição dos elementos químicos [29]. 

 

 

 Os átomos de carbono, nitrogênio, oxigênio, hidrogênio e boro possuem raios 

atômicos pequenos em relação ao ferro e formam com este solução sólida do tipo 

intersticial. A solubilidade destes elementos é limitada pela grande distorção que 

provocam na rede cristalina, em alguns casos, pela sua afinidade química com o 

ferro ou outro elemento de liga (Tabela 5).  

 

Tabela 5 - Solubilidade em % atômica dos elementos intersticiais no ferro α e no ferro γ [29]. 

 

 

 

Carbono e nitrogênio são os elementos que apresentam as maiores 

solubilidades. A baixa solubilidade do Oxigênio se deve à sua tendência de formar 

óxidos mais estáveis do que a solução sólida.  
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  O Hidrogênio tem forte tendência a permanecer na forma molecular (H2), 

apresentando solubilidade muito baixa no ferro. O Boro, por sua vez, é um elemento 

que tem um raio atômico grande para se posicionar em um interstício e pequeno 

para ocupar uma posição substitucional, tendo uma solubilidade no Ferro muito 

baixa. 

  Os elementos metálicos Cromo, Níquel, Manganês e outros possuem raios 

atômicos próximos do raio do Ferro, podendo substituir átomos deste na sua rede 

cristalina, formando soluções substitucionais. A solubilidade destes elementos 

depende da estrutura cristalina do Ferro, da temperatura e da presença de outros 

elementos.  

  Elementos como Cr e Si possuem grande solubilidade no Ferro α, enquanto 

que o Níquel se dissolve bem no Ferro γ. A solubilidade de um elemento qualquer 

tende geralmente a aumentar com a temperatura. 

  Alguns elementos podem formar (ou tentar formar) outras fases ou 

compostos em certas faixas de temperatura.  

  Compostos intermetálicos e fases ordenadas podem se formar em certos 

aços ligados em função de seu modo de obtenção, causando alterações em suas 

propriedades, como um aumento de dureza, como pode ser visto na Figura 4. 

  A presença de elementos em solução sólida tende a aumentar a dureza e 

resistência mecânica de uma fase (endurecimento por solução sólida), pois nos aços 

estruturais utilizados comumente, o aumento de resistência mecânica por solução 

sólida é pequeno frente a outros mecanismos como o refino da estrutura ou a 

formação de fases mais duras. Quando a afinidade do elemento de liga pelo carbono 

for superior à do ferro, carbonetos diferentes da cementita podem ser formados. 

Estes podem influenciar o comportamento do aço, melhorando, por exemplo, a sua 

resistência mecânica a alta temperatura ou sua resistência à abrasão. Obviamente, 

estas e outras propriedades do aço são afetadas pela quantidade, composição, 

forma e dimensões dos carbonetos. 

  O níquel, o silício e o alumínio têm menor afinidade pelo carbono que o ferro. 

Por outro lado manganês, cromo, molibdênio, tungstênio, tântalo, vanádio, titânio e 

nióbio possuem maior afinidade, aumentando do manganês para o nióbio. 
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       Figura 4 - Endurecimento por solução sólida a vários elementos na ferrita [30] 
 

 

Com exceção do manganês, que é capaz de se combinar na cementita, os 

demais elementos formadores de carboneto se dissolvem somente em pequena 

quantidade nesta e tendem a formar outros tipos de carbonetos. Os aços podem 

conter ainda uma pequena quantidade de material não metálico, distribuído na forma 

de partículas pequenas e dispersas (inclusões). Estas, em um material comercial, 

são normalmente partículas de certos minerais tais como óxidos complexos, silicatos 

e sulfetos, que se formam nas etapas finais do processamento do aço líquido, como 

resultado da diminuição da solubilidade de diversas impurezas com a redução da 

temperatura e a solidificação do aço. Dispersões muito finas de inclusões não 

metálicas, assim como dispersões finas de nitretos de alumínio, podem reduzir o 

crescimento excessivo de grãos que tende a ocorrer quando o aço é aquecido a 

temperaturas muito elevadas (acima de 1000ºC, por exemplo). 
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2.6 Soldabilidade dos aços ao carbono e aços de baixa liga 

 Aços ao carbono de baixa liga são mais frequentemente soldados que 

quaisquer outros materiais devido a sua larga aplicação e boa soldabilidade. Essa 

versatilidade é decorrente principalmente das características metalúrgicas do 

material. As características incluem a habilidade de sofrer transformações de fase 

que possibilitam a oportunidade para endurecimento e fortalecimento, através de 

transformações martensíticas e bainíticas ou mecanismos de precipitação, tendo 

ainda à habilidade de ser prontamente ligado com grande variedade de outros 

elementos. A soldabilidade deve ser inicialmente dividida dentro de duas classes 

gerais: soldabilidade na fabricação e soldabilidade em serviço [28]. 

 

Um importante aspecto da soldabilidade em serviço é a comparação das 

propriedades da zona afetada termicamente com as da zona não afetada do metal 

base. A soldabilidade em serviço de um aço particular pode ser aceitável para uma 

aplicação em que a corrosão é um importante fator, sendo a tenacidade um fator 

secundário. Entretanto, o mesmo aço pode ser inaceitável para uma aplicação em 

que a tenacidade seja muito mais importante. 

 

 A soldabilidade envolve o efeito do ciclo térmico de soldagem nas 

propriedades da zona afetada termicamente. Esta determina frequentemente a faixa 

de aportes de calor  aceitáveis para um aço. Baixos aportes de calor podem 

acarretar baixas tenacidades com microestruturas indesejáveis, bem como 

problemas associados com trincamento a frio. Altos aportes de calor podem 

acarretar microestruturas grosseiras com baixa tenacidade e baixa resistência. 

 

 O aporte de calor isoladamente não controla a microestrutura resultante e as 

propriedades da zona afetada termicamente, mas o ciclo térmico introduzido controla 

microestrutura e propriedades resultantes. Portanto, o aporte de calor e a espessura 

devem ser considerados. 

  

 A preocupação dos usuários de tubos fabricados com os materiais da classe 

API está relacionada à soldabilidade que aumenta com a diminuição do teor de 
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carbono e do valor do carbono equivalente (Ceq). A própria norma API [15] 

apresenta 2 fórmulas para o cálculo do carbono equivalente. Para aços com teores 

de carbono inferior a 0,12%, o cálculo deve seguir a seguinte equação: 

 

Ceq = C + Si/30 + ( Mn + Cu +  Cr)/20 + Ni/60 +  Mo/15 + V/10 + 5 B 

Ceq = 0,155 (conforme cálculo efetuado na página 48 - foco do estudo).   

 

A influência da porcentagem de carbono equivalente na soldabilidade das 

chapas de aço API pode ser vista na figura 5 abaixo:[31] 

 

 

Figura 5 - Evolução da soldabilidade dos aços API [31] 

2.7 Juntas soldadas 

Uma junta soldada é normalmente separada em três zonas: metal da solda 

(MS), que é o material solidificado da poça de fusão, a zona termicamente afetada 

(ZTA), onde a temperatura não é suficiente para fundir, mas acarreta mudanças 
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microestruturais e o metal de base (MB), não afetado pelo calor da soldagem. A 

microestrutura e as propriedades de cada ponto ao redor da linha central da solda 

dependem principalmente da composição química, da temperatura de pico (máxima) 

alcançada neste ponto e da taxa de resfriamento (ciclo térmico) [3]. Para altas 

temperaturas se considera que a taxa de resfriamento é praticamente constante em 

relação à temperatura. A composição do MS depende da composição do metal de 

adição (Ma), do metal  base (MB) e da relação de diluição do processo de soldagem. 

O teor de carbono do Ma tende a ser menor que do MB, para reduzir a 

temperabilidade e devido ao fato de os requisitos de propriedades mecânicas do MS 

serem atingidos pela formação de microconstituintes refinados, dependendo menos 

do efeito endurecedor do carbono em solução sólida. Na ZTA a composição química 

é a princípio igual a do MB e homogênea, mas em seu interior diferentes regiões de 

temperaturas podem causar certas heterogeneidades por conta da diluição de 

precipitados/fases. Assim o fator temperatura de pico se destaca na determinação 

da microestrutura de cada uma das regiões, sendo que esta diminui conforme nos 

afastamos da linha de fusão. Na Fig. 6, se observa um esquema que relaciona a 

temperatura de pico alcançado em um ponto e o aspecto de sua microestrutura a 

partir desta região central até uma região no metal de base não afetado 

termicamente, relacionando-a com o diagrama de fase Fe-C, levando em 

consideração que a soldagem foi realizada em passe único. 
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Figura 6- Esquema que relaciona as temperaturas alcançadas em cada parte da junta 

(fixadas no diagrama Fe-C) e o aspecto de sua microestrutura [24]. 

 

Observa-se que o metal base (MB) situa-se numa zona longe suficiente da 

linha de fusão para que a temperatura de pico alcançada seja insuficiente 

(temperaturas muito abaixo de A1) para causar qualquer modificação na 

microestrutura prévia do metal soldado, o que para aços ARBL significa 

classicamente uma microestrutura de matriz ferrítica bem refinada com ilhas 

dispersas de perlita e ou bainita, oriunda do processamento termomecânico da 

chapa. Se aproximando um pouco mais da linha de fusão temos a zona chamada de 

subcrítica, onde a temperatura de pico alcançada é próxima de A1 e normalmente se 

observar nela o esboroamento da perlita. Este esboroamento é a etapa inicial do 

processo de esferiodização da cementita e tende a diminuir um pouco o LE e dureza 

do material, mas com algum ganho em ductilidade e tenacidade. No caso da 

microestrutura inicial do MB ser martensítica, tem-se na verdade o revenimento.  
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 Na região onde a temperatura de pico se situa entre A3 e A1, conhecida 

como intercrítica, o material adentra no campo de equilíbrio entre ferrita e austenita, 

assim logo de início (em temperaturas mais baixas e logo mais longe da linha de 

fusão) tem-se a transformação da perlita em austenita no aquecimento que se 

reverte novamente a perlita refinada no resfriamento rápido (redução de grão por 

efeito de recristalização). Conforme nos aproximamos progressivamente da linha de 

fusão e a temperatura de pico aumenta, parte da ferrita também se transformará, 

frente ao aquecimento, em austenita e também será refinada no resfriamento. Essa 

é uma região onde há significativa melhora nas propriedades mecânicas (LE e 

tenacidade) por conta deste refinamento, que origina microestrutura mais fina que a 

do próprio MB.  

 

Na região aonde a temperatura de pico chega a A3 (não passando muito 

desta) o refinamento explicado acima se torna máximo, com toda a ferrita passando 

à austenita no aquecimento e refinando no posterior resfriamento, sendo esta região 

de propriedades ótimas da junta soldada, com valores ótimos de tensão limite de 

escoamento e tenacidade à fratura. Se aproximando mais da linha de fusão, 

chegamos a uma região onde a temperatura de pico ultrapassa em muito A3, 

chegando a valores onde a difusão elevada causa um aumento exagerado dos 

grãos, resultando numa microestrutura bem grosseira. Por ter grãos maiores 

(inclusive maior que o do MB), tem-se o aumento da temperabilidade desta região, 

aumentando as chances de formação de martensita, bainita inferior e superior frente 

ao resfriamento (visualizadas provavelmente nesta ordem ao se afastar da linha de 

fusão). Esta é normalmente a zona mais crítica da junta soldada, pois os grãos 

grosseiros causam grande perda de tenacidade e também de tensão limite de 

escoamento e tensão limite de resistência. O limite de escoamento pode aumentar 

se realmente houver formação de martensita e/ou bainita, mas por serem fases 

frágeis e em grãos grandes, a perda em tenacidade é muito significativa. Além disso, 

nesta região costuma haver maior concentração de tensões residuais trativas 

(causada pela contração da poça na solidificação) e por vezes também maior 

percentual de hidrogênio e/ou de segregações nos contornos, sendo assim uma das 

regiões mais críticas para o desempenho da junta.  

   

No metal de solda (MS), a temperatura de pico é acima da temperatura de 
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fusão, assim partimos da poça líquida de composição química diferente do MB, mas 

macroscopicamente homogênea. Em geral, conforme a temperatura diminui ocorre a 

formação de estruturas brutas de fusão (dendritas), com formato colunar, de 

austenita na direção dos maiores gradientes de temperatura (crescimento por 

epitaxia e preferencial para grãos com direções <001> alinhadas com o gradiente de 

temperatura). Nos pontos finais de solidificação há maior concentração de elementos 

de liga e/ou impurezas, que ficam segregados durante a formação e crescimento 

dendrítico. Conforme há decréscimo de temperatura, se formam grãos de ferrita nos 

contornos da austenita, depois pode surgir ferrita de segunda fase alinhada ou não 

alinhada (em geral “apoiadas” nas ferrita de contorno de grão austenítico, com 

carbonetos alinhados nas direções mais compactas, dentro dos planos mais 

compactos da estrutura cúbica de corpo centrado) e mais no interior em geral se tem 

a ferrita acicular, que possui baixa razão de aspecto (espessura/largura), sendo bem 

fina e com alta densidade de discordância, tendo ótimas propriedades de resistência 

mecânica e também tenacidade. É possível ter alguma martensita e austenita retida, 

a depender das concentrações de elementos de liga. As propriedades na solda 

costumam ser garantidas pela microestrutura refinada de ferrita acicular [32].  

No caso de passes múltiplos, ocorre uma sobreposição de ZTAs e a formação 

de ZTA entre os passes do MS. Os múltiplos passes tendem a ter um efeito benéfico 

por conta de refino de grão e revenimento da martensita, mas podem em regiões 

localizadas degenerar as propriedades.  

2.8 Processo de soldagem por arco submerso 

Neste processo, o arco elétrico gerado entre a ponta de um eletrodo nu, 

sólido ou tubular, e a poça de fusão é totalmente recoberto por um fluxo granular, 

conforme esquematizado pela Figura 7. A principal função do fluxo é formar uma 

escória mais leve que flutua sobre o metal depositado, formando uma camada de 

proteção contra a atmosfera. Adicionalmente, o fluxo fornece elementos de ligas, 

atua como isolante térmico elimina faíscas, luminosidade e respingos.  

O processo de soldagem a arco submerso (Submerged Arc Welding) é 

empregado em grande escala na indústria devido à sua facilidade de operação e 
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produtividade. Sua participação corresponde à cerca de 10% do volume de material 

de solda a arco elétrico.    

No Brasil, este processo é utilizado na fabricação de tubos metálicos, partes 

de navios, perfis, vasos de pressão, trocadores de calor, caldeiras e todo tipo de 

equipamento pesado. 

 

 

Figura 7- Esquema do processo de soldagem por arco submerso utilizando eletrodo sólido 
[33]. 

 

O processo de soldagem a arco submerso (AS), em princípio, é muito similar 

ao MIG/MAG (Metal Inert Gas/Metal Active Gas), isto é, o eletrodo em forma de 

bobina é alimentado através de uma unidade de alimentação de eletrodo em direção 

à peça de trabalho.A corrente é transferida através de um bico de contato. Este 

processo permite o uso de eletrodos contínuos e de altas correntes. A diferença está 

no fato de que no processo MIG/MAG a proteção do eletrodo e da poça de solda é 

feita através de gás e, no caso do processo AS, a proteção é feita por um fluxo, que 

é alimentado separadamente. O fluxo produz uma completa cobertura do arco e da 

poça de fusão. Deste modo, o arco não é visível e a soldagem desenvolve-se sem 

respingos, luminosidade e radiação, dispensando ao operador o uso de máscara ou 

capacete de proteção. 
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 O fluxo fundido cobre a solda metálica e a protege do meio ambiente durante 

a solidificação e, devido ao modo de alimentação do fluxo, permite soldagens 

apenas na posição  plana ou horizontal. O fluxo deve apresentar características 

físico-químicas que permitam o  controle do acabamento e da geometria do cordão 

de solda. Apresenta ainda, a função de adicionar elementos de liga no metal de 

solda, além de desoxidar e retirar impurezas do metal fundido através de reações 

químicas. Na soldagem a arco submerso, existe um alto nível de automação, sendo 

que a alimentação do eletrodo ocorre de forma contínua, conferindo rapidez, 

economia e repetibilidade de resultados [34]. 

 No processo AS tanto o fluxo quanto o eletrodo podem ser alterados a 

qualquer momento. Outra característica é a eficiência de deposição que se aproxima 

de 100%, pois não há perdas de metal por respingos. A perda de calor através do 

arco é baixa, devido ao efeito de isolamento térmico proporcionado pela camada de 

fluxo [35]. 

   

 A soldagem a arco submerso convencional utiliza entre 10-20% da energia do 

arco disponível na fusão do metal de adição. O restante da energia é utilizado na 

fusão do metal base e do fluxo. Valores típicos da diluição na soldagem AS 

convencional estão na faixa de 50-70%, indicando disponibilidade de excesso de 

calor que poderia ser usado na fusão do metal de solda adicional. Portanto, a 

principal característica da adição de pó metálico é melhorar a eficiência de 

deposição, utilizando o excesso de calor que poderia ser usado na fusão do metal 

de solda adicional. Portanto, a principal característica da adição de pó metálico 

(fluxo) é melhorar a eficiência de deposição, utilizando o excesso de calor disponível 

na poça de solda. Alguma energia é necessária para aquecer e fundir o fluxo e, 

portanto, o ciclo térmico do processo é alterado. Isto afeta a microestrutura e as 

propriedades tanto do metal da solda (MS), como da zona termicamente afetada 

(ZTA). Outro modo de se aumentar a produtividade é substituindo o eletrodo sólido 

por tubular. Neste caso o aumento é da ordem de 20% [33]. 

 

       Dentro da classe dos Fluxos existem dois tipos os fluxos:os fluxos neutros e 

os fluxos ativos. As expressões neutro e ativo são frequentemente utilizados para 

descrever o comportamento do fluxo e geralmente referem-se ao teor de manganês 

e/ou silício que será transferido do fluxo para o metal de solda. A fig. 7 mostra 
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esquematicamente o processo de soldagem a arco submerso. 

 

 - Fluxos neutros: São definidos pelo ASME/AWS como aqueles que não 

produzem alterações significativas na composição química do metal depositado. 

Consequentemente, a resistência mecânica do depósito de solda não é 

significativamente alterada pela quantidade fundida de Fluxo que varia com a tensão 

de soldagem. O uso principal dos fluxos neutros é em soldas multipasses e 

monopasse. Esses fluxos apresentam maior sensibilidade à porosidade e às trincas, 

porém podem ser utilizadas em chapas com espessuras acima de 25mm. 

 

 - Fluxos ativos: São definidos pela ASME/AWS como aqueles que contêm 

pequenas quantidades de manganês, silício ou ambos, que são desoxidantes 

adicionados ao Fluxos para melhorar a resistência à porosidade e a trincas 

causadas pelos contaminantes no metal ou dele provenientes. Normalmente o uso 

desses fluxos fica restrito a chapas de espessuras abaixo de 25mm (foco do estudo). 

 

Maiores tensões de soldagem causam aumento significativo do consumo de 

Fluxo, aumentando os teores de manganês e/ou silício no depósito de solda, e 

consequentemente aumentando-se também sua resistência mecânica e dureza e 

diminuindo sua tenacidade. 

 

2.8.1 - Processo de Fabricação dos tubos 

 

 O processo de fabricação U-O-E utiliza chapas de aço laminadas a quente 

conforme especificação API (American Petroleum institute), para a fabricação de 

tubos com costura. Este processo consta basicamente de formação (Prensagem) e 

posterior soldagem das extremidades, conforme apresentado na Figura 8. 
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   Figura 8-  Representação do Processo de Fabricação de Tubos Tipo SAW-UOE  
(Fonte: Tenaris Confab). 

 

O processo inicia-se com o recebimento da chapa e de uma completa 

inspeção visual e dimensional antes do início do processo, em seguida a chapa tem 

suas bordas usinadas em uma fresadora com um conjunto de pastilhas superiores e 

inferiores, com objetivo de deixá-la com a largura correta para a formação do tubo e 

realizar os chanfros que irão receber os cordões de solda. 

 

 A próxima etapa do processo é a conformação a frio da chapa em um 

conjunto de prensas hidráulicas. A etapa de conformação é realizada com a 

passagem da chapa por três prensas distintas: a prensa de borda (pré – inclinação 

nas laterais da chapa), a prensa “U” e a prensa “O”, ambas mostradas abaixo, 

conforme Figuras 9 e 10. 
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Figura 9- Equipamento Prensa ¨U ¨ (Fonte Tenaris Confab).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10- Equipamento: Prensa ¨Ö ¨ (Fonte: Tenaris Confab). 

 

Com o tubo já formado, inicia-se o processo de soldagem. A primeira etapa 

do processo é a selagem do tubo, que recebe um cordão de solda a gás ativo 

(GMAW) sistema automático, mantendo a dimensão e a forma circular obtida no 

processo de prensagem. O tubo selado tem suas faces das extremidades do tubo 

usinadas por tornos automáticos e pelo processo de soldagem a gás ativo (GMAW) 

manual, recebendo as chapinhas guias de solda (Chapas apêndices) em suas 

extremidades no mesmo alinhamento do chanfro interno, conforme Figura 11, tendo 
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a finalidade de evitar que o arco elétrico inicie e termine sobre o chanfro do tubo 

durante a soldagem interna e externa, bem como servir de guia para o cabeçote da 

máquina de solda interna no final do tubo, pois, caso não se utiliza a chapinha, isso 

prejudicará a qualidade da solda nas extremidades do tubo, ocasionando defeitos de 

soldagem que deverão ser eliminados por corte de anéis. 

 

Figura11- Soldagem da chapinha por GMAW manual (Fonte Tenaris Confab). 

 

 

Com as chapinhas guias soldadas, conforme Figura 11, iniciam-se os 

processos finais de soldagem, interno e externo, com o sistema de soldagem por 

arco submerso (AS), utilizando três ou quatro arames na soldagem externa e três 

arames na solda interna. A Figura 12 ilustra o equipamento de solda por arco 

submerso na etapa de soldagem interna que trabalha com três arames e conta com 

um pátio de 5 máquinas, ou seja, uma máquina a mais para compensar a 

defasagem média de velocidade de 10 pol / min, quando comparado a etapa externa 

de soldagem por arco submerso (AS) que conta com quatro arames e um pátio de 4 

máquinas. 
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Figura 12 - Equipamento de soldagem por arco submerso utilizando-se 3 arames  

(Fonte: Tenaris Confab). 
 

A Figura 13 apresenta a máquina de soldagem externa que utiliza quatro 

arames, sendo que há o projeto de inserir um quarto arame na máquina de solda 

interna (conforme figura 12), com o objetivo de aumentar a no mínimo em 10% à 

velocidade de soldagem, a fim de equalizar a velocidade entre as duas máquinas, 

pois atualmente o pátio de máquinas possui: 5 Máquinas de solda interna e 4 

Máquinas de solda externa, para equilibrar esta atual defasagem de velocidade. 

 

 

Figura 13- Equipamento de soldagem por arco submerso utilizando-se 4 arames  
(Fonte: Tenaris Confab). 

 

O processo final de fabricação é a expansão a frio realizada nos tubos. Tal 

etapa garante o ajuste dimensional, corrigindo eventuais deformações ocorridas no 

processo de conformação e soldagem e de propriedades mecânicas do tubo devido 

a tensões residuais. 
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Durante o trajeto da linha de produção e entre etapas de processo, ha postos 

de inspeção visual, Raios-X (Figura 14), Ultrassom e partículas magnéticas, que 

garantem a qualidade do tubo, bem como existem etapas secundárias , tais como, 

lixamento e reparos para acabamento final do tubo. 

 

 

Figura 14 - Equipamento de raios-x (Fonte: Tenaris Confab). 
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3  MATERIAL E MÉTODOS 
 
 Neste capítulo serão apresentadas as propriedades do material de base e do 

material de adição utilizado na soldagem das juntas, o procedimento de preparação 

dos corpos de provas, os equipamentos utilizados na execução dos experimentos, 

bem como os métodos utilizados para a medição das referidas propriedades. 

 

 
3.1 Material Utilizado 

 

O material utilizado neste trabalho é o aço API 5L X70, produzido no Brasil 

pela Usiminas pelo processo de laminação controlada (sem resfriamento acelerado), 

que forneceu, para testes, 5 tiras de chapa de 16mm x 200mm x1000mm, com a 

composição química (% massa), conforme tabela 6. 

 

Tabela 6 - Composição química do aço API 5L X70 fornecido pela Usiminas (% em Massa) 

 

Cálculo do carbono equivalente para o aço API 5L X70, acima: 

Ceq = C + Si/30 + (Mn + Cu + Cr)/20 + Ni/60 + Mo/15 + V/10 + 5B = 0,155 

 

Com o carbono equivalente de 0,155 o material objeto de estudo situa-se na 

região de boa soldabilidade, de acordo com a figura 5 - página 35. 

 

Para efeitos comparativos a tabela 7 apresenta a composição química de um 

aço API 5L X70 conforme norma API 5L [2004]- [15]. Adicionalmente a tabela 8 

mostra os valores dos parâmetros de soldagem por arco submerso, em função das 

diversas espessuras de chapas, utilizando eletrodo de 4 mm de diâmetro [28]. 

Fe Mn Si C Cu V Nb Ni 

98,06 1,45 0,23 0,09 0,08 0,05 0,05 0,01 

        

Cr Mo P Al Ti S Co  

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,005 0,005  
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Tabela 7 - Características dos tubos de acordo com a norma API 5L [15] 

Legenda da tabela 7: 

 a- A soma das concentrações de Vanádio, Nióbio e Titânio devem ser 

 0,15%. 

 b- Máximo de 0,50% para o Cu,0,30% para o Ni, 0,30% para o Cr e 0,15% 

para o Mo 

 c- Máximo de 0,50% para o Cu, 0,50% para o Ni, 0,50% para o Cr e o,50% 

para o Mo. 

 d- Máximo de 0,50% para o Cu, 1,0% para o Ni, 0,50% para o Cr 0,50% para 

o  Mo. e- Máximo de 0,004% de Boro. 

 

 

3.2 Preparação da chapa de aço API 5L X70 

 

 Para a obtenção dos corpos de prova, foram soldadas duas tiras de chapas 

de aço API 5L X70 de 16 mm x 200 mm x 500 mm (de um total de cinco fornecidas 

pela Usiminas), pelo método arco submerso (SAW), tomando-se o cuidado de não 

introduzir calor em excesso. Para tanto os chanfros (em V) foram usinados 

cuidadosamente com uma fresadora de topo, no sentido paralelo ao sentido de 

laminação (registrado em todas as tiras pela Usiminas). 
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3.3 Procedimento de soldagem 

 

 A especificação do procedimento de soldagem (EPS), que é o documento que 

define os valores de corrente elétrica, voltagem, velocidade de soldagem (de 

avanço), tipo de junta, diâmetro  e posicionamento do eletrodo, entre outras 

variáveis, é de suma importância, para a obtenção das melhores características das 

juntas soldadas. Para a fixação de todas as variáveis citadas, foram  necessários, 

além da utilização de soldadores experientes e qualificados, o conhecimento das 

propriedades do aço em termos de composição química e propriedades mecânicas) 

e do metal de adição, bem como a consulta a algumas tabelas comumente utilizadas 

no âmbito industrial e consolidadas, resultantes de inúmeras pesquisas  realizadas 

(tabelas 8 e 9 - MODENESI-2004-[28]).  

 
Tabela 8 - Parâmetros de soldagem de aço carbono com Arco Submerso automático, 
usando eletrodo nu, de 4mm de diâmetro. Junta de topo com cobre-junta de aço. Técnica de 
dois passes, para espessuras de chapas de 6,4 a 19mm. Posição de soldagem plana [28]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabela 9 - Corrente elétrica recomendada para diferentes diâmetros de eletrodos - [28] 
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3.4 Consumíveis - Arame + Fluxo 

 

 Para o processo de soldagem por arco submerso, é fundamental que a 

combinação "arame + fluxo" seja compatível, para garantir obtenção das 

propriedades mecânicas da junta, no mínimo, iguais àquelas do metal base. De 

acordo com as orientações do fabricante de consumíveis ESAB, para a soldagem de 

chapas  de alta resistência e baixa liga (ARBL), tem-se 2 alternativas para a 

combinação arames + fluxo, visando facilitar a aquisição, uma vez que  os arames 

são importados para a referida aplicação. A tabela 10 apresenta as 2 alternativas de 

combinações, com as respectivas composições químicas. 

 

 Tabela 10 - Composição química (% massa) do metal de solda + Fluxo [ESAB] 

Combinação: Arame + Fluxo % C % Si % Mn 

EM-12 K + Fluxo Ligado -1081W 0,10 0,20 1,0 

EH- 12 K + Fluxo Neutro 0,12 0,30 1,7 

  

Com a combinação de Fluxo Ligado (Fluxo Ativo) e arame sólido EM-12K, 

apesar de apresentar composições menores dos elementos químicos C, Si e Mn, 

consegue- se atingir, e até superar ligeiramente, as propriedades mecânicas (limite 

de resistência e limite de escoamento) do metal da solda, quando comparado com a 

combinação de arame sólido EH-12K com o Fluxo Neutro [Esab]. Por esse motivo, 

somado com a falta de disponibilidade do arame sólido EH-12K (por ser importado), 

optamos por utilizar a combinação EM-12K + Fluxo Ligado - 1081W. 

 

3.5 Qualificação do processo e obtenção dos parâmetros 

 

Através de soldadores qualificados, foram efetuados vários testes de 

soldagens em corpos de provas similares a fim de determinar, com segurança, todos 

os parâmetros de soldagem que foram utilizados. Estes parâmetros (Corrente; 

Tensão; Velocidade de avanço e profundidade de penetração) dependem 

basicamente do tipo de chapa (material e espessura), dos consumíveis (diâmetro do 

arame e das características do eletrodo e fluxo) e do tipo e dimensões do chanfro. 

Para o estudo em questão, foram utilizados ainda, como ponto de partida, os valores 
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das tabelas 8 e 9 (página 50), escolhendo-se os parâmetros abaixo: 

  - Diâmetro do arame: 3,2mm;  

  - Tensão: 34 Volts; 

  - Corrente: 560 A; 

  - Velocidade: 15,8 pol./min. (401 mm/min.); 

  - Aquecimento do Fluxo: Mantido no forno a 300 0C, por 2 horas, e utilizado     

Imediatamente após (conforme especificação ESAB). 

 

A soldagem foi efetuada no sentido longitudinal, unindo-se as 2 chapas de 

200 mm de largura após a execução dos chanfros que foram usinados em freza de 

topo, tomando-se o cuidado de se introduzir o menor aporte térmico possível. A 

figura 15 mostra o layout das chapas unidas pela solda , bem como a localização 

dos corpos de prova que foram retirados para execução dos ensaios de tração, 

dobramento, impacto e dureza. 

Após a conclusão do primeiro passe foi efetuado o exame de Líquido 

Penetrante para garantir a perfeição da solda e liberar a execução do segundo e 

último passe de solda, que durou aproximadamente 75 segundos. foi registrado uma 

temperatura de aprox. 250 oC (medido antes da retirada do fluxo). O resfriamento da 

chapa soldada ocorreu de forma natural (ao ar, sobre a bancada, e após 

aproximadamente 1 hora atingiu a temperatura de 40 oC). 

3.6 Corpos de Prova Usinados 

Foram usinados, de acordo com as normas, para se executarem os ensaios 

de tração, impacto, dobramento, dureza e metalografia, jogos de corpos de prova, 

basicamente de acordo com a figura 15.  

 

Para os ensaios de tração, foram usinados 3 corpos de prova retangulares, 

que foram executados com equipamento TINIUS OLSEN MTR-006(escala de 60 

toneladas e incerteza de ± 1%), de acordo com as Normas ASME IX Ed.2013 QW 

462.1a, ASME IX Ed.2013 QW152 e ASTM A 370/2014. 
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Para os ensaios de impacto tipo Charpy, foram confeccionados 9 corpos de 

provas com seção 10 x 10 mm com entalhe em V. Ensaios executados com 

equipamento tipo pêndulo TINIUS OLSEN MQI 004, IT 406, capacidade de 408 

Joules, incerteza de ± 1%, de acordo com a Norma ASTM A 370/2014. Os ensaios 

foram executados nas temperaturas de 0oC  e - 20oC. 

 

Para os ensaios de dobramento foram usinados corpos de provas e 

testados de acordo com a norma ASME IX Ed. 2013 QW 462.2, ensaios de 

dobramento lateral a 180o, cutelo de 40 mm, com distância entre roletes de 63 mm 

para a junta soldada, e, Norma ASTM E290/2009, itens 7.1.2, 8.3 e 8.8. 

 

Os testes de dureza foram efetuados com durômetro HVS 10, DUR-023, 

conforme Norma N-123 Rev. L (Petrobras), executando-se pelo menos 3 medições 

em cada região, conforme mostrado na figura 16. 

 

Figura 15 - Dimensões principais da chapa API 5L X70, soldada no sentido 

longitudinal e localização dos corpos de provas 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 
4.1 Propriedades mecânicas 
 

 

os resultados dos testes realizados nos corpos de provas se encontram nas 

seções seguintes. 

4.1.1 Ensaio de Tração 

 Na Tabela 11 encontram-se os valores médios (3 corpos de prova 

retangulares) de resistência à tração, limite de escoamento, alongamento e a 

redução de área, obtidos do ensaio de tração.  

 

Tabela 11 - Valores médios de ensaio de tração do aço API 5L X70 
 

Região de 
ruptura dos 

corpos 

Limite 
resistência 

tração (MPa) 

Limite de 
escoamento 

(MPa) 

Alongamento 
(%) 

Redução de 
Área 

Zona Fundida (613 ± 2) (449 ± 5) 29 62 

Metal Base (560 ± 2) (483 ± 3) 37 74 

 

4.1.2 Ensaio de Dureza 

Na Tabela 12 estão apresentados os valores médios obtidos do ensaio de dureza 

Vickers HV10. Os vários pontos de medição, bem como o detalhe da solda são 

mostrados na Figura16. 

      Observa-se que houve um aumento da dureza ao se passar do metal base para 

a ZTA (4%), e desta para a zona fundida (8%).  
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                  Tabela 12 - Valores médios dos ensaios de dureza do aço API 5L X70 

 

Amostras HV 10 

           Metal Base (194 ±4) 

           ZTA (202 ± 7) 

           Zona Fundida (218 ± 4) 

 

 

 

Figura 16 - Perfil da solda contendo pontos de medição da dureza Vickers. 

4.1.3 Ensaio de Impacto  

Os ensaios de impacto tipo Charpy foram executados com equipamento tipo 

Pêndulo, num total de 9 corpos de provas (sendo 3 para cada região), escolhendo-

se cuidadosamente as regiões da zona fundida (arco submerso), da ZTA e do 

material base (longe das ZTAs) para se efetuar o entalhe em "V". 

Na Tabela 13 são apresentados os resultados da Energia absorvida em Joule, 

nas 3 regiões, para testes realizados nas temperaturas de 00C e -200C. 
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Tabela 13 - Valores médios dos ensaios de Impacto Charpy do aço API 5L X70 

Regiões das amostras 
Joule 

   0oC - 20oC 

          Metal Base    260 202 

               ZTA 106 81 

        Zona Fundida   25 19 

4.1.4 Ensaios de dobramento  

 Foram usinados os corpos de prova da junta soldada (ZF e ZTA) e do metal 

base para execução dos ensaios de dobramento de acordo com a Norma ASME IX.  

 

As Figuras 17 a 20 mostram a sequência das etapas de ensaio de dobramento. 

 

 Observou-se que o perfeito estado da superfície de dobramento, sem a 

apresentação  trincas superficiais ou de qualquer descontinuidade. 

 

  

  

 

Figura 17 - Início do dobramento   Figura 18 - Término do dobramento 
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Figura 19 - Retirada do cutelo   Figura 20- Conjunto de peças prontas 

4.2 Análise microestrutural 

Na análise microestrutural utilizou-se a microscopia óptica (MO) e a eletrônica 

de varredura (MEV). 

 Observou-se por MO na região do MB uma microestrutura ferrítica (tamanho 

médio de grão = 8 µm) e perlítica extremamente fina (Figura 21). Na região da ZTA 

observou-se microestrutura composta por ferrita acicular, ferrita poligonal 

extremamente refinada e pequena quantidade de bainita; torna-se difícil determinar 

o seu tamanho de grão (figura 22) . Observações nas regiões da zona fundida (solda 

propriamente dita) mostram presença de ferrita proeutetóide e ferrita acicular, bem 

característico de soldas em aços baixa liga (figura 23). A ferrita acicular neste caso 

nucleia e cresce a partir de inclusões não metálicas, e é bem conhecido oferecer boa 

combinação de resistência e tenacidade. Estas condições sempre dependem da 

taxa de resfriamento pós-soldagem. A presença de fases não metálicas é visível nas 

figuras 22 e 23 (regiões escuras). 
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Figura 21- Micrografia óptica do material como recebido (API 5L X70) semelhante ao metal da base 
após solda (ataque químico Nital 2%). 

 

 

 

Figura 22 - Micrografia óptica da região intermediaria entre a ZTA e da Zona Fundida (solda) 
(API5LX70) (ataque químico Nital 2%). 
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Figura 23 - Micrografia óptica da região da zona fundida (ZF) do aço API 5L X70 (ataque químico: 
Nital2%). Presença de fase dual ferrita – bainita 

 

 

Observações fratográficas (MEV) realizadas em amostras no aço API-5L-X70 

após ensaios de impacto Charpy 0°C indicam na região da solda comportamento de 

transição do material. Constatam-se regiões de fratura por clivagem e também 

regiões com alvéolos resultantes de deformação plástica do material, típicos de 

fratura dúctil (Figs. 24 a 26).  

 

 Observações fratográficas (MEV) realizadas em amostras no aço API-5L-X70 

após de ensaio de impacto Charpy a  20 °C também indicaram no setor da zona 

fundida um comportamento de transição do material; presença de regiões de fratura 

por clivagem e também regiões com alvéolos resultantes de deformação plástica do 

material, típicos de fratura dúctil (Figs. 27 e 28). 
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Figura 24 - Micrografia eletrônica (MEV - imagem com elétrons secundários) de região da zona 
fundida após ensaio de impacto Charpy a 0°C apresentando as regiões dúcteis e frágeis. 

 

 

 

Figura 25 - Micrografia eletrônica (MEV - imagem com elétrons secundários) de região da zona 
fundida após ensaio de impacto Charpy a 0°C, detalhe da região frágil da área observada na Fig 24. 
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Figura 26 - Micrografia eletrônica (MEV - imagem com elétrons secundários) de região da ZTA após 
ensaio de impacto Charpy a 0°C, região de aspecto dúctil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 - Micrografia eletrônica (MEV - imagem com elétrons secundários) de região da zona 
fundida (ZF) após ensaio de impacto Charpy a - 20°C apresentando grandes regiões dúcteis e 
algumas frágeis. 
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Figura 28- Micrografia eletrônica (MEV - imagem com elétrons secundários) de 
região da ZTA após ensaio de impacto Charpy a - 20°C apresentando as 
regiões frágeis e também dúcteis. 



63 

 

5 CONCLUSÃO E SUGESTÕES PARA OS PRÓXIMOS TRABALHOS 
 

5.1 CONCLUSÃO 

  
O aço microligado grau API 5L X70 foi analisado e comparado com relação a 

microestrutura e propriedades mecânicas nas juntas soldadas. Apresenta 

microestrutura bandeada de ferrita poligonal e perlita com pequeno tamanho de 

grão. Excelente resistência mecânica (tração, dureza, impacto e dobramento), boa 

ductilidade e tenacidade aceitável, indicando que o aço API 5L X70 atende as 

necessidades em projetos de minerodutos. Idealmente é desejada uma 

microestrutura com quantidade menor de perlita e presença de ferrita (possivelmente 

bainita) acicular. Pela avaliação das faces de fratura dos corpos de prova por 

microscopia eletrônica de varredura, foi possível visualizar que havia fratura por 

clivagem e também regiões com alvéolos resultantes de deformação plástica do 

material, típicos de fratura dúctil e algumas regiões de fratura frágil.  

 
 
5.2 SUGESTÕES PARA OS PRÓXIMOS TRABALHOS 

  

 Em função dos resultados encontrados na presente pesquisa e visando 

aprofundar o conhecimento relativo a influência das juntas soldadas em tubos para 

minerodutos, as principais sugestões para os trabalhos futuros são: 

 

 Desenvolver pesquisas com maior número de amostras, principalmente 

em relação a variação das espessuras de chapas, dos tipos e 

tamanhos de chanfros e da taxa de resfriamento. 

 Replicar este estudo, considerando alterações nos consumíveis (arame 

+  fluxo), principalmente no que se refere eletrodo tubular (ao invés de 

eletrodo rígido), fluxo neutro (ao invés de fluxo ativo) e composição 

química dos consumíveis, com quantidades ligeiramente aumentadas 

de Mn e Si (até 1,6% e 0,45%, respectivamente). 

 Conduzir estudos mais detalhados para avaliar a variação do tamanho 

do grão quanto a influência dos parâmetros de soldagem tais como: 

corrente, tensão, velocidade de avanço, taxa de deposição, taxa de 

resfriamento e eventual preaquecimento da chapa. 
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