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RESUMO 

O presente trabalho foi realizado devido à necessidade do emprego de soldagem em aços TRIP, 

com o intuito de usar estes materiais na indústria automobilística, onde para que possa ser 

possível produzir tanques de combustíveis de veículos automóveis é necessário realizar 

soldagem em junta sobreposta. Os diagramas de transformação de fase em resfriamento 

contínuo são essenciais para a determinação dos parâmetros de tratamentos térmicos e/ou de 

soldagem de materiais metálicos, sendo responsáveis por prever a microestrutura, e com isso 

garantindo que obtenham as propriedades necessárias para a aplicação na qual os mesmos serão 

submetidos. Foram realizados três procedimentos de soldagem a Laser pela técnica de 

penetração (keyhole), um procedimento em junta de topo, e dois procedimentos em juntas 

sobrepostas. Foram discutidas as características comportamentais dessas juntas soldadas por 

meio de ensaios não destrutivos, ensaios de microdureza e análise microestrutural empregando-

se microscopia ótica e eletrônica de varredura, em cada região (raiz, centro e topo e zonas da 

solda (termicamente afetada e fundida)). Em todos os procedimentos realizados foi constatado 

que houve a coalescência entre as chapas. As microestruturas tanto na ZF quanto na ZTA de 

todas as juntas do estudo se mostraram compostas por uma fração majoritária de martensita. Os 

ensaios não destrutivos indicaram a inexistência de trincas superficiais na solda e seu entorno. 

Ensaios de microdureza Vickers confirmaram a presença majoritária de martensita devido aos 

valores médios de microdureza nas zonas da solda. Neste trabalho também foi realizado o 

procedimento experimental de construção do Diagrama de Transformação de Fases em 

Resfriamento Contínuo do aço TRIP780 utilizando-se um Microscópio Confocal de Varredura 

a Laser de Alta Temperatura. Os resultados mostraram que foi possível construir um diagrama 

TRC para o aço TRIP780 usando a experimentação High Temperature Laser Scanning 

Confocal Microscope. De acordo com as análises, os melhores resultados ocorreram no 

procedimento onde a junta sobreposta foi soldada utilizando uma potência de 1500W e 

velocidade de soldagem de 50mm/s obtendo-se uma solda com homogeneidade maior que as 

demais, no entanto não se atingiu a qualidade necessária para que se viabilizasse o processo. 

Palavras–chave: Soldagem a Laser, Aço TRIP780, Diagrama de Transformação de Fases em 

Resfriamento Contínuo. 
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ABSTRACT 

The present work was carried out due to the need to use welding in TRIP steels, in order to use 

these materials in the automobile industry, where in order to be able to produce fuel tanks for 

motor vehicles it is necessary to carry out welding in overlapping joints. The diagrams of phase 

transformation in continuous cooling are essential for determining the parameters of heat 

treatments and/or welding of metallic materials, being responsible for predicting the 

microstructure, and thereby ensuring that they obtain the necessary properties for the 

application in which will be submitted. Three laser welding procedures were performed using 

the keyhole technique, one flat joint procedure, and two overlapping joint procedures. The 

behavioral characteristics of these welded joints were discussed by means of non-destructive 

tests, microhardness tests and microstructural analysis using optical and scanning electron 

microscopy in each region (root, center and top and weld zones (heat affected and fusion)). In 

all procedures performed, it was found that there was coalescence between the plates. The 

microstructures in both FZ and HAZ of all joints in the study were shown to be composed of a 

major fraction of martensite. Non-destructive tests indicated the absence of surface cracks in 

the weld and its surroundings. Vickers microhardness tests confirmed the majority of martensite 

due to the average microhardness values in the weld areas. In this work, the experimental 

procedure of construction of the Phase Transformation Diagram in Continuous Cooling of 

TRIP780 steel was also performed using a High Temperature Laser Scanning Confocal 

Microscope. The results showed that it was possible to build a TRC diagram for TRIP780 steel 

using the High Temperature Laser Scanning Confocal Microscope experiment. According to 

the analysis, the best results occurred in the procedure where the overlapping joint was welded 

using a power of 1500W and welding speed of 50mm/s obtaining a weld with greater 

homogeneity than others, however the quality was not reached necessary to make the process 

viable. 

Keywords: Laser Welding, TRIP780 Steel, Continuous Cooling Transformation Diagram. 
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1 INTRODUÇÃO 

A indústria automobilística tem relevante importância para a economia, já que envolve direta e 

indiretamente várias empresas de diversos segmentos e assim gerando milhões de empregos em 

todo o Brasil (VALE; PUDO, 2012). 

Os carros só passaram a ser fabricados com um custo mais acessível a partir do 

desenvolvimento do modelo de produção em massa nos Estados Unidos. Técnicas 

desenvolvidas na Primeira Guerra Mundial permitiram a redução de custos e aumento da 

confiabilidade, assim como as inovações do sistema de produção de Henry Ford em 1914 

permitiram uma reestruturação do processo, aumentando a escala de produção e facilitando a 

acessibilidade de automóveis para classe média (WOMACK; JONES, 2004). 

Outra transformação relevante para a indústria automobilística foi a chegada dos sistemas de 

produção lean manufacturing criados pelos japoneses após a Segunda Guerra Mundial, devido 

à necessidade que o país se encontrava na época. Atualmente, a produção é uma remodelagem 

dos modelos norte-americano e europeu com um controle maior, menor estoque de peças 

diminuindo os desperdícios e evidenciando mais facilmente os erros (WOMACK; JONES, 

2004). 

Na reestruturação mais recente da indústria automobilística mundial os princípios básicos são 

a redução do consumo de combustíveis e aumento da segurança dos condutores e passageiros 

dos veículos. Para que isso aconteça é necessário melhorar os seguintes parâmetros 

(BERTONCINI, 2003): 

• Redução de massa do veículo; 

• Relação entre potência e eficiência de motores; 

• Aerodinâmica dos automóveis; 

• Atrito das rodas com o solo; 

Trabalhando na área de redução de massa de um automóvel a melhor forma de atuar é alterando 

os materiais, aumentando a resistência específica de certas peças, substituindo materiais que 

necessitam de uma espessura maior por um material mais resistente mecanicamente e com uma 

espessura menor. 
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Em tanques de combustível as inovações ocorreram na aplicação de diferentes materiais e 

revestimentos em razão da crescente demanda por materiais mais duráveis. Chapas de aço baixo 

carbono revestida com chumbo, conhecidas como “Terne Plate”, eram amplamente utilizadas 

no século XX, mas com o surgimento de leis ambientais mais rígidas, entraram em desuso. Em 

1989 Daimler Benz AG – Stuttgart começou a utilizar chapas de aço aluminizado em seus 

modelos de automóveis, como exemplo pode-se citar a série de carros esportivos SLK.  

Embora o uso apenas de revestimento à base de zinco seja vantajoso, a sua taxa de corrosão é 

maior em ambientes industriais, marinhos e menores em localidades rurais. Em situações que 

estes materiais são mais requeridos com relação à corrosão, ambientes em que estas taxas são 

mais intensas como um tanque de combustível, as peças revestidas por zinco, com a intenção 

de aumentar a vida útil das peças, são protegidas por revestimento complementares como os 

revestimentos organometálicos (BANDYOPADHYAY et al., 2006). Em aços que são mais 

susceptíveis à corrosão, após a galvanização ainda é aplicado um revestimento organometálico. 

A chapa de aço é revestida nas faces superior e inferior e passam por uma esteira rolante com 

rolos deslizantes que vão pintando as superfícies da chapa com o revestimento organometálico; 

o mesmo é composto por basicamente resina à base de epóxi enriquecida com alumínio 

(SALIBA, 2013). 

Tanques combustíveis metálicos são produzidos em várias etapas, sendo elas por: repuxo, 

estampagem e corte, soldagem das partes superiores e inferiores, soldagem dos componentes 

do tanque de combustível, pintura, montagem dos componentes e ensaios de verificação de 

estanqueidade. Sendo características críticas para a escolha do material de construção do tanque 

principalmente estampabilidade e a soldabilidade, além de possuírem resistência mecânica a 

fim de evitar fraturas e deformação plástica (AMERICAN IRON AND STEEL INSTITUTE, 

2007). 

Com o avanço da tecnologia de aços foram desenvolvidos os aços AHSS (Advanced High 

Strenght Steels), aços avançados de alta resistência mecânica como os aços TRIP 

(Transformation Induced Plasticity), que são aços que contem frações relativamente altas de 

austenita que apresentam composição química que permite a transformação da austenita em 

martensita pela deformação, resultando em um aço de alta resistência mecânica e alta 

tenacidade à fratura (ZACKAY et al., 1967).  
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A utilização de aços TRIP em tanques de combustíveis está sendo avaliada devido a sua alta 

resistência específica (resistência mecânica/peso), sendo que esse aço apresenta uma alta 

estampabilidade, mas devido ao alto carbono equivalente possui uma baixa soldabilidade.  

O processo de soldagem por resistência elétrica é o mais utilizado para a produção de tanques 

de combustível, por ser relativamente rápido, barato, apresentar uma qualidade aceitável e um 

bom acabamento em juntas sobrepostas como acontece no caso dos tanques (MACHADO, 

1996).  

Por possuírem maiores teores de elementos de liga, os aços TRIP têm a soldabilidade limitada. 

Quando soldados por processos convencionais têm sua microestrutura modificada e assim 

alterando suas propriedades mecânicas. Devido a soldagem a Laser possuir um baixo aporte 

térmico associada a uma alta taxa de resfriamento, gerando assim um nível baixo de distorções 

no material, pode ser a técnica mais adequada para a soldagem de aços TRIP (LIMA; 

CORREARD, 2017). 

A crescente pressão ambiental que sofrem atualmente as indústrias automobilísticas, forçam as 

montadoras a cada dia buscar soluções ecoeficientes, principalmente com a relação ao consumo 

de combustíveis e emissão de gases poluentes. Sendo que uma das formas de redução da 

quantidade de gases está no uso de tecnologias cada vez mais modernas (FOLCO et al., 2010).  

O aumento no custo dos combustíveis automobilísticos no Brasil, também estimula cada vez 

mais as montadoras a buscar formas de fazer seus carros mais eficientes, ou seja, mais 

econômicos (FOLCO et al., 2010).  

Um tanque de combustível feito com aço TRIP780 pode ter uma redução na espessura de 

aproximadamente 33% se comparado com aços Dual Phase, que são aços de alta qualidade, 

sem haver perda na resistência mecânica do tanque (BLECK, 2002). 

Considerando que já há trabalhos envolvendo soldagem com aço TRIP até mesmo em juntas 

dissimilares, maior aprofundamento é necessário a fim de que sejam encontrados parâmetros 

de soldagem a Laser. 
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Com isso em mente, neste trabalho, foi demonstrado o resultado do estudo do comportamento 

de juntas soldadas a laser, de topo e sobrepostas, em 3 procedimentos, variando a potência e 

velocidade de soldagem. As soldas foram avaliadas com relação a microdureza, microestrutura 

(por microscopia óptica e eletrônica de varredura), macroestrutura de solda e presença de trincas 

através de ensaios não destrutivos (líquidos penetrantes e partículas magnéticas). 

Para um possível melhoramento da solda por tratamento térmico de pós-soldagem, foi 

construído um diagrama de transformações de fase em resfriamento contínuo utilizando uma 

metodologia empregando-se um microscópio HTLS-CM. 
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2 OBJETIVOS 

Nesta seção serão apresentados os objetivos gerais e específicos da dissertação de mestrado. 

2.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral foi avaliar a soldabilidade de um TRIP780 empregando-se soldagem a Laser, 

analisando os parâmetros onde se obteve chapas de aço TRIP780 soldadas em junta de topo e 

sobreposta com melhor qualidade, além da construção de um diagrama de transformação de 

fases. 

2.2 Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos foram: 

• Realizar soldas a laser de qualidade em juntas sobrepostas de chapas de aço TRIP.  

• Caracterizar por microscopia óptica e eletrônica de varredura as microestruturas das 

zonas fundida, termicamente afetada, nas juntas empregando-se o processo de 

soldagem a LASER; 

• Realizar perfis de microdureza nas juntas soldadas nas três zonas de soldagem (metal 

base, zona termicamente afetada e zona fundida) a fim de caracterizar as mesmas; 

• Construir um diagrama de transformação de fases em resfriamento contínuo para o 

aço, com o intuito de que o diagrama seja utilizado para propor tratamentos térmicos 

pós-soldagem. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Uma revisão sucinta da bibliografia sobre o tema em questão será apresentada a seguir. 

3.1 Aços TRIP 

Serão descritos a seguir alguns aspectos importantes dos aços da família TRIP. 

3.1.1 Aspectos gerais dos aços TRIP 

Durante os anos 70 do século passado, aços com altos teores de elemento de liga que possuíam 

uma microestrutura completamente austenítica quando solidificados, possuíam propriedades 

interessantes, mas sua utilização foi inviabilizada devido seu alto custo de produção. Nos anos 

80 os aços TRIP foram produzidos utilizando baixa liga e uma microestrutura composta de 

ferrita, bainita, austenita retida com elevado teor de carbono e uma pequena quantidade de 

martensita (Figura 3.1) (CHATTERJEE, 2006). 

 

Figura 3.1 - Microestrutura típica de um aço da família TRIP, recozido a 750°C por 4 min., transformado 

isotermicamente em 375°C por 1 min. (a) e 5 min. (b). A = Austenita retida, F = Ferrita, M = Martensita e B = 

Bainita (JACQUES et al., 2008). 

TRIP é uma sigla que significa transformation induced plasticity o que pode ser traduzido em 

transformação induzida por plasticidade (deformação plástica), em aços da classe TRIP a 

austenita retida é transformada em martensita pela da aplicação de deformação. Essa 

transformação deforma o grão, aumentando ainda mais a capacidade do aço absorver 
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deformação plástica sem entrar em regime de instabilidade, aumentando assim sua ductilidade. 

Ao contrário da maioria dos materiais que com o aumento da resistência, há a diminuição da 

ductilidade, os aços TRIP possuem uma ductilidade considerável associada com uma alta 

resistência, portanto apresenta alta tenacidade (BLECK, 2002). 

3.1.2 Elementos de Liga 

Nos aços TRIP a adição de elementos de liga objetiva otimizar a fração de austenita retida, 

controlar a precipitação de cementita, aumentar a dureza da ferrita e formar uma maior fração 

de bainita (BLECK, 2002). 

A seguir será apresentado o efeito de cada elemento de liga presente na composição dos aços 

TRIP; é necessário conhecer esse efeito a fim de que sejam obtidas microestruturas que sejam 

adequadas a esse aço: 

• Manganês: Promove endurecimento acentuado da Ferrita, diminuição da 

plasticidade, estabilizador da austenita, aumento moderado da temperabilidade, 

formação de carboneto. Adições deste elemento podem compensar a redução de 

silício assim como diminuir a fragilidade proveniente do enxofre (CHATTERJEE, 

2006; MEI et al., 2009). 

• Silício: Estabiliza e endurece a ferrita com diminuição da plasticidade, aumento 

moderado da temperabilidade, aumenta a solubilidade de carbono na austenita 

diminuindo assim a precipitação da cementita. Atua como desoxidante. Endurece a 

ferrita se formar solução sólida, aumentando assim a resistência mecânica do aço 

(MEI et al., 2009). 

• Alumínio: Estabiliza a ferrita, em solução sólida com a ferrita endurece 

consideravelmente o aço, aumenta a temperabilidade, inibe a precipitação de 

cementita (CHATTERJEE, 2006; MEI et al., 2009). 

• Nióbio: Estabiliza a ferrita, pode formar carbonetos ou nitretos e endurece a ferrita 

pela precipitação de carbonetos (MEI et al., 2009). 

• Fósforo: Endurece fortemente quando em solução sólida com a ferrita, aumenta a 

temperabilidade, inibe a precipitação de carbonetos. O fósforo aumenta a resistência 
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mecânica e resistência a corrosão, porém fragiliza o material devido a segregação 

no contorno de grão (MEI et al., 2009). 

• Molibdênio: Endurece a ferrita por precipitação, aumenta fortemente a 

temperabilidade, quando utilizado em aços com baixo silício pode aumentar o limite 

de resistência mecânica para 1000 MPa chegando a um alongamento de até 36%, 

além de contrabalancear a tendência de fragilidade no revenido e atrasa a formação 

de perlita (MEI et al., 2009). 

• Cobre: Estabiliza a austenita, aumentando a fração de austenita retida, forma 

carbonetos que aumentam a resistência mecânica dos aços. Este elemento de liga 

pode substituir o silício com a intenção de aumentar a austenita retida e endurecer a 

ferrita (MEI et al., 2009). 

• Boro: Forma nitretos e em aços com baixo teor de silício, pequenas quantidades de 

boro geram um aumento no desempenho mecânico, além de aumentar a fração de 

austenita retida (CHATTERJEE, 2006). 

• Cromo: Gera um pequeno aumento na dureza da ferrita, aumento moderado da 

temperabilidade (MEI et al., 2009). 

3.1.3 Fabricação dos aços TRIP 

As propriedades mecânicas dos aços TRIP dependem diretamente da estabilidade de fases meta-

estáveis presentes em sua microestrutura, para que essas fases estejam presentes são necessários 

procedimentos de fabricação específicos. A fabricação dos aços TRIP basicamente consiste na 

laminação a quente e/ou laminadas a frio e depois recozimento. A Figura 3.2 apresenta o 

diagrama do perfil de resfriamento típico de um aço TRIP laminado a quente (ENGL et al., 

1998). 

De acordo com Engl et al. (1998)., as placas de aço são aquecidas acima da temperatura de 

austenitização (Tγ) e mantidas tempo suficiente (tγ) para que ocorra a homogeneização do 

material, seguido de decapagem. O material então entra no processo de laminação a quente 

onde é deformado em temperaturas decrescentes. Ao sair da laminação o material é recozido 

em uma temperatura intercrítica (TIc1) onde A1<TIc1<A3, sendo A1 (temperatura crítica inferior, 

onde sob condições de equilíbrio, toda fração de austenita terá se transformado em ferrita e 

cementita) e A3 (temperatura crítica superior para aços hipoeutetóides, acima dessa temperatura 
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apenas haverá austenita sob condições de equilíbrio), durante um tempo denominado t1. Logo 

após é realizado um resfriamento rápido até a temperatura de transformação em bainita (Ttb) 

que varia de aproximadamente 300-500ºC, onde Ms<Ttb<<A1, sendo Ms a temperatura onde 

começa a transformação martensítica. Durante esse resfriamento é esperado que uma pequena 

fração da austenita se transforme em ferrita. As chapas de aços TRIP são então bobinadas 

quando se aproxima da temperatura de transformação bainítica Ttb e continua aproximadamente 

nessa temperatura (ttb) durante um certo tempo (ENGL et al., 1998).  

 

Figura 3.2 - Diagrama de processamento de um aço TRIP laminado a quente (adaptado (ENGL et al. 1998)). 

Bleck (2002) diz que deve ser aplicada uma taxa de resfriamento de modo que seja obtido de 

50 a 60% de ferrita pró-eutetóide, mas que o material deve ser bobinado em uma faixa de 

temperatura de 400 a 500ºC para se obter entre 25 a 50% de bainita associada a 5 a 15% de 

austenita retida. 

A Figura 3.3 representa um esquema simplificado do processo de produção de aço da família 

TRIP por meio de laminação a frio. 
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Figura 3.3 - Esquema simplificado da fabricação de um aço TRIP (BLECK, 2002). 

Para que seja produzido por laminação a frio, o estado inicial do aço TRIP deve apresentar alta 

ductilidade, uma microestrutura constituída de ferrita e perlita que pode ser conseguida pelo 

bobinamento em uma temperatura de aproximadamente 700ºC. Após ser laminado a frio, o aço 

passa por um tratamento térmico, que consiste em duas etapas: recozimento intercrítico em uma 

faixa de temperaturas de 780 a 880ºC, depois resfriado rapidamente até atingir a faixa de 

temperatura de 350 a 500ºC onde a maior parte da austenita é transformada em bainita, depois 

é resfriado a temperatura ambiente ao ar (BLECK, 2002). 

3.1.4 Microestrutura e cinética de transformação de fases em aço TRIP 

Silício, alumínio e fósforo são elementos de liga que forçam o carbono a se manter dissolvido 

na austenita, que se mantém estável não ocorrendo assim a transformação martensítica durante 

o resfriamento. Se o resfriamento for demasiadamente rápido, no entanto impedindo que a 

austenita se enriqueça adequadamente com o carbono, poderá formar martensita, se o 

resfriamento for mais lento se formará uma grande quantidade de bainita, em detrimento da 

austenita. Logo haverá um tempo adequado de resfriamento que irá permitir a maximização da 

fração de austenita retida. A bainita formada nesse caso é chamada de bainita livre de 
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carbonetos ou bainita ferrítica, constituída por placas de ferrita separadas por austenita retida, 

por não conter cementita ou outros carbonetos (CHATTERJEE, 2006). 

Devido ao tratamento térmico de austêmpera, a reação de transformação da bainita é 

incompleta, o que é responsável pela fração de austenita retida em aços TRIP. A bainita livre 

de carbonetos nucleia e cresce sem difundir carbono; a difusão só irá acontecer após a 

transformação para austenita retida. O processo só ocorre quando a ferrita e austenita possuem 

a mesma composição química e energia livre, ou seja, abaixo da curva de temperatura T0, 

temperatura onde ocorre esse fenômeno. No caso de uma estrutura laminada, que já possui uma 

tensão incorporada a sua estrutura a curva de temperatura será T’0, onde T’0 < T0 (YI et al., 

2014). 

É necessária uma estabilidade moderada da austenita a fim de alcançar um equilíbrio entre 

tensão e deformação, para a estricção durante a deformação ser retardada; a austenita deve ser 

transformada em martensita progressivamente.  A estabilidade da austenita depende de todas 

características interligadas: a morfologia, temperabilidade da liga, temperatura de 

transformação martensítica e concentração de carbono. Quando discordâncias retardam ou 

evitam a transformação martensítica é dito que ocorreu a estabilização mecânica da austenita, 

sempre existindo um valor crítico de deformação plástica para esta estabilização (YI et al., 

2014). 

A austenita se transforma em martensita por um processo adifusional; ocorre por uma 

deformação homogênea na estrutura cristalina, onde átomos intersticiais não conseguem se 

difundir pela rede cristalina devido a baixa temperatura e alta taxa de resfriamento. Para 

entender esse fenômeno duas temperaturas têm um papel importante nessa transformação: MS 

(temperatura inicial de transformação da austenita em martensita) e MF (temperatura final de 

transformação de austenita em martensita) temperatura onde 95% da austenita já se transformou 

(CHATTERJEE, 2006). 

No entanto, é possível que haja a transformação martensítica acima da temperatura Ms, por 

aplicação de tensão ou deformação. Para que a transformação martensítica ocorra acima da 

temperatura Ms, se faz necessário aplicação de uma força motriz, no caso uma deformação ou 

tensão, sendo que quanto maior a temperatura maior terá que ser a força motriz a ser aplicada.  

Entretanto, a resistência à tensão da austenita é baixa em altas temperaturas, então se a tensão 
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requerida para a transformação martensítica for maior que essa resistência, haverá deformação 

plástica antes da transformação. Também existe uma temperatura MD, onde qualquer 

temperatura acima desta a austenita apenas irá se deformar plasticamente sem que ocorra a 

transformação martensítica (BLECK, 2002). 

3.1.5 Propriedades Mecânicas 

Apesar das dificuldades de se obter microestruturas multifásicas dos aços TRIP, devido a alta 

necessidade de controle dos parâmetros de fabricação, este aço se destaca entre os demais 

devido a sua alta resistência mecânica em conjunto com sua boa ductilidade, se tornando um 

aço extremamente interessante para diversos tipos de indústria e produtos (KANTOVISCKI, 

2005). 

É apresentado na Figura 3.4 uma comparação entre as propriedades mecânicas de diversas 

famílias de aços. 

 

Figura 3.4 - Diagrama esquemático que mostra diversas famílias de aços, sua resistência e alongamentos totais; 

os aços AHSS são os que estão nas cores: verde, amarelo e azul (GRANBOM, 2010). 

A Figura 3.4 compara as propriedades mecânicas de várias famílias de aços, além de comparar 

a qualidade das propriedades no aço TRIP quando comparadas com outras ligas de aço. 
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Quando comparados com aços de Alta Resistência Mecânica e Baixa Liga (ARBL) 

convencionais, os aços TRIP absorvem mais em energia em ensaios de impacto como o crash 

test, isso ocorre devido ao fato destes aços apresentarem uma alta taxa de encruamento 

(KANTOVISCKI, 2005). 

A Figura 3.5 apresenta a relação entre temperatura, tensão e deformação de um aço da família 

TRIP. 

 

Figura 3.5 - Relação entre Tensão (MPa) e Deformação (%) de acordo com a temperatura ensaiada 

(SUGIMOTO et al., 1992). 

De acordo com Jung (2011), devido a temperatura ser um fator que modifica a estabilidade da 

austenita em relação à transformação em martensita, quando a temperatura aumenta também 

aumentará a estabilidade da austenita, chegando à uma temperatura em que não haverá mais a 

transformação martensítica. Logo, com um grande aumento da temperatura há uma queda nas 

propriedades mecânicas, como a ductilidade e a resistência mecânica do aço. 

A Tabela 3.1 apresenta as seguintes propriedades mecânicas: Limite de Escoamento, Limite de 

Resistência e Alongamento percentual Mínimo de alguns aços da família TRIP. 
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Tabela 3.1 - Propriedades mecânicas de alguns aços da família TRIP. 

GRAU 

Limite de 

Escoamento 

(MPa) 

Limite de 

Resistência 

Mecânica 

(MPa) 

Alongamento 

Mínimo (%) 

Tipo de 

Laminação 

TRIP600 380/480 590/700 26 A quente 

TRIP700 410/510 690/800 24 A quente 

TRIP800 420/550 780/900 23 A quente 

TRIP800 > 450 780/900 21 A frio 

Fonte: (THYSSEN KRUPP STEEL EUROPE AG, 1999). 

Na Tabela 3.1 as propriedades descritas foram ensaiadas na direção da laminação em amostras 

de 20 x 80mm e todos os aços presentes nela foram fabricados e ensaiados pela Cia. Thyssen 

Krupp e estão disponíveis em seu catálogo técnico (THYSSEN KRUPP STEEL EUROPE AG, 

1999). 

3.2 Soldagem a Laser 

A palavra Laser deriva de uma sigla (LASER) que é formada pelas iniciais de Light 

Amplification by Stimulated Emission of Radiation que pode ser traduzida como Amplificação 

de Luz por Emissão Estimulada de Radiação. O Laser é na verdade uma fonte de luz coerente 

produzida por emissão estimulada que opera em todos os espectros de luz (ultravioleta, visível 

ou infravermelho). Os tipos mais utilizados na indústria são o Laser de CO2 e o de Nd:YAG 

(ION, 2005). 

De acordo com Steen (2003), o método de soldagem de dois ou mais materiais onde a energia 

de soldagem utilizada é provida por meio de um feixe de luz concentrado é chamada de 

Soldagem a Laser ou Laser Beam Welding (LBW). Soldagem a Laser e soldagem por feixe de 

elétrons são as tecnologias relativamente novas e com mais alta densidade de energia 

(aproximadamente 20J/mm2). 

Segundo Mei et al. (2009), a soldagem a Laser é conhecida devida sua alta produtividade, alta 

penetração, zona termicamente afetada reduzida, boa qualidade de acabamento do cordão de 

solda, além de um baixo aporte térmico específico. 
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A partir do deslocamento de uma cavidade ou núcleo de vapor superaquecido envolto por 

material fundido, resultado do aquecimento da área atingida pelo feixe de Laser é formado o 

cordão de solda que apresenta larguras de cerca de 1,2 a 1,5mm (KAVAMURA, 2007). 

Segundo Duley (1999) a soldagem a Laser é realizada empregando-se duas técnicas 

fundamentais: por condução e por penetração ou “keyhole”. Na soldagem a Laser por condução 

a superfície da poça permanece íntegra durante a solda, no entanto na técnica keyhole a 

superfície é alterada devido a penetração do feixe de Laser na região de fusão. Lee et al. (2005) 

discutem que ambas técnicas podem ser realizadas empregando-se de Laser contínuo ou 

pulsado. Quando o Laser pulsado for executado o que irá definir se a solda é feita por condução 

ou por penetração de Laser pulsado são a duração do pulso e a intensidade do feixe. 

3.2.1 Soldagem a Laser por condução 

A soldagem a Laser por condução se caracteriza pelo aquecimento do material base, por um 

feixe de Laser, até alcançar à temperatura de fusão sem que haja a vaporização do mesmo. O 

feixe de Laser irá fornecer energia a superfície, com posterior condução térmica para o interior 

do material como ilustrado na Figura 3.6 (LEE et al., 2005). 

A intensidade do Laser é relativamente baixa (105W.cm-2) quando comparada com a técnica 

de soldagem por penetração, os problemas relacionados com a soldagem serão controlados 

através da velocidade de soldagem e potência (STEEN, 2003). 

 

Figura 3.6 - Regiões esquemáticas de uma soldagem a Laser por condução (adaptado de LEE et al., 2005). 



17 

3.2.2 Soldagem a Laser por penetração  

Na soldagem a Laser por penetração o feixe de energia de alta potência irá vaporizar parte do 

material, gerando um orifício dentro do material devido à pressão resultante do vapor que é 

conduzido pelo feixe; esse orifício é chamado de keyhole – Figura 3.7. Com o movimento do 

feixe de Laser a coluna de vapor irá movimentar abrindo espaço para que o material fundido se 

solidifique unindo o material em torno de suas paredes, formando uma zona fundida de formato 

cônico, sendo que a raiz é a ponta e o a região de topo a base do cone (LEE et al., 2005). 

 

Figura 3.7 - Desenho esquemático de soldagem a Laser por penetração (adaptado de LEE et al., 2005). 

Dependendo da refletividade do material, pode ser difícil formar o keyhole, como no caso de 

materiais altamente refletores com alumínio (aproximadamente 98% de refletividade) e aço 

(aproximadamente 90% de refletividade), que necessitam de muita energia para o início da 

formação do keyhole.  

Segundo Kannatey-Asibu (2009), a blindagem do feixe de Laser pelo plasma é um aspecto que 

merece importância na soldagem a Laser, principalmente na técnica de penetração. Essa 

blindagem ocorre quando parte do gás, proveniente do gás de proteção e/ou do gás metálico do 

keyhole, é ionizada pela alta intensidade do feixe, atinge uma densidade suficientemente alta 

bloquear a chegada do feixe na peça. A blindagem do feixe causa uma irregularidade no cordão 

de solda. 

Dentre os parâmetros importantes que devem ser destacados na soldagem a Laser por 

penetração pode-se citar: o tipo e o fluxo do gás de proteção, o bocal de distribuição do gás, a 
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distância do bocal até a superfície, velocidade de soldagem, intensidade, diâmetro do feixe 

incidente e ponto focal do Laser (LACKNER, 2008; STEEN, 2003). 

3.3 Soldagem a Laser de aços TRIP 

Aços avançados de alta resistência (AHSS) são essenciais para atender às demandas de 

segurança e eficiência de combustível em veículos. Para a união de chapas de aço TRIP780 

com 1 mm de espessura, é possível realizar soldagem a laser utilizando um feixe de laser YAG. 

Os resultados indicam que as soldas a laser exibem excelente resistência e dureza, com o 

mínimo de defeitos, atribuídos à alta qualidade do feixe. Além disso, há um distinto efeito da 

pré-deformação dos aços TRIP780 na absorção de energia (SHARMA; MOLIAN, 2009). 

Han et al. (2005) investigaram um aço TRIP da classe de 800 Mpa soldado a laser de CO2 

variando potência, velocidade de soldagem e gás de proteção. A porosidade foi reduzida através 

do aumento da velocidade de soldagem e também pelo uso de uma mistura gasosa de Ar-He 

como gás de proteção quando comparado apenas com gás argônio. A microdureza máxima 

encontrada foi na ZF e na ZTA, próxima a ZF, dureza essa, semelhante à têmpera em água. 

Quando se compara um aço TRIP ligado a alumínio com um TRIP ligado ao silício, verifica-se 

que na zona de fusão do aço ligado ao Al, tem-se uma microestrutura multifásica, contendo 

ferrita, bainita, martensita e austenita retida, de duas morfologias diferentes. Em contraste, a 

zona de fusão de aço com liga de Si consiste quase inteiramente de martensita. O alto teor de 

martensita resulta em baixa ductilidade da ZF no aço ligado ao Si, fornecendo apenas metade 

do alongamento de tração quando comparado ao ligado a Al. Além disso, o segundo aço 

apresenta uma maior diminuição do equilíbrio resistência-ductilidade (resistência à tração final 

vezes o alongamento) devido à soldagem. Neste caso, durante o ensaio de tração quase-estática, 

o mesmo apresentou um resultado de 62,9% enquanto que o primeiro apresentou 45,2%. Já para 

o aço ligado ao Al, a zona de fusão não exibe um efeito TRIP detectável, provavelmente devido 

ao baixo teor de carbono dissolvido na austenita retida. Al e Si são relevantes como agentes 

para suprimir a precipitação de cementita , mas eles exercem influências muito diferentes na 

soldabilidade do aço (XIA et al., 2008). 

Quando a soldagem a laser com potência de 3800 KW e velocidade de soldagem de 2m/min é 

realizada em um Nd YAG Laser, uma alteração na microestrutura é observada na ZF com a 
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formação de martensita (Figura 3.8). A espessura da ZF é limitada a cerca de 1,7 mm. A 

microestrutura obtida na ZTA consiste em três fases: ferrita, austenita e martensita (ou bainita). 

A quantidade das fases muda continuamente do metal base para a ZF, devido à diferenças 

combinadas nas taxas de resfriamento e nas temperaturas atingidas durante a soldagem. Perto 

da ZF, onde são atingidas temperaturas mais altas e altas taxas de resfriamento, uma grande 

quantidade de martensita é encontrada próxima a uma pequena quantidade de austenita e ferrita 

(Figura 3.9). Já nas proximidades do metal base, uma grande quantidade de austenita é 

encontrada vizinha a ferrita e bainita; martensita não foi formada devido à baixas taxas de 

resfriamento (RIZZI et al., 2009).  

 

Figura 3.8 – Micrografia da Zona Fundida do aço TRIP soldado a laser com potência de 3,8KW e velocidade de 

soldagem de 2m/min utilizando um Nd YAG laser (RIZZI et al., 2009). 

 

Figura 3.9 - Micrografia da Zona Termicamente Afetada do aço TRIP soldado a laser com potência de 3,8KW e 

velocidade de soldagem de 2m/min utilizando um Nd YAG laser (RIZZI et al., 2009). 
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3.4 Microscópio Confocal de Varredura à Laser em Altas Temperaturas e Forno de Alta 

Temperatura 

Surgiram nos anos 90 os primeiros estudos sobre o uso do Microscópio Confocal de Varredura 

a Laser em Altas Temperaturas (High Temperature – Laser Scanning Confocal Microscope/ 

HT- LSCM) para investigações in situ de reações metalúrgicas. HT-LSCM permite a observação 

de várias reações metalúrgicas no estado sólido e líquido. Podem ser observados através deste, 

transformações de fases, crescimento do grão de austenita, a transição austenita-ferrita durante 

o resfriamento contínuo, transformações peritéticas, nucleação de inclusão, crescimento e 

aglomeração ou dissolução de inclusões em escórias, etc (LODER; MICHELIC, 2017).  

O equipamento em si consiste em duas partes principais um microscópio Confocal de varredura 

a laser com um laser violeta (comprimento de onda 405nm e resolução máxima de 0,14µm) e 

um forno de aquecimento infravermelho. Na Figura 3.10 é apresentada um esquema do 

microscópio (FUCHS et al., 2015).  

 

Figura 3.10 - Seção transversal do forno de aquecimento infravermelho (a esquerda) e seção transversal do porta-

amostras com a posição do termopar (FUCHS et al., 2015). 

Este tipo de microscópio utiliza um laser como fonte de luz, o que permite a observação de 

materiais luminosos até 1700 °C. Além disso, o microscópio também é equipado com uma 

bomba de vácuo e controlador de fluxo de gás, pelo qual a câmara do forno é repetidamente 

evacuada e lavada com argônio por pelo menos duas horas antes de cada experimento para 

garantir uma atmosfera de forno livre de oxigênio. O fluxo de argônio tem de ser purificado 

antes de entrar na câmara durante o experimento para remover qualquer oxigênio residual. 
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Antes de cada experimento, uma referência de temperatura é realizada para determinar a 

diferença de temperatura entre a temperatura do forno, que é medida durante o experimento, e 

a temperatura na superfície da amostra. Portanto, a amostra é equipada com um segundo 

termopar e aquecida a temperaturas definidas. Depois de se manter nesses níveis para obter 

sinais estáveis, a diferença de temperatura entre a superfície da amostra e o forno é registrada 

pelo software. 

A Figura 3.11 ilustra a visão esquemática da montagem experimental do forno de alta 

temperatura. A lâmpada de halogênio está situada no ponto focal inferior. O porta-amostras 

com o cadinho contendo a amostra está localizado no ponto focal superior da elipse. A 

temperatura é medida com um termopar fixado no lado inferior do suporte da amostra. A 

posição do termopar resulta inevitavelmente em uma diferença de temperatura entre a superfície 

da amostra e o termopar. Portanto, uma calibração de temperatura precisa é necessária antes do 

experimento (FEICHTINGER et al., 2016). 

 

Figura 3.11 - Ilustração esquemática do forno de alta temperatura que é acoplado ao microscópio 

(FEICHTINGER et al., 2016). 

Combinando os avanços de um laser, óptica confocal e um forno de imagem infravermelha, a 

Microscopia Confocal de Varredura a Laser (HT-CSLM) é uma ferramenta robusta que permite 

a observação in situ de alta temperatura de fenômenos metalúrgicos como transformações de 

fase no aço (por exemplo, a reação peritética ou a nucleação de ferrita acicular), crescimento 

de grãos de austenita, aglomeração de inclusão no aço líquido ou dissolução de inclusão em 
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uma fase de escória, bem como reações em a interface aço / refratário (DIÉGUEZ-SALGADO 

et al., 2016). 

No entanto, não foi incorporada uma metodologia sistemática e holística até o presente 

momento para o estudo de construção de diagramas de fases em resfriamento contínuo 

(LODER; MICHELIC, 2017). O presente estudo traz um método inovador para a construção 

destes diagramas, principalmente quando se têm dificuldades para confeccionar corpos de 

provas para os métodos convencionais como a dilatometria. 

3.5 Diagramas de Transformações de Fases em Aços TRIP 

Fonstein  et al. (2005) investigaram as transformações de fases de um aço TRIP C-Mn-Si-Al 

que foi refundido a vácuo, reaquecido entre 1230-1250ºC por 3 horas e laminado em 3 passes 

em placas de 3,5mm de espessura. Foi então, resfriado ao ar após a laminação até 620ºC e 

mantido nesta temperatura por uma hora, seguido de resfriamento em forno por 24 horas pra 

simular o processo de bobinamento. Foram realizados estudos dilatométricos em amostras 

laminadas a frio até a espessura de 1,6 mm e obteve-se o diagrama TRC apresentado na Figura 

3.12. 

 

Figura 3.12 - Diagrama TRC para aço TRIP C-Si-Mn-Al (FONSTEIN et al., 2005) 

Além disso, Wu et al.(2008) analisaram um aço TRIP de composição química 0,233 C%, 1,365 

Si% e 1,54 Mn% (% em massa), após tratamento termomecânico descrito na Figura 3.13. Este 

aço apresentou o diagrama TRC demonstrado na Figura 3.14, construído através de um 

simulador pelo teste de compressão em dois passes. 
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Figura 3.13 - Tratamento termomecânico aplicado ao aço TRIP (0,233C%, 1,35Si%, 1,54Mn% em massa)  (WU 

et al., 2008). 
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Figura 3.14 - Diagrama TRC do aço TRIP (0,233C%, 1,35Si%, 1,54Mn% em massa) após tratamento 

termomecânico (Figura 3.13) (WU et al., 2008). 
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Por último, analisou-se o aço TRIP C-Si-Mn (0,233%C, 1,365%Si e 1,540%Mn, % em massa). 

Seu diagrama TRC é apresentado na Figura 3.15 e foi construído a partir de experimentos 

realizados em um sistema termomecânico de teste Gleeble 1500. Pode-se perceber que as 

amostras foram aquecidas  por efeito Joule até 1000ºC, e mantido nesta temperatura por 180 

segundos. Estas foram então resfriados continuamente as taxas de 0,1ºC/s, 0,13ºC/s, 0,28ºC/s, 

0,55ºC/s, 0,83ºC/s, 1,67ºC/s, 3,33ºC/s, 5,55ºC/s, 16,67ºC/s, 33,33ºC/s e 283,3ºC/s até 

temperatura ambiente (LI et al., 2007). 

 

Figura 3.15 – Diagrama TRC do aço TRIP (C-Si-Mn) construido através de um sistema termomecânico de testes 

Geeble 1500 (LI et al., 2007). 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste capítulo serão apresentados os materiais e métodos que foram utilizados no 

desenvolvimento do trabalho. Foram abordados a respeito dos procedimentos do estudo: 

caracterização do aço, procedimentos na soldagem a Laser das amostras, ensaios não 

destrutivos, microdureza Vickers, preparação e realização da microscopia óptica e eletrônica 

de varredura, assim como os perfis de temperatura para construção do diagrama de 

transformação de fases e metodologia da construção do diagrama. 

4.1 Materiais 

Foram analisadas amostras confeccionadas a partir de chapas de aço TRIP780, que foram 

fornecidas pela Empresa USIMINAS, nas dimensões de 300mm x 300mm x 1,5mm, e com a 

composição química apresentada na Tabela 4.1. 

Tabela 4.1 - Composição química do aço TRIP780 (% em massa). 

C Si Mn P S Cr Mo Ni 

0,253 1,63 1,88 0,0238 0,0027 0,0178 0,0206 0,0357 

A partir dos resultados da análise química do aço, o carbono equivalente foi calculado 

empregando a equação do “Instituto Internacional de Soldagem” (IIW) (MARQUES et al., 

2007) 

𝐶𝐸(𝐼𝐼𝑊) =
𝑀𝑛

6
+

𝑁𝑖 + 𝐶𝑢

15
+

𝐶𝑟 + 𝑀𝑜 + 𝑉

5
 (% 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎) 4.1 

O valor obtido para o carbono equivalente foi igual a 0,57. 

4.2 Métodos 

A seguir serão apresentados os procedimentos de preparação e realização dos ensaios e análises.  
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4.2.1 Preparação e procedimento de soldagem 

As chapas de um aço TRIP780 foram cortadas utilizando uma guilhotina do Laboratório de 

Soldagem do Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais (DEMET), da Escola de 

Minas/Universidade Federal de Ouro Preto. 

As chapas foram preparadas nas seguintes dimensões: 

• Junta de Topo: 100mm x 200mm x 1,5mm 

• Junta sobrepostas: 100mm x 150mm x 1,5mm 

As chapas foram posicionadas utilizando um dispositivo criado pela equipe do Instituto de 

Estudos Avançandos (IEAv), do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), para que o 

material ficasse imóvel como apresentado na Figura 4.1. O Laser utilizado (Figura 4.2) para 

realizar a soldagem pertence ao Laboratório Multiusuários de Desenvolvimento e aplicações de 

Lasers e Óptica (DedALO), do IEAv – ITA.  

 

Figura 4.1 - Dispositivo usado para fixar as chapas durante a soldagem a Laser. 
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Figura 4.2 - Equipamento utilizado para a soldagem a Laser. 

Trata-se de um Laser de 2,0kWde potência média (IPG, Modelo YLR-2000), dotado de uma 

fibra de saída com 50μm de diâmetro e 5,0m de extensão. A velocidade e direção de soldagem 

foram controladas por software que coordenava a movimentação da mesa. O operador utilizou 

o processo de soldagem a Laser utilizando a técnica keyhole realizando três procedimentos para 

soldar as três juntas e suas variáveis de processo são ilustradas na Tabela 4.2. 

Tabela 4.2 - Variáveis utilizadas em cada um dos procedimentos de soldagem. 

Junta e Variáveis Procedimento 1 Procedimento 2  Procedimento 3  

Tipo de Junta Topo Simulada Sobreposta Sobreposta 

Potência do Feixe de Laser 1300W 1500W 1300W 

Velocidade de Soldagem 50mm/s 50mm/s 40mm/s 

Aporte Térmico 26kJ/mm 30kJ/mm 32,5kJ/mm 

Fluxo de Gás de Proteção  Ar - 5,6 L/min Ar - 5,6 L/min Ar - 5,6 L/min 

Foco do Feixe de Laser Superfície Superior  Superfície Superior Superfície Superior 

Sentido do Cordão  
Mesmo da Direção 

de Laminação 

Mesmo da Direção 

de Laminação 

Mesmo da Direção de 

Laminação 

Após soldagem das chapas, cada uma das juntas foi cortada longitudinalmente em quatro “tiras” 

no Laboratório de Ensaios Mecânicos do DEMET/ Escola de Minas/ UFOP. Uma “tira” das 

chapas de cada um dos procedimentos foram utilizadas para confecção de amostras para análise 

metalográfica e ensaios de microdureza. 
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4.2.2 Análise metalográfica 

As amostras de cada um dos procedimentos (Figura 4.3), foram preparadas nos Laboratório de 

Tratamentos Térmicos e Laboratório de Metalografia do DEMET/ Escola de Minas/ UFOP com 

base na Norma ASTM E3/2011 e as etapas  (Tabela 4.3). 

 

Figura 4.3 - Amostras do aço TRIP780 embutidas (apenas as juntas no centro do embutimento) referentes aos 

procedimentos de soldagem: a) 1, b) 2 e c) 3. 

Tabela 4.3 - Etapas de preparação das amostras embutidas do aço TRIP780 e aquisição de imagens por 

microscopia ótica. 

Embutimento 
As amostras foram embutidas em material polimérico a fim de facilitar a 

preparação, já que as amostras eram pequenas. 

Desbaste Realizado numa lixadeira elétrica com uma lixa de granulometria de 120#. 

Lixamento 
Realizado manualmente na sequência de lixas 220#, 320#, 400#, 600#, 800# e 

1200#. 

Polimento 
Foi realizado utilizando uma politriz com suspensão de alumina 1μm e em 

seguida pasta de diamante de 0,25μm. 

Limpeza e 

Secagem I 

Lavaram-se as amostras com álcool etílico P.A.; logo após as mesmas foram 

secas com um secador. 

Ataque químico 
A superfície polida foi atacada em Nital 4% (4% ácido nítrico e 96% álcool 

etílico). 

Limpeza e 

Secagem II 

Novamente lavaram-se as amostras com álcool etílico P.A.; logo após as mesmas 

foram secas com um secador. 

Aquisição de 

imagens 

As amostras foram analisadas em um microscópio conectado a uma câmera 

digital de aquisição das imagens. 
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4.2.3 Medição das dimensões das zonas termicamente afetada 

Com o uso do software de tratamento de imagens Corel Draw, foi possível realizar medidas 

aproximadas das dimensões da zona termicamente afetada por meio de comparação entre a 

escala provida pelo software de aquisição de imagens e a dimensão da ZTA nas micrografias 

de todos os procedimentos. 

4.2.4 Microscopia eletrônica de varredura 

A fim de determinar as microestruturas com mais precisão e/ou detalhes, foram realizadas 

análises das imagens capturadas em um microscópio eletrônico de varredura JEOL modelo 

JSM-7001F. Análise esta que também foi responsável pela detecção de trincas, defeitos e 

descontinuidades nas regiões de solda. A aquisição de imagens foi realizada no setor de 

Análises Microscópicas do Departamento de Metalurgia da MontanUniversität em Leoben-

Áustria. 

4.2.5 Ensaios de microdureza 

A partir de amostras já preparadas para análise metalográfica, foi utilizado um microdurômetro 

Marca Pantec, Modelo HXD-1000TM no Laboratório de Metalografia do DEMET/ Escola de 

Minas/ UFOP para fazer o ensaio de microdureza. O ensaio foi realizado em todas as três 

amostras de juntas soldadas, a partir do centro da zona fundida (cordão de solda) até região do 

metal base. Em cada amostra foram feitos três perfis, um em cada região da solda (topo, centro 

e raiz) com distância entre as indentações de 0,05mm, utilizando uma carga de 50gf e um tempo 

de 5s. 

4.2.6 Ensaios não destrutivos - líquidos penetrantes 

O ensaio por líquidos penetrantes foi realizado no Laboratório de Ensaios Não Destrutivos do 

DEMET/ Escola de Minas/ UFOP. Foi utilizado o líquido penetrante (SERV-CHEK – 

Penetrante Visível – VP 42 – nível 2) cobrindo toda sua superfície de ambos os lados, após um 

tempo de 5 minutos para a penetração do líquido. Foi retirado por remoção do solvente o 

excesso e aplicado o líquido revelador (SERV-CHEK – Revelador não aquoso – SD 31) a fim 
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que as trincas superficiais fossem detectadas. Foi realizada a inspeção visual, depois o material 

foi lavado e secado em forno por 5 minutos. 

4.2.7 Ensaios não destrutivos - Partículas magnéticas fluorescentes 

No Laboratório de Ensaios Não Destrutivos do DEMET/ Escola de Minas/ UFOP, as chapas 

foram magnetizadas a partir do aparelho portátil magnetizador tipo YOKE (Marca SERV END 

– Modelo SEY101/A nas direções transversal e longitudinal das chapas (uma direção a cada 

ensaio), depois foram aplicadas as partículas magnéticas fluorescentes que estavam em 

suspensão em água por meio de um borrifador. As chapas foram levadas a luz negra ultravioleta 

a fim que descontinuidades superficiais e sub-superficiais fossem reveladas. As chapas foram 

analisadas, depois foram lavadas e passaram por secagem na estufa. 

4.3 Construção do Diagrama de Transformação de Fases em Resfriamento Contínuo 

Utilizando-se um Microscópio Confocal de Varredura a Laser em Altas 

Temperaturas 

A placa do aço TRIP780 foi cortada em várias amostras com dimensões de 5mm x 5mm x 

1,5mm. Depois de cortadas, as amostras foram embutidas em material polimérico para serem 

lixadas e polidas. O lixamento foi realizado usando lixas na seguinte ordem: 120#, 320#, 600#, 

800# e, finalmente 1200#, utilizando uma lixadeira e politriz rotativa Saphir 350, para que o 

lixamento fosse realizado com pressão uniforme em toda superfície das amostras. O polimento 

foi realizado automaticamente em uma politriz e lixadeira de prato circular com uma cabeça 

giratória localizada sobre o prato para uma maior eficiência de polimento. Primeiramente, 

foram utilizadas partículas de diamante de granulometria 9µm e depois com 3µm; ambos os 

polimentos foram realizados durante oito minutos, tempo este padrão utilizado neste laboratório 

para preparações utilizando este equipamento. Depois desse passo as amostras foram removidas 

do embutimento e limpas para serem usadas nos experimentos de observação das 

transformações de fases usando um Microscópio Confocal de Varredura a Laser de Alta 

Temperatura tipo VL2000DX e um forno de alta temperatura modelo SVF17-SP para 

aquecimento das amostras. 
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4.3.1 Ciclos térmicos propostos para procedimento no HTLS-CM 

Com o propósito de observar as transformações de fases das amostras do aço TRIP780, uma 

amostra já lixada, polida e limpa foi inserida no forno e aquecida em uma atmosfera de argônio 

para cada taxa de resfriamento definida (após diversos ciclos de evacuação e descargas de 

argônio de alta pureza). As temperaturas e tempos adotados foram escolhidos com base na 

experiência do operador, a fim que não fosse danificado o equipamento e amostras, assim como, 

fazer com que os grãos tenham um crescimento para que o fenômeno de thermal etching ficasse 

mais evidente.  O ciclo térmico básico para todos experimentos pode ser observado na Figura 

4.4 e consiste em três etapas: 

• 1ª taxa de aquecimento: Partindo da temperatura ambiente (25ºC) até 150ºC usando 

uma taxa de aquecimento de 0,67ºC/s, e permanecendo por 60 segundos à 150ºC. 

Isto funciona apenas com um alívio de tensão na lâmpada de halogênio e não 

influência no experimento. 

• 2ª taxa de aquecimento: De 150 até 1210ºC e de 1210 até 1250ºC com uma taxa de 

aquecimento de 5ºC/s e 1,3ºC/s, respectivamente, permanecendo na temperatura 

final por 300 segundos. Esta temperatura final de 1250ºC impacta diretamente no 

estudo, e foi escolhida para se obter um melhor contraste no efeito “thermal etching” 

e grãos maiores para uma melhor observação das transformações de fase. 

• Taxa de resfriamento: a temperatura diminui em sete taxas de resfriamentos, com o 

objetivo de obter uma diferente proporção entre as fases e constituintes, objetivando 

a obtenção de: perlita, ferrita, bainita, martensita e talvez austenita retida. 
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Figura 4.4 - Diagrama dos ciclos térmicos aplicados nos experimentos do aço TRIP780 utilizando o HTLS-CM 

para confecção da curva de transformação em resfriamento contínuo. 

4.3.2 Coleta de dados e confecção do diagrama de transformação em resfriamento 

contínuo 

Durante o uso do equipamento HTLS-CM para qualquer experimento, sempre são gravados 

filmes, assim em todos os ciclos térmicos foram gravados para uma melhor análise do ponto de 

transformação inicial da austenita em outras fases. 

A partir dos filmes foi observado frame a frame, com quanto tempo e qual temperatura houve 

a iniciação das transformações, os valores encontrados foram tabelados, para que fosse possível 

a plotagem em gráfico logarítmico. Logo após eles foram analisados e os pontos de 

transformação foram “plotados” em um gráfico, e com a ajuda da bibliografia foi construído o 

Diagrama de Transformação de Fase em Resfriamento Contínuo para o aço TRIP780. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos para avaliação da soldabilidade e assim 

como os resultados da confecção do diagrama TRC para um aço TRIP 780. 

5.1 Análise Microestrutural por Microscopia Óptica 

Serão apresentadas as análises das microestruturas do metal base e da solda utilizando 

microscópio óptico. 

5.1.1 Análise das zonas de soldagem 

Na Figura 5.1 são apresentadas as zonas na junta soldada pelo procedimento 1 (Tabela 4.2). O 

perfil da solda deste procedimento apresenta a forma de uma ampulheta que de acordo com 

Sharma et al. (2010) ocorre caso a potência do laser, velocidade de soldagem e o fluxo de gás 

de proteção variarem durante a soldagem, que pode ter ocorrido, mas não foi identificado no 

momento em que o procedimento foi executado. Foi possível, utilizando o software de 

tratamento de imagens Corel Draw, estimar a largura média da ZTA em aproximadamente 

205µm. 

A junta soldada pelo procedimento 2 (Tabela 4.2), apresenta uma ZTA com largura média de 

aproximadamente 133µm de, estimada pelo mesmo método usado na amostra do procedimento 

1. As regiões da solda podem ser observadas na Figura 5.2, assim como pode ser notado que 

houve penetração total, mesmo junta possuindo uma espessura total de 3mm, assim como um 

pequeno reforço na região de topo. 

As zonas da solda na junta soldada pelo procedimento 3 (Tabela 4.2) são apresentadas na Figura 

5.3. A região de topo apresenta uma largura de zona fundida muito maior que na região de 

centro e, principalmente, na raiz. É possível notar que não houve penetração total. A largura 

média da ZTA é 213µm estimada por meio do método descrito anteriormente. 



34 

 

Figura 5.1 - Fotografias das zonas da solda na junta soldada por laser das chapas de aço TRIP780  pelo 

procedimento 1 (Tabela 4.2); ataque Nital 4%; (a) 25x e (b) 500x.  

 

Figura 5.2 - Fotografias das zonas da solda na junta sobreposta de chapa de aço TRIP780 soldada por laser,  pelo 

procedimento 2 (Tabela 4.2) o, ataque Nital 4%; (a) 25x e (b) 500x. 

 

Figura 5.3 - Fotografias das zonas da solda na junta sobreposta de chapas de aço TRIP780, soldadas a laser pelo 

procedimento 3 (Tabela 4.2), ataque Nital 4%; (a) 25x e (b) 500x. 
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Comparando os três procedimentos (Tabela 4.2), a maior largura média de ZTA ocorreu no 

procedimento 3, e a menor no procedimento 2, isso ocorreu pois o aporte térmico no 

procedimento 3 foi maior que no 2 (MACHADO, 1996). Em ambos procedimentos 2 e 3 as 

juntas eram sobrepostas com 3mm de espessura (1,5mm cada chapa), mas os parâmetros de 

soldagem que exibiram resultados mais satisfatórios foram os usados no procedimento 2, por 

possuir penetração total e menor largura de ZTA.  

5.1.2 Análise microestrutural da zona termicamente afetada 

A Figura 5.4 apresenta as microestruturas na zona termicamente afetada nas juntas soldadas a 

laser das chapas do aço TRIP780 por todos procedimentos, onde a ZTA apresentou morfologia 

característica de martensita, bainita, no entanto a bainita só poderá ser confirmada a partir de 

imagens adquiridas microscopia eletrônica. Sharma et al. (2009) realizaram experimentos de 

soldagem a laser com aço TRIP de mesmo grau deste trabalho, com parâmetros bastantes 

similares e tiveram como resultados uma microestrutura predominantemente martensítica com 

pequenas áreas de ferrita na ZTA e um valor médio de microdureza de 500HV. 

Como apresentados nos resultados da análise do ensaio de microdureza Vickers, a ZTA se 

comporta muito semelhante em todas as regiões da solda, em todas juntas soldadas. Os valores 

de microdureza médio de todas as regiões está entre 380 e 454HV, as mesmas características 

das fases martensita, martensita revenida e bainita.  

É importante ressaltar que na Figura 5.4 é apresentada parte da zona fundida em todas 

micrografias devido a pequena dimensão da ZTA, mesmo com o aumento em 1000x. 

 

Figura 5.4 - Micrografias da zona termicamente afetada das juntas soldadas do aço TRIP780 pelos 

procedimentos; ataque Nital 4%, (a) 1, (b) 2 e (c) 3 (Tabela 4.2). 
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5.1.3 Análise microestrutural da zona fundida 

Como apresentado na ZTA das chapas de aço TRIP780 soldadas a laser em todos os 

procedimentos, a zona fundida, em todos os procedimentos apresenta microestruturas muito 

parecidas. A Figura 5.5 apresenta as micrografias em cada uma das juntas, onde a única fase 

que pode ser identificada é a martensita, mas existe a possibilidade de ter frações de bainita. De 

acordo com Sharma et al. (2009), o aço TRIP 780 (C-Si-Mn)  soldado a laser com potência de 

2kW e velocidade de soldagem de 70 mm/s, a zona fundida apresentou uma microestrutura 

predominantemente martensítica com pequenas áreas de ferrita, mas a mesma zona fundida 

apresentou um valor de microdureza máximo de 510HV, um pouco menor que a obtida nos 

procedimentos realizados nesse estudo, o que pode ser um indício de existir uma fração ainda 

menor de ferrita nas ZFs de todos procedimentos realizados neste trabalho. 

Os valores de microdurezas médios encontrados em todas as regiões (topo, centro e raiz) de 

todas as amostras indicam a composição majoritária de martensita sem revenimento na ZF, 

dado que o menor valor médio encontrado foi 530HV na amostra da junta sobreposta soldada 

a laser pelo procedimento 3 (Tabela 4.2) na região da raiz. 

 

Figura 5.5 - Micrografias da zona fundida das juntas soldadas a laser do aço TRIP780 pelo procedimentos 

(Tabela 4.2): (a) 1, (b) 2 e (c) 3; ataque Nital 4%. 

5.2 Caracterização microestrutural empregando-se Microscópio Eletrônico de 

Varredura das amostras de um aço TRIP780 soldadas por LASER 

A seguir serão apresentados os resultados das análises das micrografias das amostras soldadas 

nos três procedimentos, obtidas com o auxílio de MEV. 
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5.2.1 Análise de Metal Base 

Foi utilizado um microscópio eletrônico de varredura para obterem-se micrografias e assim 

fazer as análises, avaliando a microestrutura das amostras soldadas. Durante a análise também 

foi avaliado a presença de descontinuidades e/ou defeitos que pudessem influenciar nas 

propriedades mecânicas. 

A microestrutura do metal base é composta principalmente por ferrita e bainita (Figura 5.6). 

Infelizmente, não se pode afirmar com certeza a presença da fase austenita retida a partir do 

ataque químico que foi utilizado. 

 

Figura 5.6 - Micrografia do metal base (MEV) TRIP780, onde F é ferrita e  B é bainita; ataque Nital 4%. 

5.2.2 Análise da zona termicamente afetada 

Nas Figura 5.7, Figura 5.8 e Figura 5.9 são evidenciados, respectivamente, as microestruturas 

na zona termicamente afetada das amostras dos procedimentos 1 (Tabela 4.2). A microestrutura 

da ZTA em todos os procedimentos é composta basicamente por martensita. Sharma et al. 

F 

B 
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(2010) também encontraram resultado semelhante para o mesmo material e parâmetros 

empregados na soldagem, porem conseguiram verificar a presença de frações de bainita e 

ferrita. 

 

Figura 5.7 - Micrografia da ZTA da junta de topo da chapa de aço TRIP780 soldada a laser do procedimento 1; 

onde pode ser visualizada martensita nesta zona; ataque Nital 4% 

 

Figura 5.8 - Micrografia da ZTA da junta sobrepostas de chapas de aço TRIP780 soldada a laser do 

procedimento 2; onde pode ser visualizada martensita nesta zona; ataque Nital 4% 
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MB 
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Figura 5.9 - Micrografia da ZTA da junta sobrepostas de chapas de aço TRIP780 soldada a laser do 

procedimento 3; onde pode ser visualizada martensita nesta zona; ataque Nital 4% 

Em todas as amostras o comportamento da microestrutura ocorreu de forma semelhante, 

próximo ao metal base pôde-se encontrar bainita, ferrita e martensita. Quanto mais próxima a 

ZTA for da interface da ZF, menores frações de bainita e ferrita, até que a microestrutura seja 

apenas martensítica, com placas de martensita cada vez maiores. A microestrutura próxima da 

interface MB/ZTA é detalhada na Figura 5.10. 

 

Figura 5.10 - Micrografia da interface entre a ZTA e o MB na junta sobreposta de chapas de aço TRIP780 

soldada a laser pelo procedimento 3 (Tabela 4.2), onde MB é metal base, M é martensita, B é bainita e F é 

ferrita; MEV; ataque Nital 4% 

MB 

ZTA 
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5.2.3 Análise da zona de fusão 

As imagens foram obtidas sempre no centro da zona de fusão, como é ilustrado na Figura 5.11. 

Em todas as áreas da ZF os grãos têm praticamente o mesmo tamanho, porém suas orientações 

se alteram; elas se orientam preferencialmente no sentido do fluxo de extração de calor 

ilustrando um crescimento epitaxial de grão. 

 

Figura 5.11 - Ilustração da região onde foram obtidas as micrografias da zona de fusão da junta de topo 

sobreposta soldada a laser pelo procedimento 1, ataque Nital, aquisição através de microscopia eletrônica de 

varredura. 

Como ocorreu na zona termicamente afetada, a zona fundida nas juntas soldadas em todos os 

procedimentos tem microestruturas muito semelhantes. As Figura 5.12, Figura 5.13 e Figura 

5.14 apresentam as micrografias, respectivamente, das amostras soldadas pelos procedimentos 

1, 2 e 3 (Tabela 4.2). As microestruturas consistem, quase que absolutamente, em placas 

grosseiras de martensita. De acordo com Sharma et al. (2009), o aço TRIP780 soldado a laser 

com uma potência de 2kW e uma velocidade de soldagem de 70mm/s,  que resultou em uma 

zona fundida apresenta microestrutura predominantemente martensítica com pequenas áreas de 

ferrita. 
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Figura 5.12 - Micrografia da ZF na junta soldada de um aço TRIP 780 utilizando o procedimento 1 (Tabela 4.2). 

MEV; ataque Nital 4%. 

 

Figura 5.13 - Micrografia da ZF na junta soldada de um aço TRIP 780 utilizando o procedimento 2 (Tabela 4.2). 

MEV; ataque Nital 4%. 
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Figura 5.14 - Micrografia da ZF na junta soldada de um aço TRIP 780 utilizando o procedimento 3 (Tabela 4.2). 

MEV; ataque Nital 4%. 

5.2.4 Descontinuidades observadas utilizando MEV 

Analisando todas as imagens por MEV, verificou-se que em todos os procedimentos realizados 

surgiram porosidades, podendo ser verificadas em algumas das imagens mostradas 

anteriormente, podem impactar na resistência mecânica destas juntas. 

Na amostra soldada pelo procedimento 3 (Tabela 4.2) foi encontrada uma trinca e muito 

próxima a ela, uma porosidade de tamanho considerável, evidenciada na Figura 5.15. Essas 

descontinuidades podem afetar as propriedades mecânicas da junta soldada. 
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Figura 5.15 - Micrografia da amostra, do aço TRIP 780,  soldada pelo procedimento 3 (Tabela 4.2), onde é 

evidenciada  uma trinca e uma porosidade (P), além de várias porosidades menores (indicadas por círculos); 

MEV; Ataque Nital 4%. 

5.3 Ensaio de Microdureza  

A partir dos resultados obtidos no ensaio de microdureza, foram elaborados gráficos para cada 

procedimento para que os dados fossem melhor analisados. 

5.3.1 Análise do perfil de microdureza do procedimento 1 de soldagem a laser do aço 

TRIP780 com junta de topo 

A Figura 5.16 apresenta comparativamente o perfil de dureza de cada uma das regiões de solda 

obtida pelo procedimento 1 (Tabela 4.2). 

P 



44 

 

Figura 5.16 - Perfil de microdureza x distância do centro do cordão de solda até o metal base da junta de topo 

simulada do aço TRIP780 soldada pelo procedimento 1  (Tabela 4.2). 

Na Figura 5.16 é possível verificar que o perfil de microdureza é praticamente homogêneo, nas 

diferentes regiões da solda, indicando que a solda foi uniforme em todas as regiões de soldagem. 

Apenas na região do centro ocorreu uma anomalia, pois como o formato do “keyhole” se 

assemelha a um cone, a tendência seria que em dimensões absolutas esta região apresentasse 

menor dimensão que a região de topo e maior que a região da raiz (LEE et al., 2005). 

Analisando apenas os valores médios de microdureza das regiões de solda, o procedimento 1 

(Tabela 4.2) se torna interessante, pois a região da zona fundida teve maior valor de dureza, o 

que indica que a solda terá maior resistência mecânica que o metal base, porém com um alto 

valor de microdureza também possuirá uma fragilidade que será prejudicial a solda 

(CHIAVERINI, 2008). 

5.3.2 Análise do perfil de microdureza do procedimento 2 de soldagem a laser do aço 

TRIP780 com junta sobreposta 

A Figura 5.17 apresenta comparativamente o perfil de microdureza de cada uma das regiões de 

solda presentes na junta soldada pelo procedimento 2 (Tabela 4.2). 
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Figura 5.17 - Perfil de microdureza x distância do centro do cordão de solda até o metal base da junta soldada 

sobreposta entre chapas do aço TRIP780 pelo procedimento 2 (Tabela 4.2), onde é mostrado o perfil de dureza 

em todas regiões da solda. 

Na Figura 5.17 pode-se verificar que as dimensões de largura de cada região foram cada vez 

menores, sendo que na região de topo a zona fundida possui aproximadamente cerca de 

0,55mm, no centro 0,4mm e na raiz 0,2mm. Existem valores de microdureza medidos na região 

de centro que são maiores que na região de topo, isso pode ter acontecido devido a indentação 

ter sido feita em algum fase ou constituinte mais duro.  Como a técnica de soldagem a laser 

usada foi o keyhole, a solda tende a ter um formato cônico, como pode ser interpretado a partir 

das dimensões da zona fundida (LEE et al., 2005).  

De acordo com os valores de microdurezas médias encontradas em todas regiões, a zona 

fundida teve a maior microdureza média, seguida da zona termicamente afetada e depois o 

metal base. Esse fato indica que a região de solda possui uma resistência mecânica maior que 

o metal base, assim como uma maior fragilidade por ter esse valor de dureza tão alto. 

5.3.3 Análise do perfil de microdureza do procedimento 2 de soldagem a laser de chapas 

do aço TRIP780 com junta sobreposta 

A Figura 5.18 apresenta comparativamente o perfil de microdureza de cada uma das regiões de 

solda presentes na junta soldada pelo procedimento 3 (Tabela 4.2). 
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Figura 5.18 - Perfil de microdureza x distância do centro do cordão de solda até o metal base da junta sobreposta 

de chapas de aço TRIP780 soldada a laser pelo procedimento 3 (Tabela 4.2), onde é mostrado o perfil de dureza 

em todas regiões da solda. 

Na Figura 5.18 pode-se ver que as dimensões de largura de cada região foi cada vez menor, em 

ordem decrescente tem-se o topo, centro e raiz. Como a técnica de soldagem a laser usada foi 

o keyhole, a solda tende a ter um formato cônico, como pode ser interpretado pelo gráfico.  

Analisado a zona fundida em cada região (topo, centro, raiz), ocorre uma grande diferença entre 

as distâncias entre o limite da ZF até o centro do cordão, sendo que na região de topo possui 

uma largura muito maior que na raiz, o que acarreta em uma heterogeneidade da solda, podendo 

diminuir consideravelmente a resistência mecânica da junta (MARQUES et al., 2007). 

5.3.4 Comparação entre os procedimentos de soldagem a laser do aço TRIP780 

Analisando os ensaios de microdureza Vickers, os valores são similares entre as regiões dos 

três procedimentos, obtendo certa homogeneidade quanto aos valores médios de microdurezas 

das ZFs e ZTAs, apresentados na Tabela 5.1. 

Com base nos valores obtidos pelo ensaio de microdureza Vickers, foi construída a Tabela 5.1 

com os valores médios de microdureza das zonas fundida e termicamente afetada em todas 

regiões da solda.  
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Tabela 5.1 - Valores médios de microdureza das zonas fundida e termicamente afetada nas regiões de topo, 

centro e raiz. 

Regiões Topo Centro Raiz 

Procedimentos 

(Tabela 4.2) 

ZF ZTA ZF ZTA ZF ZTA 

1 567HV 380HV 570HV 428HV 548HV 437HV 

2 542HV 454HV 547HV 425HV 550HV 448HV 

3 536HV 398HV 534HV 413HV 530HV 402HV 

Os resultados do ensaio de microdureza demonstram que houve um aumento significativo na 

microdureza, isso ocorreu devido a transformação das fases iniciais do aço em martensita. Esses 

resultados estão de acordo com os encontrados por Lopez et al. (2010), que utilizou aço 

TRIP800 soldado a laser, encontrando valores de microdureza muito próximos. Quando 

comparou os resultados da soldagem a laser com a técnica MIG, os valores de microdureza 

foram muito maiores do que os encontrados na soldagem pelo processo de soldagem MIG, o 

que mostra que nessa propriedade a soldagem a laser apresentou melhores resultados.  

De acordo com Chiaverini (2008) a dureza pode ser diretamente relacionada com a resistência 

mecânica do material. Analisando os três procedimentos, tem-se que os valores médios de 

microdurezas em todas medições são maiores na ZF do que na ZTA, com isso temos que a solda 

será mecanicamente mais resistente que o metal base, porém com grande fragilidade na ZF.  

Todos os procedimentos de soldagem foram realizados de forma autógena, logo a composição 

do material na zona fundida será o mesmo do metal base. A diferença entre os valores de 

microdureza podem ser explicados com base no aporte térmico, o que irá gerar diferentes 

microestruturas em cada região e zona da solda. Como os procedimentos diferem os parâmetros 

entre si, também há uma diferença na microestrutura resultante de cada um. 
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5.4 Ensaios Não Destrutivos 

Os ensaios não destrutivos realizados foram fotografados e os resultados apresentados a seguir. 

5.4.1 Líquidos penetrantes 

Os ensaios por líquidos penetrantes foram realizados nas chapas dos procedimentos 1 e 3 

(Tabela 4.2), e fotografados. A Figura 5.19 apresenta a imagem das chapas do procedimento 1 

pela vista superior, na superfície onde o feixe de laser incidiu após ação do revelador e a Figura 

5.20 apresenta as mesmas chapas pela vista inferior, na superfície da região de raiz após ação 

do líquido revelador. 

 

Figura 5.19 - Chapas do aço TRIP780 soldadas a laser pelo procedimento 1 (Tabela 4.2) em junta de topo, vista 

superior, após ser submetido ao ensaio não destrutivo por líquidos penetrantes após aplicação do revelador, onde 

pode ser verificado a ausência de tricas superficiais na junta. 

a)

b)

c)
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Figura 5.20 - Chapas do aço TRIP780 soldadas a laser pelo procedimento 1 (Tabela 4.2) em junta de topo 

simulada, vista inferior, após ser submetido ao ensaio não destrutivo por líquidos penetrantes após aplicação do 

revelador, onde pode ser verificado a ausência de tricas superficiais na junta assim como verificar a região onde 

ocorreu o excesso. 

Como pode-se ver nas Figura 5.19 e Figura 5.20, como o líquido penetrante não foi revelado, 

não há trincas superficiais em nenhuma das chapas na região da solda e suas adjacências 

(PEREIRA, 2013). Na junta soldada (b) da Figura 5.20 há um acúmulo de líquido, mas não há 

trincas, isso ocorreu devido a lateral da chapa ter ficado com excesso de líquido penetrante, que 

foi absorvido na região da solda e adjacências. 

A Figura 5.21 apresenta a imagem das chapas do procedimento 3 pela vista superior, na 

superfície onde o feixe de laser incidiu após ação do líquido revelador e a Figura 5.22 apresenta 

as mesmas chapas pela vista inferior, na superfície contrária de onde o feixe de laser incidiu 

após ação do revelador. 

a)

b)

c)

Excesso de 

líquido 

penetrante 
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Figura 5.21 - Chapas do aço TRIP780 soldadas a laser pelo procedimento 3 (Tabela 4.2) em junta de topo 

simulada, vista superior, após ser submetido ao ensaio não destrutivo por líquidos penetrantes após aplicação do 

revelador, onde pode ser verificado a ausência de tricas superficiais na junta assim como verificar a região onde 

ocorreu o excesso. 

 

Figura 5.22 - Chapas do aço TRIP780 soldadas a laser pelo procedimento 3 (Tabela 4.2) em junta de topo 

simulada, vista inferior, após ser submetido ao ensaio não destrutivo por líquidos penetrantes após aplicação do 

revelador, onde pode ser verificado a ausência de tricas superficiais na junta assim como verificar a região onde 

ocorreu o excesso. 

a)

b)

c)

a)

b)

c)

Excesso de 

líquido 

penetrante 

Excesso de 

líquido 

penetrante 
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Como pode ser visto nas Figura 5.21 e Figura 5.22, não há trincas superficiais em nenhuma das 

chapas nas regiões da solda e adjacências, visto que o líquido penetrante não foi revelado, com 

exceção dos excessos, discutido a seguir. Em ambas houve um acúmulo de líquido o que 

resultou em mancha, mas não há trincas, isso ocorre devido a existência de frestas entre as 

chapas soldadas que continham excesso de líquido penetrante, que veio a ser absorvido na 

região adjacentes as frestas formadas entre as chapas por ser uma soldagem sobreposta 

(PEREIRA, 2013). A ausência de trincas em todas as chapas ensaiadas índica que 

aparentemente a soldagem foi bem sucedida (MACHADO, 1996). 

5.4.2 Partículas magnéticas fluorescentes 

O ensaio por partículas magnéticas fluorescentes foi realizado nas chapas dos procedimentos 2 

(Tabela 4.2), e fotografado. A Figura 5.23 apresenta a imagem do ensaio realizado nas chapas 

do procedimento 2 pela vista superior, na superfície onde o feixe de laser incidiu quando a 

chapa foi magnetizada na direção longitudinal. 

 

Figura 5.23 - Fotografia das chapas de aço TRIP780 com juntas sobrepostas soldadas a laser pelo procedimento 

2 (Tabela 4.2), após magnetização no sentido longitudinal e aplicação das partículas magnéticas fluorescentes. 

Através do ensaio foi possível constatar que não há trincas superficiais nem subsuperficiais na 

direção transversal em nenhuma das chapas. Também foram feitas análises com magnetização 
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na direção longitudinal das chapas na parte superior da junta e também nas chapas na parte 

inferior da junta com magnetizações nas direções transversal e longitudinal. Em nenhuma das 

análises realizadas, houve identificação de trincas tanto superficiais quanto subsuperficiais. 

Este resultado mostra que a soldagem obteve aparente sucesso, visto que houve ausência de 

trincas subsuperficiais e superficiais (MACHADO, 1996).  

5.5 Construção do Diagrama TRC do Aço TRIP780 utilizando o Microscópio HTLS-

CM 

Neste item serão mostrados os resultados da construção do diagrama TRC usando o HTLS-CM. 

5.5.1 Análise das transformações de fases 

Os experimentos, em todos as taxas de resfriamento selecionadas, foram gravados utilizando 

um microscópio confocal de varredura a laser em alta temperatura, realizados nas amostras do 

aço TRIP780 no estado de entrega, com o intuito de compreender melhor as transformações de 

fase, para possível tratamento térmico pós-soldagem. Foram observados e registrados os pontos 

de transformação iniciais da austenita em ferrita, perlita e bainita. Estes pontos podem ser vistos 

na Tabela 5.2. 

Tabela 5.2 - Tempo e temperatura onde a austenita da amostra de aço TRIP780 começa a se transformar em 

Ferrita, Perlita e Bainita durante a experimentação utilizando HTLS-CM. 

Taxa de 

Resfriamento 

Começo do 

resfriamento 

(segundos) 

Ferrita Perlita Bainita 

Temp. 

(ºC) 

Tempo 

(s) 

Temp. 

(ºC) 

Tempo 

(s) 

Temp. 

(ºC) 

Tempo 

(s) 

25 0 735 1236 715 1284   

50 0 719 616 680 664   

150 0 700 329 630 369   

200 0 680 173 620 189   

333 0 660 101 610 112   

500 0 624 79 550 87 520 92 

800 0 600 55 555 62 550 63 

A Figura 5.24 exemplifica a sequência de transformação de fases com taxa de resfriamento de 

1,7ºC/s utilizando alguns dos frames dos vídeos gravados.  
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Figura 5.24 - Frames do vídeo gravado durante a experimentação de uma amostra de aço TRIP780 com 

resfriamento a 100ºC/mim e grãos revelado por thermal etching em um HTLS-CM: a) Estrutura completamente 

austenítica; b) Começo da transformação ferrítica; c) Transformação ferrítica continua; d) Começo da 

transformação perlítica; e) Austenita se transformando em ferrita e perlita; f) Microestrutura final composta por 

perlita e ferrita. 

5.5.2 Construção do diagrama TRC a partir dos pontos iniciais de transformação de 

fases tabelados 

Usando o software QTIplot, os pontos encontrados nos experimentos foram “plotados” em um 

gráfico, assim como foram plotadas as curvas de perfil de temperatura utilizando as taxas de 

resfriamento de cada experimento. O gráfico produzido é apresentado na Figura 5.25. 
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Figura 5.25 - Diagrama temperatura versus tempo indicando os pontos iniciais de transformação de fases do aço 

TRIP780 e os perfis de temperatura de cada taxa de resfriamento utilizando-se um HTLS-CM. 

Pode-se notar que os perfis de temperatura das taxas de resfriamento de 13,3 e 8,3ºC/s não 

coincidem com os pontos iniciais de transformação. Isso ocorre devido à uma limitação do 

microscópio HTLS-CM em seguir o perfil de temperatura programado quando o mesmo é muito 

elevado quando gás inerte usado é argônio, poderia ter sido usado hélio, o que evitaria este 

problema e conseguiria atingir taxas mais elevadas de resfriamento (LODER; MICHELIC, 

2017), mas este gás estava em falta no laboratório quando o trabalho foi realizado. 

De acordo com Li et al. (2007), a transformação martensítica começa a ocorrer a 380ºC, em 

taxas de resfriamento suficientemente altas, em um aço TRIP com composição similar ao aço 

deste trabalho quando a temperatura de austenitização foi 1000ºC. Kokosza & Pacyna (2014), 

argumentam que quanto maior for a temperatura de austenitização, maior será a temperatura 

inicial de transformação martensítica. Por este motivo a temperatura escolhida para construir o 

diagrama foi 400ºC, pois taxas de resfriamento suficientemente altas para provocar a 

transformação martensítica não foram possíveis devido à utilização do gás argônio como 

fluxante no microscópio HTLS-CM (FUCHS et al., 2015). 

O diagrama foi construído empregando-se o software QTIplot, a partir valores de temperatura 

e tempo iniciais de transformação de fases, foram traçadas linhas de tendência para definição 
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dos campos de transformação de ferrita, perlita e bainita. As linhas pontilhadas foram baseadas 

em diagramas encontrados na literatura (KOKOSZA; PACYNA, 2014). A Figura 5.26 ilustra 

o diagrama TRC do aço TRIP780 pesquisado neste trabalho. 

 

Figura 5.26 – Definição dos campos de transformação ferrítica, perlítica e martensítica de um aço TRIP780, 

construído utilizando tempos e temperaturas de início de transformação da austenita, obtidos utilizando um 

microscópio HTLS-CM. 

As linhas AC1 e AC3 não podem ser definidas com precisão pela técnica de construção de 

diagrama de transformação de fases, empregando um microscópio HTLS-CM, pois como não 

tem ataque químico nas amostras, não é possível observar o processo de austenitização durante 

o ciclo de aquecimento. As temperaturas das linhas AC1 e AC3 foram definidas como 

aproximadamente 750ºC e 850ºC, respectivamente, temperaturas essas que são importantes 

para se definir a temperatura do tratamento térmico em que acima destas haverá a austenitização 

do aço TRIP780 (LI et al., 2007). 

Finalmente, a partir dos dados coletados pelo experimento empregando um microscópio HTLS-

CM e ajuda da literatura, o diagrama TRC do aço TRIP780 foi construído e é apresentado na 

Figura 5.27. 
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Figura 5.27 - Diagrama TRC do aço TRIP780 construído pela técnica de HTLS-CM, onde os números escritos 

sobre as curvas indicam as taxas de resfriamentos.     

O diagrama apresentado na Figura 5.27 quando comparado com o diagrama apresentado na 

Figura 3.15, mostra um campo de perlita com uma cinética de transformação mais rápida, mas 

que se tratando de uma aço TRIP C-Si-Mn apresentam um diagrama bem semelhantes como o 

apresentado por Li et al.,(2007). 

5.5.3 Microestrutura resultante das diferentes taxas de resfriamento em que as amostras 

do aço TRIP780 foram submetidos nos experimentos da técnica HTLS-CM 

As microestruturas resultantes de cada taxa de resfriamento são apresentadas na Figura 5.28, 

exceto a taxa de resfriamento de 1,7ºC/s, pois nesta taxa a microestrutura resultante apresenta 

uma região que não houve transformação de fase. 
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Figura 5.28 - Microestrutura resultante das amostras do aço TRIP780 submetidas ao experimento usando o 

HTLS-CM nas taxas de resfriamento de: a) 0,4ºC/s; b) 0,8ºC/s; c) 3,3ºC/s; d) 5,55ºC/s; e) 8,3ºC/s; f) 1,33ºC/s. 

A técnica utilizada (metodologia HTLS-CM) no experimento se diferencia das demais técnicas 

de análise microestrutural, por não ter nenhum tipo de ataque químico, além das microestruturas 

se apresentarem de forma diferente dos outros tipos de análises convencionais. Na Figura 5.29 

são apresentados as fases e microconstituintes encontrados neste experimento e como se 

comportam neste tipo de microscópio: a ferrita (Figura 5.29a)  se apresenta na forma de agulhas 

escuras, a perlita (Figura 5.29b) como um constituinte mais claro e ondulado e a bainita (Figura 

5.29c) em forma de agulhas mais grossas e claras (GAN et al., 2019; WAN et al., 2015). 

As microestruturas resultantes das taxas de resfriamento de 0,4, 0,8, 3,3 e 5,5ºC/s apresentam 

apenas ferrita e perlita. Os resfriamentos de 8,3 e 13,3ºC/s apresentam ferrita, perlita e bainita. 

A amostra onde a taxa de resfriamento foi de 1,7ºC/s, além de ferrita e perlita, foi encontrada 

uma pequena área onde não ocorreu transformação, mostrando sinais de que o constituinte 

austenita residual pode ser encontrado em outras partes não mostradas nos vídeos (devido ao 

vídeo não varrer toda a superfície das amostras) em todos os outros resfriamentos. A 

microestrutura resultante da amostra com taxa de resfriamento de 1,7ºC/s é ilustrada na Figura 
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5.30 onde é destacada a pequena ilha que não houve transformação, que se infere ser austenita 

retida. 

 

Figura 5.29 - Exemplos das fases/microconstituintes resultantes no experimento utilizando um microscópio HTLS-

CM nas amostras de aço TRIP780, a) Ferrita (F); taxa de resfriamento de 0,4ºC/s, b) Perlita (P); taxa de 

resfriamento de 0,8ºC/s, c) Bainita (B); taxa de resfriamento 13,3ºC/s. 

 

Figura 5.30 - Microestrutura resultante da amostra do aço TRIP780 submetida ao experimento usando o HTLS-

CM na taxa de resfriamento de 1,7ºC/s, onde a pequena área onde não houve transformação de fase está 

destacada, a) frame completo da microestrutura, b) zoom na região da área que não houve transformação de 

fases. 
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5.6 Considerações Finais 

As chapas de juntas de aço TRIP780, soldadas a laser por todos os três procedimentos, foram 

enviadas ao laboratório de usinagem do DEMEC/UFOP para confecção de corpos de prova, 

para que posteriormente fossem realizados ensaios de tração, no entanto, as mesmas não 

suportaram a usinagem. Em todas tentativas a junta se rompia, indicando que a soldagem a laser 

em aço TRIP780 gerou uma fragilidade no material, que, não conseguiu absorver as solicitações 

mecânicas do procedimento de usinagem, rompendo sempre na junta soldada. 
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6 CONCLUSÕES 

Utilizando o processo de soldagem a laser pela técnica keyhole foi possível soldar juntas 

sobrepostas e de topo, em um aço TRIP780, obtendo soldas sem trincas superficiais constatado 

por meio do uso de ensaios não destrutivos. 

Empregando-se o ensaio de microdureza foi possível verificar que em todas regiões, a ZF 

sempre apresenta os maiores valores de microdureza em torno de 600HV, seguidos pela ZTA, 

e que o metal base possui uma microdureza média de aproximadamente 291 HV. No entanto 

devido à alta microdureza encontrada nas ZTA e principalmente na ZF, a solda teria uma baixa 

tenacidade à impacto e fratura. 

A análise microestrutural indicou fases e constituintes bem similares em todos os 

procedimentos, sendo que o MB apresentou ferrita, bainita e austenita retida. Nas ZFs foram 

encontradas frações majoritárias de martensita não revenida. Já na ZTA encontrou-se martensita 

e bainita. 

Os procedimentos de soldagem quando comparados entre si, indicam que os parâmetros 

adotados no procedimento 2 (Tabela 4.2) apresentaram melhores resultados devido sua 

homogeneidade entre as regiões de solda e menor dimensão de ZTA.  

O procedimento 3 (Tabela 4.2) devido ter sido realizado com uma menor velocidade de 

soldagem e menor potência apresenta uma região de topo bem mais larga que a raiz, deixando 

a solda heterogênea, além do fato de não ter ocorrido penetração total na junta.  

Como o procedimento 1 (Tabela 4.2) possui metade da espessura das juntas dos outros 

procedimentos e por ter sido usada uma potência de soldagem relativamente alta para esta 

espessura, apresentou um formato diferente do esperado quando a técnica keyhole é usada. 

Houve grande ocorrência de microporosidades na zona de fusão. Na amostra soldada do 

procedimento 3 (Tabela 4.2) há uma trinca e uma porosidade de dimensão maior, ambas 

localizadas na zona de fusão, fato que compromete as propriedades mecânicas desta junta. 
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A construção do diagrama de Transformações de Fases em Resfriamento Contínuo do aço 

TRIP780 foi realizada, no entanto devido à algumas limitações do Microscópio Confocal com 

Varredura a Laser em Altas Temperaturas (HTLS-CM) usando argônio como gás fluxante, o 

que evitou que fossem encontradas precisamente as temperaturas Ac1 e Ac3 e a temperatura 

inicial de transformação martensítica, que foram completadas pela revisão da literatura. 

A microestrutura final da amostra que foi resfriada à uma taxa de 1,7ºC/s no microscópio 

HTLS-CM evidenciou uma pequena área onde não ocorreu transformação que provavelmente 

é austenita residual. 
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7 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

• Estudar outros tipos de junta para avaliar o comportamento da soldagem a laser. 

Modificando os parâmetros de soldagem a laser; velocidade, potência, foco do laser, 

etc., para verificar novas aplicações do material. 

• Avaliar os efeitos de aporte térmico em relação a tratamentos térmicos de pós e pré-

soldagem, incluindo passe de revenimento na soldagem a laser. 

• Avaliar empregando-se outros métodos de construção se o método utilizando o 

Microscópio Confocal de Varredura a Laser em Altas Temperaturas (HTLS-CM) pode 

ser usado para criar diagramas de transformação de fases em resfriamento contínuo. 

• Verificar as amostras ensaiadas na metodologia com microscópio HTLS-CM em MEV 

e Microscópio Eletrônico de Transmissão se as fases e constituintes encontrados são de 

fato os verificados. 
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