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RESUMO 

Aços HTP, aliados ao conceito baixo Manganês (0,5% em massa), são considerados de alto 

desempenho sob condições de ambiente ácido e baixa temperatura pois apresentam dentre 

várias vantagens um maior controle de segregação central, evitando inclusões alongadas de 

MnS (locais potenciais de nucleação de trincas por hidrogênio) estrutura homogênea e 

refinada, além do baixo carbono equivalente. Com o intuito de melhor entender e avaliar a 

soldabilidade deste material, estudou-se o efeito do aporte térmico na microestrutura, dureza 

e tenacidade de juntas soldadas de um aço microligado com alto teor de Nb e baixo Mn. Os 

diferentes aportes térmicos aplicados tiveram como intenção simular condições distintas de 

severidade empregadas na soldagem de chapas grossas com aplicação “sour service”. Para 

isso, foram reproduzidos diferentes ciclos térmicos em diferentes corpos de prova 

objetivando simular a região de crescimento de grãos da zona termicamente afetada 

(CGZTA) em um simulador termomecânico Gleeble®. Após as simulações foi executada 

análise em microscópios ótico confocal, ensaio de microdureza Vickers e ensaio de impacto 

Charpy em diferentes temperaturas abaixo de 0°C e para avaliar alterações microestruturais 

e influência destas na tenacidade ao impacto e na dureza do material. Os resultados 

mostraram que a estrutura bainítica obtida foi diferente nos três aportes, com surgimento de 

ferrita poligonal no maior aporte térmico. O maior valor de dureza medido se deu no menor 

aporte térmico, no entanto o valor está compreendido na faixa de dureza que indica que o 

material possui boa resistência por trincamento a frio. A tenacidade ao impacto e dureza 

tendem a diminuir à medida que se aumenta o aporte térmico em virtude do maior tempo de 

resfriamento, maior crescimento de grão austenítico consequentemente do surgimento de 

constituintes de durezas inferiores e menor tenacidade. O menor aporte térmico aplicado foi 

o que conferiu melhores propriedades de tenacidade ao impacto, mesmo submetido às 

temperaturas mais baixas estudadas. 

Palavras-Chave: Aços HTP; Soldabilidade; Efeito de Aporte Térmico 
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ABSTRACT 

Low Manganese HTP steels are considered high perfomance materials due to avoiding 

elongated inclusions (where can be nucleated hydrogen cracks), homogeneous and refined 

microstructure and low carbon equivalent. Aiming to undestanding and evaluate the 

weldability of this material, the effect of heat input on hardness and microstrucutre and 

toughness of welded joints of a high niobium and low manganese microalloyed steel was 

studied. Different thermal cycles were reproduced in different samples aiming to simulating 

grain-coarsening in the heat affected zone (ZTA) using a Gleeble® thermomechanical 

simulator. Optical confocal microscopy analysis, microhardness and Charpy impact test 

were performed to evaluate microstructural evolution and it influences on hardness and 

toughness at different temperatures. The results showed that bainitic structure obtained was 

different for all heat inputs, with the appearance of polygonal ferrite in the highest heat input. 

The greatest value of hardness measured was found or the lowest thermal input, however 

this value was still in the range which classifies the material with suitable strength by cold 

cracking. Toughness and hardness tended to decrease as the heat input was increased due to 

the longer cooling time and austenite grain coarsening. Consequently, in this case, there was 

the presence of constituents of lower hardness and lower toughness. The best toughness 

properties were obtained in the case of the lowest heat inputs. 

 

Key-Words: HTP Steels; Weldability; HTP; Heat Input Effect.
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1 INTRODUÇÃO 

A composição química combinada ao processamento confere aos aços microestruturas que 

estão diretamente relacionadas às propriedades dos mesmos que requerem desempenho 

adequado diante das mais diversas aplicações. O desenvolvimento de aços de Alta 

Resistência Mecânica e Baixa Liga - ARBL (High Strength Low Alloy - HSLA) é um 

exemplo de um produto siderúrgico projetado e aperfeiçoado por intermédio de estudos 

aprofundados em Metalurgia Física com intenção de obter boa combinação de alta 

resistência mecânica e alta tenacidade por refino de grão, precipitação, solução sólida, entre 

outros mecanismos. Processamentos termomecânicos como a laminação controlada, 

resfriamento acelerado são a base para a produção desses materiais e que juntamente com 

certas adições de elementos de liga estabelecem relações de propriedades mecânicas 

adequadas diante de aplicações em diferentes condições de temperatura e ambiente corrosivo 

(serviço ácido ou “sour service”) atendendo simultaneamente requisitos de soldabilidade e 

conformabilidade. 

Estes aços podem ser empregados em estruturas de navios, tubos de grande diâmetro 

plataformas, pontes, máquinas industriais, entre outros como ilustra a Figura 1.1. 

 

Figura 1.1 - Alguns exemplos de aplicação de aços microligados (USIMINAS, 2013).  

 

Na maioria das aplicações o processo de soldagem é utilizado e isso implica que esses 

materiais sofrerão a alterações microestruturais localizadas que variam de acordo com 

condições e parâmetros de processo empregados. Essas condições promovem crescimento 

de grão em certa região da zona termicamente afetada (adjacente à linha de fusão) que 

compromete a tenacidade da junta. A adição de elementos de liga como Nb, Ti, V permite 
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reduzir o carbono equivalente do aço, e ainda inibir o crescimento excessivo de grãos nessa 

região durante o procedimento de soldagem.  

Aços microligados do tipo HTP (“High Temperature Process”) são ligas processadas em 

altas temperaturas de tratamento termomecânico devido ao seu alto teor de Nióbio (na faixa 

de 0,1% em massa). Esses aços, aliados ao conceito baixo Manganês (0,5% em massa), são 

considerados de alto desempenho sob condições de ambiente ácido e baixa temperatura pois 

apresentam dentre várias vantagens um maior controle de segregação central, evitando 

inclusões alongadas de MnS (locais potenciais de nucleação de trincas por hidrogênio) 

estrutura homogênea e refinada, além do baixo carbono equivalente. Percebe-se, no entanto, 

certa carência de estudos e artigos científicos, no que diz respeito à tenacidade de juntas 

soldadas de aços com essas características citadas na literatura atual (BARBARO et al. 

2015). 

Neste contexto, esse trabalho teve como objetivo estudar os efeitos de diferentes aportes 

térmicos de soldagem, em aços microligados HTP baixo Mn com aplicação em chapas 

grossas utilizadas em “sour service”, de maneira a investigar o impacto dessa variável de 

processo na microestrutura, dureza e na tenacidade das juntas soldadas, parâmetros de 

essencial importância no projeto e seleção de materiais diante da aplicação que se destina. 
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2 OBJETIVOS 

A seguir serão apresentados os objetivos deste trabalho.  

2.1 Objetivo Geral 

Avaliar o efeito de diferentes aportes térmicos na microestrutura, dureza e na tenacidade ao 

impacto da região de crescimento de grãos de uma zona termicamente afetada de um aço 

HTP baixo Mn. 

2.2 Objetivos Específicos 

 Submeter amostras do aço a ciclos térmicos (simulador termomecânico Gleeble®) 

em diferentes condições e parâmetros de soldagem; 

 

 Verificar as diferenças das microestruturas após simulação física e compará-las 

quanto aos diferentes constituintes/fases presentes diante de cada aporte térmico 

imposto; 

 

 Verificar possíveis alterações de propriedades mecânicas de dureza e tenacidade; 

 

 Confrontar e discutir os resultados obtidos com a literatura existente. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A seguir será apresentada uma revisão bibliográfica sobre o tema. 

 

3.1 Aços Microligados 

Um aço microligado também conhecido como aço de Alta Resistência Mecânica Baixa Liga 

(ARBL) ou “High Strength Low Alloy” (HSLA) é um aço de baixo teor de carbono (entre 

aproximadamente 0,05% a 0,2%) até 1,6% de Mn e que contem também em torno de 0,1% 

de Nb, V ou Ti. Alguns elementos tais como Cu, Ni, Cr e Mo podem estar presentes em 

quantidades residuais. Esses aços são considerados um dos mais importantes adventos da 

metalurgia, cujo desenvolvimento e estudo se iniciou na década de 50. Isto se deve ao melhor 

entendimento da microestrutura e o impacto dessa nas propriedades mecânicas de aços 

carbono (MEYERS e CHAWLA, 1982). 

O benefício do Nb e de outros elementos de liga nos aços ARBL se dá principalmente pelo 

refinamento de grãos estabelecendo melhores propriedades de tenacidade e 

conformabilidade (DAVIS, 2001). Outros mecanismos que melhoram propriedades 

mecânicas como endurecimento por precipitação e solução sólida também estão envolvidos. 

Por meio de tratamentos térmicos convencionais como por exemplo têmpera e revenimento, 

é possível se obter uma estrutura refinada. Entretanto, o uso dos processamentos 

termomecânicos como a laminação controlada, além de ser um processo mais econômico, 

permite a obtenção de alta resistência mecânica combinada à alta tenacidade e soldabilidade, 

sem a necessidade de se aumentar o teor de carbono equivalente do aço (RIZZO, 2010). 

A Figura 3.1 apresenta um comparativo entre diversos aços ressaltando as propriedades de 

alongamento e limite de escoamento. Os Aços ARBL figuram mais ou menos no centro 

dessa classificação, aliando boa combinação entre alongamento e limite de resistência (entre 

aproximadamente 300 a 700 MPa), quando comparado com os demais aços, por exemplo os 

aços avançados de alta resistência (AHSS, Advanced High Strength Steel) e os convencionais 

de alta resistência (HSS, High Strength Steel) (GODEFROID, 2013). 
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Figura 3.1 - Gráfico alongamento versus resistência à tração de diversos aços. Adaptação de Godefroid 
(2013).  

Entende-se por tenacidade, de acordo com Dieter (1980) como sendo a capacidade de 

absorção de energia durante deformação plástica até a ruptura, ou seja, a habilidade de 

suportar tensões que possam surgir acima do limite de escoamento sem se fraturar. Uma 

maneira mais prática de se lidar com a tenacidade é analisando a área abaixo da curva tensão 

deformação obtida em um ensaio de tração convencional. A tenacidade é a quantidade de 

trabalho por unidade de volume que pode ser realizado no material sem causar a fratura. 

Outra maneira é a partir da avaliação da energia absorvida quando submetido a impacto, ou 

seja, um carregamento envolvendo altíssimas taxas de deformação, em um ensaio de impacto 

Charpy, por exemplo. 

Outra possibilidade de se definir tenacidade, no caso tenacidade à fratura, é quanto a 

habilidade intrínseca que um material apresenta de ser resistente a uma intensidade de 

tensões desenvolvidas na ponta de uma trinca, considerando que este material já apresenta 

uma ou uma população de trincas (GODEFROID, 2018). 

A tenacidade, portanto, é uma propriedade muito importante no que diz respeito ao 

comportamento de um material. O desenvolvimento da tecnologia e da Ciência de Materiais 

e, portanto da Metalurgia Física busca como um dos objetivos sempre melhorar a tenacidade 

de ligas e materiais em geral, para que esses cada vez mais possam resistir as mais diversas 

condições de ambientes e solicitações severas, e também poder evitar desastres, catástrofes 
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e falhas, que por consequência podem causar danos financeiros, sociais e ambientais por 

exemplo.  

3.2 Fragilização Por Hidrogênio 

A incorporação de hidrogênio é um problema sério em materiais metálicos no sentido de 

provocar a deterioração de propriedades mecânicas, podendo levar a falhas catastróficas, 

diante de condições de solicitações e carregamentos bem inferiores aos seus limites de 

escoamento. Diversos processos de fabricação como, por exemplo, galvanização, 

decapagem, tratamentos térmicos, tratamentos de superfície, tratamentos termomecânicos e 

soldagem, têm potencial de levar o material à absorção de hidrogênio. É reconhecido que o 

hidrogênio atômico é prejudicial aos aços, especialmente aos de alta resistência mecânica, e 

este surge de reações químicas envolvidas nos processos de fabricação, umidade do ar e 

condições do ambiente onde o material está submetido, produtos de corrosão, tintas e etc. 

Devido ao seu pequeno raio, o hidrogênio tem facilidade para se difundir na rede cristalina 

do ferro. Essa difusividade, processo termicamente ativado, naturalmente aumenta à medida 

que a as temperaturas são maiores, no entanto mesmo em baixas temperaturas, próximas a 

ambiente, ainda há certa difusão. 

De acordo com Bhadeshia (2016) uma maneira de combater os efeitos nocivos desse 

processo seria, a simples ideia de barrar a incorporação deste, ou então uma vez incorporado, 

impedir e introduzir meios de dificultar a mobilidade dentro do material. Revestimentos e 

processos eletroquímicos são atualmente estudados e desenvolvidos a fim  de evitar a 

penetração e absorção de hidrogênio. 

Uma forma de lidar com a presença desse hidrogênio móvel no material seria a tentativa de 

aprisioná-lo, impedindo a difusão. A presença de descontinuidades diversas no material 

como os contornos de grão, trincas, discordâncias, lacunas, vazios, interface 

precipitados/matriz entre outros, são locais em que pode haver aprisionamento de hidrogênio 

difusível, dependendo da combinação da energia de interface entre o hidrogênio e a 

descontinuidade: Se há uma energia de interface hidrogênio/”defeito”(descontinuidade) 

maior que a energia hidrogênio/interstício, há potencial termodinâmico para que haja 

transporte do interstício para este local aprisionador. 

Bhadeshia (2016) aponta que existem diversas teorias propostas para explicar o mecanismo 

de fragilização que o elemento hidrogênio causa nos aços. Uma delas, é, a teoria da pressão, 

que consiste na acumulação a um valor crítico de hidrogênio num determinado local na qual 
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a combinação de átomos leva a formação de hidrogênio molecular, e seu surgimento culmina 

na formação do gás, que aumenta a pressão localmente induzindo tensões elevadas, servindo 

de locais potenciais para a nucleação de trincas. Rosado (2011) relata a teoria da decoesão, 

que é o acumulo de hidrogênio em contornos de grãos, enfraquecendo ligações, diminuindo 

a coesão destes, podendo causar fratura intergranular. 

A presença deste elemento nos aços pode causar diversos tipos de fragilização e está 

relacionada, portanto, a sua absorção. Uma falha pode ocorrer certo tempo depois de 

absorvido, em virtude de um tempo necessário para difusão e acúmulo do hidrogênio em um 

ponto estabelecendo condições para que algum mecanismo de fragilização ocorra, gerando 

uma fratura. Por esses motivos a trinca induzida por hidrogênio é conhecida também como, 

trinca a frio ou trinca retardada (Delayed Crack). 

3.2.1  “Sour Service” 

Designa-se “Sour Service” ou “serviço ácido” o uso de um aço em ambiente contendo sulfeto 

de hidrogênio (H2S). O ácido surge da decomposição do material orgânico, e é 

frequentemente encontrado em ambientes de óleo e gás.  

Atualmente, aços destinados ao serviço ácido estão diante de aplicações cada vez mais 

desafiadoras com poços mais profundos, altas pressões e condições de alta corrosão. O 

fenômeno físico associado com ambientes “sour service” é conhecido como “corrosão sob 

tensão” induzida por sulfeto. O H2S em combinação com a água e baixo pH, libera 

hidrogênio livre. Os átomos de hidrogênio por serem muito pequenos e por possuírem grande 

difusividade conforme já mencionado, são absorvidos na rede cristalina do ferro e se 

combinam formando moléculas de H2 (gasoso) dentro do material. Siciliano et al. (2011) 

afirmam que essa combinação para formação de moléculas de gás H2 e acúmulo do mesmo 

se dá principalmente em inclusões de MnS. A formação do gás gera uma pressão interna 

capaz de amplificar tensões naquele local e essa região se torna potencialmente favorável à 

nucleação de trincas. Como em geral essas inclusões de MnS são alinhadas na direção de 

laminação, e possivelmente concentradas em maior intensidade na região central da chapa 

(devido ao fenômeno de segregação) essa trinca tem facilidade de propagar de forma 

transgranular até a fratura do material. Siciliano et al. (2011) elencam algumas ações a serem 

tomadas de modo a se evitar a ocorrência dessas trincas em materiais a serem empregados 

nessas condições: 

 Controle e remoção de inclusões durante o processo de fabricação; 
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 Controle e adequação dos processos de laminação controlada (processamento 

termomecânico); 

 Baixos teores de enxofre e de fósforo. 

Aços microligados, embora sejam relativamente macios e possuam alta tenacidade, também 

estão sujeitos a esse fenômeno de fragilização, a depender das condições que estão 

submetidos. Por exemplo em zonas termicamente afetadas por soldagem, devido a 

heterogeneidades microestruturais provocadas pelo ciclo térmico imposto, constituintes de 

baixa tenacidade podem surgir deixando o material localmente vulnerável. 

Observa-se, portanto, que materiais a serem empregados nesses ambientes devem possuir 

boas combinações de propriedades mecânicas como tenacidade, resistência mecânica,  

resistência à corrosão, soldabilidade etc. para terem desempenho adequado. 

3.3 Laminação controlada 

Na laminação controlada, o aço é processado na região austenítica e/ou na região bifásica 

(austenita e ferrita). Pelo controle da combinação deformação + resfriamento obtém-se como 

resultado final grãos ferríticos muito finos (Figura 3.2). 

 

Figura 3.2 - Esquema da influência do resfriamento acelerado na microestrutura final. Traduzido de 
Ozgowicz et al. (2011). 
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O mecanismo de refino de grãos na laminação controlada é influenciado pelo grau de 

deformação e temperatura, mas também pela presença de partículas de outras fases na 

microestrutura que podem limitar o crescimento de grão a altas temperaturas. Essas 

partículas são carbonitretos de Nb, Ti, V e Al (RIZZO, 2010). 

O processo de recristalização ocorre por dois motivos: em primeiro lugar a energia é estocada 

na forma de “defeitos” diversos na microestrutura (descontinuidades pontuais, lacunas, 

aumento na densidade de discordâncias, etc.) devido à deformação imposta; além disso, há 

aumento considerável da aérea de contornos de grãos, deixando-os alongados (Figura 3.3).  

 

Figura 3.3 - Aumento da área de contornos de grão e da densidade de discordâncias. Traduzido de Bhadeshia 
(2011). 

 

Isso eleva a energia livre do sistema. A tendência então é que o sistema diminua essa energia, 

eliminando descontinuidades e diminuindo a magnitude de áreas interfaciais que foram 

acrescidas, de modo a se tornar mais estável. Contornos de grão se movem no sentido de 

“varrer” regiões com altas concentrações de defeitos, substituindo por regiões com menor  

densidade de defeitos possível (Figura 3.4) (BHADESHIA, 2011).  

 

Figura 3.4 - Movimentação do contorno de grão em função da diferença de densidade de discordâncias. 
Traduzido de Bhadeshia (2011). 
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No sentido de diminuir a energia interfacial, os contornos se locomovem favorecendo o 

crescimento de grãos maiores e desaparecimento de grãos menores. Esse movimento de 

contornos de grão se dá pela difusão de átomos que caminham em direção a grãos adjacentes 

de interface côncava (efeito de curvatura da interface) no qual o potencial químico é 

diminuído e acarreta em uma configuração mais estável (SILVA, 2016), conforme ilustra a 

Figura 3.5. 

 

Figura 3.5 - Representações esquemáticas: a)Movimento do contorno de grão - Átomos caminham em 
direção a grãos adjacentes de superfície côncava, onde a estabilidade é maior; b) Pequenos grãos tendem a 

desaparecer as custas do crescimento dos grandes (RIZZO, 2010). 

 

Contornos de grão são regiões de alta desordem, alta densidade de ligações químicas não 

realizadas (REED-HILL, 1989), portanto alta energia interfacial. Esse aumento de energia 

interfacial, naturalmente eleva a energia livre do sistema como um todo. A mobilidade de 

contornos de grão na recristalização, portanto, se deve à tendência em diminuir essa energia 

excessiva que foi aumentada pela deformação. 

Átomos de soluto podem segregar em contornos de grão, onde são mais bem acomodados 

do que no interior do grão. Além de melhor acomodados, também ocasionam a diminuição 

da energia de interface do contorno, mantendo uma configuração de menor energia. Diante 

disso, a mobilidade dos contornos de grão na recristalização tende a ser diminuída. Este é o 

denominado efeito de arrasto de soluto ou “drag solute effect”. 

A interação de precipitados estáveis às temperaturas de recristalização com os contornos de 

grãos também levam a uma diminuição da energia interfacial do sistema. Então, uma vez 

que um contorno de grão é interceptado por uma partícula, torna-se difícil para esse contorno 

se locomover novamente, pois essa separação requer um acréscimo de energia interfacial, 

ou seja, criação de interfaces novas (Figura 3.6). 
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Figura 3.6 - Esquema da movimentação dos contornos de grãos e ancoramento. Traduzido de Drury et al. 
(1990). 

 

De acordo com Bhadeshia (2011) a força de arrasto exercida por precipitados também 

chamada de força ou pressão de Zenner, é dada pela Equação 3.1. 

(3.1) 

 

Onde Pz é a pressão de arraste; GB é a energia interfacial do contorno de grão; f é fração 

volumétrica de partículas; r é o raio da partícula. 

Sendo assim, quanto mais finos e maior quantidade desses precipitados, maior será a força 

total e mais eficaz será o ancoramento dos contornos de grão. 

Um ponto importante é que esses precipitados precisam ser estáveis às temperaturas 

realizadas na laminação, isto é, não podem se dissolver. Também é necessário que ocorra 

uma fina precipitação à medida que a temperatura diminui na laminação, logo a precipitação 

também exerce um efeito de endurecimento no material. 

Vervynckt et al. (2009) afirmam que o Nb retarda a recristalização da austenita em razão do 

efeito de arraste de soluto, quando em solução sólida e também por ancoramento de 

contornos pela formação de carbonitretos. Complementam afirmando que o Nb em solução 

sólida e quando se precipita em discordâncias (regiões potenciais para nucleação 

r

f
P GB

z
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heterogênea) dificulta o processo de recuperação antes da recristalização, pela inibição de 

movimentos de discordâncias por escalagem, e no crescimento de grão na recristalização 

pela segregação nos contornos de grão. 

Rizzo (2010) reporta que o resfriamento entre passes (10 segundos ou mais), induz a 

precipitação de partículas de precipitados. Para nuclearem e crescerem esses precipitados 

ainda requerem certo tempo suficiente durante a etapa de laminação de acabamento. Isso 

implica que a recristalização nesses casos é mais provável em laminadores reversíveis, por 

exemplo laminadores de chapas grossas e de chapas finas tipo Steckel, e por isso há uma 

menor influência da precipitação no material em laminadores contínuos para chapas, barras 

redondas, na qual há somente um curto intervalo de tempo entre passes. 

A austenita se recristaliza várias vezes ao longo do processo de laminação até que se atinja 

a temperatura de transformação -α. Em temperaturas mais baixas a austenita pode não se 

recristalizar, daí os grãos de austenita bastante deformados, alongados, achatados, com uma 

alta densidade de discordâncias proporcionam inúmeros sítios para posterior nucleação de 

ferrita e na transformação, obtém-se estrutura ferrítica mais fina.  

Tanaka et al. (1977 apud Rizzo, 2010) descreve o processo termomecânico de aços 

microligados dividido em regiões:  

 Região 1: Altas temperaturas de laminação – Austenita se recristaliza a cada passe, 

obtém-se refinamento da estrutura pelas sucessivas recristalizações; 

 Região 2: Temperaturas intermediárias – Austenita é deformada sem que ocorra 

recristalização entre os passes. Assim, o material vai acumulando deformações 

sucessivas em cada passe. Consequentemente há multiplicação de possíveis sítios 

para nucleação heterogênea da ferrita; 

 Região 3: Temperaturas abaixo de Ar3 – Existe mistura entre α e γ. A ferrita encruada 

resulta em endurecimento do material. A austenita encrua-se ainda mais e aumenta 

mais o número de possíveis sítios de nucleação da ferrita, logo contribui para se obter 

grãos ferríticos ainda mais finos que na região 2. 

A temperatura de não recristalização - Tnr divide as regiões 1 e 2; A temperatura Ar3 separa 

as regiões 2 e 3. Nota-se então que a determinação dessas temperaturas é fundamental para 

estabelecer um projeto adequado do processamento termomecânico.  

Um processamento termomecânico industrial se dá como se segue: 
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 Primeiramente o esboço sai do forno e é laminado até que se atinja a Tnr (fase de 

esboçamento). Nessa etapa, pelas recristalizações sucessivas da austenita se tem a 

formação de grãos relativamente finos e homogêneos da austenita, com diâmetro 

médio de 20µm ou menos (RIZZO, 2010). 

 Atingindo-se a Tnr lamina-se a austenita (fase de acabamento) que não irá mais se 

recristalizar, aumentando a área específica de contornos de grão e encruando. A 

microestrutura fica em forma de “panqueca”.  

 A ferrita obtida então apresenta grãos finos da ordem de 5 a 8µm, o que leva a uma 

boa combinação de alta tenacidade e alta resistência ao escoamento.  

Cabe ressaltar que as cargas usadas na fase de acabamento são mais elevadas em razão das 

baixas temperaturas e também devido ao encruamento passe a passe (BARBOSA, 2015). 

 

3.3.1 Conceito de aço HTP 

De acordo com Stalheim (2005) o conceito HTP “High Temperature Process” se dá pela 

laminação de aços com conteúdo relativamente alto de Nb (em torno de 0,11%) e baixo teor 

de carbono. Essa alta quantidade de Nb faz com que um aço microligado possa ser 

processado termomecanicamente em temperaturas mais altas. A Figura 3.7 apresenta um 

comparativo de elementos de liga e seus respectivos efeitos na recristalização da austenita. 

Observa-se um efeito superior do Nb quanto a temperatura mínima para recristalização em 

relação aos outros elementos de liga, como por exemplo Ti, V. 

 

Figura 3.7 - Variação da temperatura mínima para completa recristalização versus concentração de solutos. 
Traduzido de Stalheim (2005). 
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A adição do Nb faz com que, em temperaturas altas, por efeitos de arraste de soluto (“drag 

solute effect”) e pela ação de ancoramento (“pinning”), em razão da precipitação de 

carbonitretos (VERVYNCKT et al., 2009), haja dificuldade na movimentação de 

discordâncias e movimento de contornos de grão, dificultando a recristalização e 

crescimento de grãos. 

Esse efeito estabelece condições de se obter uma austenita encruada em temperaturas mais 

altas, por conseguinte, passes de deformação nessas faixas de temperatura demandam menor 

esforço dos laminadores, se comparado a um esforço realizado sobre o material encruado 

em temperaturas mais baixas. 

Outro benefício que se destaca nesses aços é o baixo teor de carbono, que minimiza a 

segregação e microsegregação (HULKA, 2005). Conforme ilustra a Figura 3.8, diante dessa 

faixa de composição em C, a reação peritética é evitada, portanto a transformação ocorre 

direto de liquido para ferrita δ, onde se tem longa faixa de solidificação, melhorando a 

homogeneização de solutos no sólido formado, diminuindo chance de segregação em γ uma 

vez que a difusividade em δ é maior que em γ. 

 

Figura 3.8 - Esquema de parte do diagrama Fe-C ilustrando diferentes graus de severidade de segregação; 
Aço HTP – “High Temperature Process”. Traduzido de Hulka (2005). 

 

3.3.2 Conceito baixo manganês 

O manganês é um importante elemento de liga, sendo amplamente reconhecido por diversas 

consequências benéficas na microestrutura e propriedades mecânicas dos aços. É 
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responsável por aumento de resistência mecânica por solução sólida, e combina-se com 

enxofre formando inclusões de MnS que possuem ponto de fusão maior que inclusões de 

FeS evitando a fragilização a quente. Por formar inclusões de MnS, evita a segregação do 

enxofre em contornos de grãos que pode causar fratura intergranular (DIETER, 1980; 

HEJAZI, 2014). Além disso, Pickering (1983) reporta que a adição de Mn, traz um 

refinamento da estrutura ferrítica em virtude da diminuição da temperatura de transformação 

austenita-ferrita  trazendo assim, melhoria de tenacidade e diminuição da temperatura de 

transição dúctil-frágil, dentre outras vantagens. 

Nos últimos 40 anos, muito esforço tem sido feito na Metalurgia Física dos aços com o 

propósito de melhorar propriedades e consequentemente o desempenho desses materiais 

para atuar em ambientes severos, como por exemplo aqueles contendo CO2 e H2S. Gray 

(2012) comenta as mudanças introduzidas, principalmente na composição química dos aços, 

que foram realizadas objetivando mitigar os efeitos danosos desses ambientes sobre a 

integridade do aço. Um exemplo é a drástica redução de enxofre, a níveis abaixo de 0,005% 

(em massa) para evitar a formação de trincas induzidas por hidrogênio. Além disso, o autor 

também cita que a redução da concentração de manganês abaixo de 1,2% (em massa) é 

essencial para se diminuir a incidência da segregação central, e a extensão das inclusões 

alongadas de MnS. 

O conceito de baixo manganês diz respeito a ligas com Manganês abaixo de 0,45% em 

massa. As vantagens desse tipo de liga, de acordo com Gray (2012) são: 

 Menor suscetibilidade à segregação central (ver Figura 3.9); 

 Quanto menor a relação Mn/S menor será a deformação plástica de inclusões 

impedindo a formação de inclusões alongadas, não sendo necessário tratamento com 

cálcio durante o processo de fabricação para alteração de morfologia. 

De acordo com o que já foi mencionado no item 3.2, o menor teor de Manganês também 

diminui quantidade de inclusões MnS e, portanto, a quantidade de interfaces 

inclusões/matriz de ferro, o que contribui para a redução de locais potenciais para a 

acumulação e combinação de átomos de hidrogênio (que pode levar à fragilização ou trinca 

a frio). 

Gray (2012) acrescenta que, embora o limite de escoamento dessa liga com baixo manganês 

eventualmente diminua, isso pode ser equilibrado com adições de cromo de 0,2 a 0,65% e 

também com grandes quantidades de nióbio (0,065 a 0,095%), que auxiliam na diminuição 
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da temperatura de transformação austenita-ferrita, enquanto o nióbio aumenta a temperatura 

de não recristalização contribuindo no processamento termomecânico a altas temperaturas, 

ou seja, o conceito HTP.  

 

Figura 3.9 - Mudança do nível de segregação central com a variação do teor de Mn. Traduzido de Gray (2012). 

 

3.4 Soldagem e soldabilidade de uma liga 

Dentre os processos de fabricação de peças envolvendo metais, a soldagem é um dos mais 

importantes. A soldagem (união atômica) é utilizada para união de peças, aplicação de 

revestimentos, recuperação de peças desgastadas ou falhadas. É empregada na fabricação de 

estruturas metálicas, veículos ferroviários e rodoviários, pontes, navios, prédios, oleodutos, 

reatores nucleares, plataformas marítimas, utilidades domésticas, eletrônicos, etc. 

(CÂNDIDO, 2017; WAINER, BRANDI e MELLO, 1992) porém, é um processo que não 

deixa de ser agressivo, que envolve grande quantidade de energia em uma porção pequena 

de material sob condições de intenso aquecimento e resfriamento rápido. Consequentemente 

gera importantes mudanças microestruturais, induz tensões internas nas regiões dentro e ao 

entorno da solda (LANCASTER, 1980; MODENESI, 2005). 

A metalurgia da soldagem é o ramo da metalurgia que se interessa em desenvolver e estudar 

materiais que sejam menos sensíveis a soldagem, melhorar a soldabilidade dos materiais. 

Outra preocupação é obter maior controle da operação de soldagem com intuito de minorar 
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a degradação de propriedades gerais de uma peça (LANCASTER, 1980; MODENESI et al., 

2012). 

A soldabilidade se refere à capacidade que um material tem de ser soldado sem que ocorra 

o surgimento de alterações microestruturais severamente prejudiciais às características de 

propriedades mecânicas da junta. Um material com boa soldabilidade deve apresentar, após 

a soldagem, a menor concentração possível de tensões internas, “boas” propriedades 

mecânicas de resistência mecânica, tenacidade e ductilidade (EASTERLING, 1992; 

LANCASTER, 1980; MESSLER, 2004). 

Lippold (2015) aponta a definição de soldabilidade de acordo com a AWS (American 

Welding Society): “Soldabilidade é a capacidade do material de ser soldado adequadamente 

sob condições específicas impostas por uma estrutura e se comportar de maneira satisfatória 

em serviço, ou seja, o pós-soldagem”. 

A soldabilidade é em geral tomada tendo como base o carbono equivalente do aço ou ferro 

fundido. Essa medida contempla o teor de carbono e de outros elementos de liga que alteram 

de maneira mais acentuada a temperabilidade. Quanto menor a temperabilidade, menos 

provável se torna a formação de microestruturas frágeis que podem comprometer a 

integridade e propriedades da junta. 

Existem diferentes maneiras de se calcular o carbono equivalente de um aço, uma delas é 

pela Equação (3.2) abaixo, bastante utilizada na prática (CÂNDIDO, 2017): 

(3.2) 

 

Quanto menor o carbono equivalente de um aço, maior é a soldabilidade. Em geral, admite-

se que aços com carbono equivalente abaixo de 0,4% apresentam boa soldabilidade; Entre 

0,4 e 0,6% média soldabilidade; e acima de 0,6% baixa soldabilidade (INFOSOLDA, 1997). 

O processamento térmico em que é submetido um aço durante o ciclo térmico de soldagem 

difere bastante do ciclo térmico de um tratamento térmico, conforme ilustra o esquema da 

Figura 3.10. Primeiramente, a temperatura de pico na soldagem atinge acima de 1500°C, 

enquanto que em tratamentos térmicos essa temperatura é em torno de 900°C, suficiente para 

se atingir a temperatura de formação da austenita. Acrescenta-se ainda que a taxa de 

aquecimento no tratamento térmico é bem mais lenta e o tempo de permanência nessa 

temperatura máxima de pico é bem maior (KOU, 2003). 

15/)%(%5/)%%(%6/%% CuNVMoCrMnCCeq 
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Figura 3.10 - Comparação entre tratamento térmico e soldagem de aços: a) Esquema de soldagem e 
tratamentos térmicos; b) Diagrama Fe-C. Traduzido de Kou (2003). 

 

3.4.1 Fluxo de calor em soldagem  

Ciclo térmico de soldagem (CTS) é o nome que se dá ao processo de aquecimento e 

resfriamento de uma junta soldada. A Figura 3.11 ilustra um esquema de um CTS em uma 

soldagem de um só passe. 

 

Figura 3.11 - Esquema de um ciclo térmico de soldagem: Tp: Temperatura de pico; tc: Tempo Crítico; Tc e 
Tc’: Temperaturas críticas; Δt: intervalo de tempo dentre uma faixa de temperatura de interesse. (CÂNDIDO, 

2017). 
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São características de um ciclo térmico as que seguem: 

 Temperatura de pico: Tp: Temperatura máxima atingida em um dado ponto. Essa Tp 

diminui com o afastamento do centro da solda. Ela depende de diversas condições 

como geometria da junta, processo de soldagem, temperatura inicial da peça, dentre 

outras, que serão descritos em mais detalhes a diante; 

 Tempo de permanência tp acima de temperatura crítica, Tc: Tempo em que um dado 

ponto fica submetido a uma temperatura mínima para ocorrer alguma alteração 

microestrutural de interesse por exemplo, a dissolução de precipitados, ou 

crescimento de grão; 

 Velocidade de resfriamento: Importante parâmetro na determinação da 

microestrutura de materiais que podem sofrer transformações de fases durante o 

resfriamento, como por exemplo aços carbono, aços microligados, entre outros. Pode 

ser definida pela inclinação da reta tangente no ciclo térmico num dado ponto da 

curva; pela velocidade de resfriamento à dada temperatura ou ainda, pelo tempo 

necessário em que um ponto leva para passar de uma temperatura T1 para outra T2 

(CÂNDIDO, 2017). O termo ∆t8-5 ou ∆t800-500, por exemplo, é bem comum ao se 

expressar essa variável e diz respeito ao tempo que uma dada região fica submetida 

a temperaturas entre 800 e 500ºC. 

 

3.4.2 Regiões de uma junta soldada por fusão 

Uma junta soldada apresenta três regiões distintas: Zona fundida (metal de solda), zona 

termicamente afetada e metal base, (não afetado termicamente). A Figura 3.12 ilustra essas 

três regiões. 

 

Figura 3.12 - Regiões de uma junta soldada (fusão em um único passe). Traduzido de Lippold (2015). 
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 Zona Fundida (ZF): Região onde o metal foi fundido e solidificado durante o 

processo de soldagem; temperaturas de pico são superiores à temperatura de fusão 

do metal; 

 Zona termicamente afetada (ZTA) ou zona afetada pelo calor (ZAC): Região do 

metal base que não se fundiu, mas passou por temperaturas de pico altas o suficiente 

para causar certas alterações microestruturais diante do ciclo térmico a que foi 

imposto; 

 Metal base: Região não fundida e nem alterada metalurgicamente pelo ciclo térmico 

de soldagem.  

A Figura 3.13 apresenta as diversas regiões de uma junta soldada, e ao lado as respectivas 

faixas de temperaturas nas quais essas regiões foram submetidas. Na zona termicamente 

afetada, não há fusão do metal base e as temperaturas atingidas nessa região são de 

aproximadamente entre 1500°C e 400ºC. Nessa região, importantes alterações 

microestruturais são produzidas após o fim do ciclo térmico (KOU, 2003). Algumas dessas 

alterações serão discutidas a seguir.  

 

Figura 3.13 - Diferentes regiões de uma ZTA de um cordão de solda por fusão em um único passe e as 
respectivas faixas de temperatura a qual são submetidas. Traduzido de Kou (2003). 
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Em ligas transformáveis, como os aços ARBL, a microestrutura da zona termicamente 

afetada é complexa. Apresenta diferentes regiões e diversos constituintes e fases. De acordo 

com Modenesi, et al. (2012) e Lancaster, (1980) a ZTA é dividida em: 

 Região de crescimento de grãos (CG): Se localiza adjacente à linha de fusão, 

submetida a temperaturas de pico superiores a 1200°C. Caracteriza-se por promover 

um crescimento de grão austenítico maior do que nas demais regiões afetas pelo 

calor. A microestrutura final do aço obtida após a soldagem nessa região depende da 

velocidade de resfriamento, bem como da composição química do aço. Como o 

tamanho de grão austenítico cresce muito, a temperabilidade dessa região aumenta. 

Essa região, em geral é a mais problemática da ZTA, podendo apresentar dureza 

elevada, tenacidade baixa e local preferencial para a formação e propagação de 

trincas. Quanto maior o carbono equivalente, mais propício se torna a fragilização do 

material nessa região. 

Krauss et al. (1995) reportam que a região austenítica de um aço microligado pode 

se decompor em diferentes estruturas, a saber: ferrita poligonal, ferrita quase 

poligonal, ferrita de Widmanstatten, bainita granular, ferrita bainítica, martensita, 

estruturas essas obtidas da menor para maior taxa de resfriamento. Essa abordagem 

de caracterizar os diferentes tipos de ferrita pode ser considerada nessa região de 

crescimento de grãos da ZTA, devido aos valores de temperaturas de pico 

alcançados, e resfriamento rápido, conforme feito em trabalhos de avaliação de 

soldabilidade e microestrutura de aços microligados HTP (ZHU et al. 2016). 

A ferrita poligonal é a obtida com taxas de resfriamentos lentos, tempos longos de 

resfriamento. Nucleia-se em contornos de grão (alotriomórfica) e tem crescimento 

equiaxial, facilmente distinguível e identificada ao microscópio ótico. Caracteriza-se 

por ausência de sub-estruturas nos grãos e baixa densidade de discordâncias 

(BRAMFITT e SPEER, 1990).  

A ferrita quase poligonal tem sua formação em taxas de resfriamento mais altas, e 

segundo Krauss e Thompson (1995), nucleia-se sem que haja tempo de partição de 

carbono, logo há transformação direta austenita-ferrita, sem o campo bifásico 

austenita+ferrita. Isso faz com que uma estrutura seja transformada em outra sem 

alteração de composição, apenas em difusão de curto alcance em grãos relativamente 

coalescidos e irregulares, distinguível facilmente da ferrita poligonal em microscópio 

ótico como ilustra a Figura 3.14. A ferrita quase poligonal apresenta maior densidade 
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de discordâncias e sub-estruturas de subgrãos e até mesmo alguma pequena fração 

de constituinte M-A. 

 

Figura 3.14 - Microestruturas de decomposição de austenita em aços microligados. a) ferrita poligonal; b) 
ferrita quase poligonal (KRAUSS & THOMPSON, 1995). 

A ferrita bainítica é composta por partículas de constituinte M-A (Martensita-

Austenita Residual) em meio a grupos finos de ripas de ferrita paralelas formadas 

por baixa difusão e alta densidade de discordâncias. A bainita granular possui 

mecanismo de formação semelhante ao da ferrita bainítica, porém a morfologia é 

distinta, pois a taxa de resfriamento na qual se tem a transformação é um pouco 

inferior. Esta cresce por difusão e a morfologia difere na distribuição mais equiaxial 

e granular da ferrita, precipitação muito fina de carbonetos e presença do constituinte 

M-A (Figura 3.15) (FARIA, 2018). 

 

Figura 3.15 - Outras microestruturas de decomposição da austenita em aços microligados. a) bainita granular; 
b) ferrita bainítica (KRAUSS e THOMPSON, 1995).  
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Os diferentes produtos da decomposição austenítica nos aços microligados possuem, 

naturalmente, propriedades mecânicas distintas. À medida que se aumenta ou 

diminui a taxa de resfriamento de uma junta soldada, há tendência da alteração desses 

constituintes/fases na ZTA, o que implica que parâmetros de processo de soldagem 

estão diretamente ligados à microestrutura final da junta e por consequência 

impactam em propriedades diferentes; 

 

 Região de refino de grão (RG): Temperaturas de pico variam entre 1200°C e a 

temperatura A3. A granulação dessa região se apresenta fina, não sendo reportado no 

geral, problemas em relação às propriedades mecânicas; 

 Região de Transformação Parcial (TP): Temperaturas de pico atingem entre A3 e A1. 

Nessa região, somente a perlita se transforma em austenita no aquecimento, e se 

decompõe em finos grãos de ferrita e perlita que não tem tempo de crescerem no 

resfriamento (Figura 3.16). Essas regiões austenitizadas possuem teor de carbono 

maior que o teor médio do aço e podem, no resfriamento, se decompor em martensita 

ou bainita, a depender da velocidade de resfriamento. Em geral possuem 

propriedades piores que o metal base (CÂNDIDO, 2017). Grãos de ferrita não são 

afetados nessa região (KOU, 2003). 

 

 

Figura 3.16 - Esquema da transformação parcial na ZTA; α -ferrita γ-austenita P- perlita. Adaptado de Kou 
(2003). 

 

Ainda de acordo com Modenesi, et al. (2012) um aumento da energia de soldagem, aumenta 

a extensão da ZTA, ou seja, deixa-a mais larga. O tempo de permanência aumenta e a região 

de grãos grosseiros fica mais tempo exposta a temperaturas críticas nas quais ocorre o 

crescimento de grãos. Entretanto, a baixos aportes de energia tendem a apresentar 

velocidades de resfriamento maiores o que pode submeter às regiões de crescimento de grãos 
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a resfriamento mais rápido e por consequência a transformação em fases mais duras, como 

a martensita por exemplo.  

 

3.4.3 Efeito dos parâmetros de soldagem no fluxo de calor em uma junta 

Diversos fatores podem modificar o fluxo de calor numa peça diante de uma operação de 

soldagem. Segue-se um breve comentário dos principais de acordo com Cândido (2017): 

 Condutividade térmica da peça: Quanto maior a condutividade térmica de um 

material, mais rapidamente este dissipará calor pelo mecanismo de condução 

térmica. Consequentemente poderá levar a gradientes térmicos menores e maiores 

velocidades de resfriamento. Isso faz com que sejam necessários, em alguns casos, 

fontes de energia mais intensas para se ter uma fusão adequada;  

 Espessura da junta: Mantendo-se demais condições de soldagem constantes, uma 

junta de maior espessura permite maior transporte de calor por condução, em virtude 

da possibilidade do escoamento tridimensional. Pode-se afirmar, portanto, que 

quanto maior a espessura de uma junta, maior será a velocidade de resfriamento após 

a soldagem; 

 Geometria da junta: Uma junta em T, em consequência de se ter um escoamento em 

mais de duas direções, terá uma velocidade de resfriamento maior após a soldagem, 

mantendo as mesmas condições de processo, inclusive a espessura das chapas. A 

Figura 3.17 apresenta um esquema de diferentes juntas e as setas indicando as 

diferenças das linhas de fluxos de calor. 

 

Figura 3.17 - Esquema de configurações diferentes de juntas (CÂNDIDO, 2017). 
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 Energia de soldagem: Numa primeira aproximação, a velocidade de resfriamento no 

centro da solda e o gradiente térmico diminuem em processo com maior energia de 

soldagem; 

 Temperatura de pré-aquecimento: A temperatura de pré-aquecimento é definida 

como a temperatura em que toda a peça ou a região em que ocorrerá a solda é 

submetida no instante da soldagem. Quanto maior essa temperatura, menor a 

velocidade de resfriamento e dos gradientes térmicos. 

Observa-se que no momento da escolha do processo de soldagem a ser aplicado em uma 

chapa de determinada espessura, além da avaliação de parâmetros de processo, propriedades 

físicas do material como condutividade, densidade, calor específico são de essencial 

importância no que diz respeito ao resfriamento rápido ou lento de uma junta, o que implica 

diretamente na microestrutura final pós soldagem (CÂNDIDO, 2017; INFOSOLDA, 1997). 

 

3.4.4 Trincas por hidrogênio em aços transformáveis 

Dentre vários defeitos (descontinuidades) que uma região soldada pode apresentar, cabe aqui 

um breve comentário sobre as Trincas Induzidas pelo Hidrogênio (fenômeno também 

conhecido como Trinca a Frio ou Trinca Retardada) uma vez que os aços para “sour service” 

estão submetidos a ambientes contendo este elemento e, portanto, as ZTA’s desses materiais 

correm sérios riscos de serem fragilizadas por produtos de corrosão gerados nessas 

condições. 

Kou (2003) relata que uma trinca por hidrogênio em soldas ocorre pela junção de quatro 

fatores simultâneos: presença de hidrogênio no metal de adição ou no ambiente em geral, 

tensões elevadas, microestrutura susceptível (em geral martensita) e temperaturas 

relativamente baixas, próximas à ambiente. Altas tensões podem ser induzidas às custas da 

contração do metal na solidificação da solda. Martensita pode ser formada dependendo das 

condições de resfriamento, composição química da junta, como será visto posteriormente.  

Já foi mencionado resumidamente alguns dos modelos propostos para explicar os 

mecanismos envolvidos na fragilização da estrutura pelo hidrogênio (ver item 3.2). A Figura 

3.18 apresenta um esquema ilustrando esse fenômeno em uma junta soldada. 
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Figura 3.18 - Mecanismo de difusão do hidrogênio na ZTA. Átomos de hidrogênio são absorvidos na região 
fundida ainda líquida e parcialmente incorporados na ZF. Com a decomposição da austenita, uma fração do 

hidrogênio difunde em direção a ZTA que ainda não se transformou (CÂNDIDO, 2017). 

 

De acordo com Cândido (2017) o trincamento por hidrogênio é comum em aços baixa liga 

e aços carbono comuns e é usualmente encontrado na região de grão grosseiro da ZTA 

embora, o hidrogênio seja absorvido pela zona de fusão.  

Na soldagem desses aços, em geral, o metal de adição possui teor de elementos de liga 

menor, portanto menor carbono equivalente, menor temperabilidade que o metal base. No 

resfriamento da junta a austenita tem a tendência de se formar primeiro na zona fundida do 

que na ZTA. O hidrogênio possui menor solubilidade e maior difusividade na ferrita que na 

austenita (BHADESHIA, 2016), portanto esse tende a se difundir a essas regiões ainda não 

transformadas da ZTA, o que leva a uma concentração deste naquela região.  

Em decorrência da maior temperabilidade do metal base, a ZTA tem a tendência de 

apresentar fases/constituintes de maior dureza, como bainita e martensita, dependendo das 

condições de resfriamento, aporte térmico e composição química. Esses fatores conjugados 

levam a uma situação em que o material se torna susceptível ao trincamento pelo hidrogênio 

(LANCASTER, 1980). Cândido (2017) aponta que em condições de soldagem onde a 

velocidade de resfriamento é menor, ou seja, em aportes térmicos maiores, e também quando 

se faz pré-aquecimento da junta, tem-se tempo para que ocorra a difusão de hidrogênio e 

este possa “escapar” do material, diminuindo as chances de fragilização por este elemento.  

Diante do exposto acima, destaca-se que é de fundamental importância a escolha adequada 

de parâmetros de processos de soldagem, e que materiais aplicados nesses ambientes 
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agressivos apresentem, além das características abordadas no item 3.2, microestruturas pós-

soldagem com uma boa tenacidade e formem estruturas não susceptíveis a este fenômeno.  

 

3.4.5 Soldabilidade de aços microligados do tipo HTP 

De acordo com Barbaro et al. (2014) e Zhu et al. (2016) é reconhecido que aços HTP 

possuem boas propriedades de tenacidade na região da ZTA. Akselsen et al. (1986), Li et al. 

(2001), Moon et al. (2007) e Zhang et al. (2009) e salientam a importância do controle da 

microestrutura da ZTA em aços microligados, principalmente da região de crescimento de 

grãos, onde as propriedades tendem a ser mais críticas, devido ao aumento de 

temperabilidade da mesma. 

Moon et al. (2007) apontam que carbonetos e nitretos de elementos microligantes precipitam 

quando ocorre o resfriamento da junta, e, por intermédio dos mecanismos do efeito de 

ancoramento de grãos reduzem a mobilidade de contornos de grãos austeníticos, 

contribuindo para que não haja crescimento excessivo de grãos nessa região. A presença 

desses elementos de liga em solução sólida também exerce o efeito de arrasto de soluto e é 

um fator adicional reduzindo a mobilidade de contornos. 

Barbaro et al. (2014) compararam aços microligados convencionais e aços HTP (Nb 

aproximadamente 0,11% em massa) quanto a tenacidade da região de ZTA’s obtidas de 

testes em simulador termomecânico Gleeble. Os resultados mostraram menor temperatura 

de transição dúctil-frágil no ensaio de impacto Charpy, menor tamanho de grão médio 

austenítico na região de crescimento de grãos da ZTA e menor fração em área do constituinte 

M-A (Martensita-Austenita retida), mais finos e dispersos nos aços HTP, quando comparado 

aos aços microligados convencionais (Figura 3.19). Barbaro et al. (2014), Li et al. (2001), 

Wang et al. (2009) e Zhu et al. (2016) afirmam que a análise da fração do constituinte M-A 

na região de crescimento de grão da ZTA é um fator importante na caracterização e na 

avaliação da tenacidade de uma junta soldada. Segundo esses autores, trincas nucleiam na 

interface M-A/matriz e podem se propagar. O desejável seria a menor fração em área 

possível, e partículas mais finas e mais homogeneamente dispersas na matriz, para que não 

comprometa muito as propriedades de tenacidade dessa região. 
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Figura 3.19 - Micrografia da região de crescimento de grão da ZTA simulada em máquina Gleeble® 
mostrando constituinte M-A (constituinte branco) dos dois aços: a) aço microligado convencional; b) aço 

HTP. Ataque reagente LePera (BARBARO et al. 2014). 

 

Zhu et al. (2016) realizaram estudo análogo ao de Barbaro et al. (2014) comparando aços 

microligados HTP e microligados convencionais, e obtiveram resultados bastante similares, 

quanto à energia absorvida de impacto, tamanho médio de grãos austeníticos e fração do 

constituinte M-A (Figura 3.20). 
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Figura 3.20 - Energia absorvida sob impacto para diferentes temperaturas, na região da ZTA simulada pela 
máquina Gleeble® de um aço HTP e de um aço microligado convencional. Traduzido de Zhu et al. (2016). 

 

Li et al. (2001) e Wang et al. (1990) apontam que o benefício da adição de nióbio nas 

propriedades de tenacidade da ZTA é relativo e extremamente dependente do aporte térmico 

pela qual a junta soldada passou durante o processo de soldagem. Em altos aportes de energia 

adições de Nb pode ter o efeito de suprimir completamente a formação de ferrita, mediante 

sua segregação em contornos de grão austeníticos, aumentando a temperabilidade e 

favorecendo o surgimento de martensita no resfriamento, o que piora a tenacidade, quando 

comparado a adições de outros elementos microligantes, como o V, por exemplo. 

Em outro estudo, Barbaro et al. (2016) avaliaram a tenacidade na região da ZTA de aços 

HTP e aços microligados convencionais variando o aporte térmico de soldagem. Constatou-

se, um decréscimo da energia de impacto com aumento do aporte térmico para aços HTP. 

Porém o decréscimo da energia de impacto é muito mais brusco para aços microligados 

convencionais, como ilustra a Figura 3.21. 
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Figura 3.21 - Energia absorvida de impacto em ensaio Charpy para o aço HTP X80 e microligado 
convencional grau X70 “versus” tempo de resfriamento entre 800 e 500°C. Traduzido de Barbaro et al. 

(2016). 

 

Zhang et al. (2009) compararam a tenacidade da ZTA de aços microligados ao Ti com 

relação a adição de 0,026% de Nb em diferentes aportes térmicos. Eles observaram que para 

altos aportes térmicos a adição de Nb promove formação de bainita, e, em baixos aportes 

100% de martensita, quando comparado ao aço sem adição de Nb, na qual se tem formação 

de ferrita em altos aportes. A Figura 3.22 apresenta valores obtidos de energia de impacto e 

de dureza na ZTA relativos aos dois aços estudados. Wang et al. (1990) obteve resultados 

semelhantes, quanto ao aumento do teor de constituinte M-A, tamanho de grão austenítico 

com o aumento do aporte térmico e adição de Nb. 

 

Figura 3.22 - Propriedades mecânicas para aços com e sem Nb para diferentes aportes térmicos. Traduzido de 
Zhang et al (2009). 
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Além disso, a adição de Nb depende também da composição química, ou melhor, da 

presença de outros elementos microligantes ou de impurezas. Moon et al. (2007) relatam que 

em aços microligados ao Ti, por exemplo, a tenacidade da região de crescimento de grãos 

da ZTA pode ser prejudicada em função da formação de certos carbonitretos complexos de 

Ti e Nb que não são estáveis em temperaturas mais elevadas, diminuindo o efeito “pinning” 

e permitindo um crescimento de grão mais exagerado. Akselsen et al. (1986) reportam que 

em aços microligados ao Nb teores de impurezas como P e N  podem atuar como inibidores 

de crescimento de grão da ZTA, devido ao efeito de arrasto de soluto.  

Como se vê no relato anterior, há certa divergência com relação às condições exatas em que 

se há melhora do comportamento mecânico da ZTA com ou sem a adição de Nb. El-Kashif 

et al. (2011) comentam que existe na literatura muitas controvérsias a respeito do efeito 

benéfico da adição de Nióbio na tenacidade à fratura da região de crescimento de grão da 

ZTA em aços baixo carbono sob certas circunstâncias de aporte térmico. Alguns trabalhos 

apresentam efeito benéfico em baixos aportes térmicos, pois estimulam o aparecimento de 

ferrita intragranular, ao impedirem a formação de ferrita em contornos de grãos austeníticos. 

Porém outros autores mostram que o aumento da temperabilidade causado pelo Nb ao 

segregar em contornos de grãos austeníticos propicia a formação de ferrita de 

Widmanstatten, bainita, constituinte M-A e prejudica a tenacidade da junta soldada. Os 

mecanismos e efeitos exatos necessitam de mais estudos para serem melhor compreendidos 

e elucidados.  

 

3.4.6 Simulação física de soldagem e máquina Gleeble® 

A máquina Gleeble® foi inventada pela empresa do grupo de pesquisadores Dynamic System 

Inc., em 1957, com o objetivo de estudar mais detalhadamente as características da zona 

termicamente afetada de juntas soldadas, bem como aprimorar conhecimentos da Metalurgia 

de Soldagem como um todo. Na época, havia dificuldade de se avaliar e medir como os 

parâmetros de processos de soldagem influenciavam nas fases e constituintes que surgiam 

nas diferentes regiões da ZTA, em função da pequena extensão das mesmas em juntas reais. 

Essas regiões geralmente estreitas, possuem características e propriedades diferentes, e em 

alguma delas pode ocorrer o surgimento de regiões de comportamento frágil, como 

consequência, pode-se nuclear trincas e uma vez nucleadas a propagação pode levar a falhas, 

muitas vezes catastróficas (GLEEBLE®, 2018; SILVA, 2010). 
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Surgiu a necessidade de criar meios para aumentar essas regiões, estabelecendo condições 

para análises mais precisas via microscopia dos constituintes, fases presentes, propriedades 

mecânicas, cinética de transformações de fases para cada região. 

Os criadores da Gleeble® então, buscavam a criação de um dispositivo em que poderiam 

simular um processo de soldagem em escala laboratorial, com controle preciso do ciclo 

térmico que seria imposto. Assim, teriam a chance de, com um simples e pequeno corpo de 

prova, criar uma região específica da ZTA muito mais larga do que esta mesma se apresenta 

em juntas soldadas reais. Era uma tecnologia pioneira em simular condições de soldagem 

(aquecimento da ordem de milhares de graus por segundo e resfriamento também 

extremamente rápido) o que fez com que diversas empresas, institutos de pesquisa e 

universidades se interessassem pela novidade para uso em seus próprios laboratórios com o 

objetivo de desenvolver novos materiais e entender a Metalurgia Física de soldagem dos 

materiais existentes, dentre outros estudos (GLEEBLE®, 2018). 

Ao longo do tempo, a empresa inventora da tecnologia foi aprimorando e desenvolvendo seu 

campo de atuação. A Gleeble® atualmente se tornou muito mais versátil, abrangendo uma 

extensa área de aplicação em desenvolvimento e estudos em simulação termomecânica de 

processos metalúrgicos e processamento de diversos materiais. 

As máquinas são constituídas basicamente de um módulo de aquecimento rápido e 

resfriamento, sistema servo-hidráulico, módulo para leitura e transferência de dados, e 

computador para aquisição de dados (Figura 3.23). 

 

Figura 3.23 - Máquina Gleeble® 3800 do CIT SENAI/FIEMG, em Belo Horizonte, MG. 
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Amostras pequenas de um material podem ser rapidamente aquecidas (Figura 3.24), 

deformadas diante de uma vasta gama de combinação de parâmetros de deformação, 

aquecimento e resfriamento, para depois serem feitas medidas de propriedades mecânicas, 

análises macro e microscópica dentre outras. 

 

Figura 3.24 - Simulação física de soldagem: a) corpo de prova posicionado nas garras e termopares acoplados 
soldados por brasagem; b) momento do aquecimento e simulação do ciclo térmico programado. Sistema da 

máquina Gleeble®. 

 

Dos benefícios de uma simulação física, ou uma simulação termomecânica destaca-se a 

redução dos custos de desenvolvimento, processos e energéticos, desenvolvimento de novos 

processos, alterações de parâmetros, como consequência a otimização dos processos, 

redução do custo final, melhoria da qualidade do produto e redução do tempo de produção, 

de sucatas e de perdas, e melhoria da eficiência (GLEEBLE®, 2018). 

A tecnologia atual conta com dispositivos que proporcionam condições para aplicações de 

ensaios envolvendo, por exemplo, tração e compressão a quente, fusão e solidificação de 

ligas, fragilidade a quente, tratamentos térmicos com ou sem deformação aplicada, estudos 

de dilatometria e transformações de fase, fluência, fadiga mecânica, fadiga térmica, etc. O 

que possibilita simular processos metalúrgicos como soldagem, laminação a quente, 

extrusão, lingotamento contínuo, tratamentos térmicos, metalurgia do pó, entre outros 

(GLEEBLE®, 2018). 

Como se viu neste capítulo de revisão o emprego de aços com baixo Manganês traz diversas 

vantagens com relação à melhoria de propriedades de resistência ao trincamento por 

hidrogênio, redução de segregação, dentre outras. Porém, nos estudos quanto a soldabilidade 
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de aços HTP até então encontrados, nenhum levou em conta ou comparou o desempenho de 

aços baixo Mn. É, portanto, um tema e mais uma variável interessante a ser explorada: Como 

seria o comportamento quanto à soldabilidade, variando aportes térmicos, se o teor de Mn 

nesses aços for diminuído. Frente a estas questões, empregando a tecnologia de simulação 

física termomecânica de soldagem via máquina Gleeble®, segue-se a metodologia 

desenvolvida neste trabalho. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

A execução deste trabalho se deu nas instalações do Centro de Inovação e Tecnologia (CIT) 

SENAI/FIEMG em Belo Horizonte, Minas Gerais. Foram utilizados os laboratórios do 

Instituto SENAI de Inovação em Metalurgia e Ligas Especiais (ISIMLE).  

As atividades desenvolvidas neste trabalho consistiram na caracterização microestrutural do 

aço, realização de simulação física de soldagem, análise micrográfica em microscópio ótico 

confocal, ensaios mecânicos de microdureza, impacto Charpy e análise fratográfica em 

microscópio eletrônico de varredura (MEV/EDS). As amostras do aço foram fornecidas 

pelas Empresas Gerdau e Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM).  

 

4.1 Materiais 

A Empresa CBMM forneceu a composição química do aço que foi estudado. A Tabela 4.1 

contém a composição química em % peso. 

Tabela 4.1: Composição química (%peso) do aço HTP. Fonte: Empresa CBMM. 

Elemento C Mn Si Cu Ni P S Ca Nb Al Cr Ti N 

%peso 0,039 0,54 0,21 0,27 0,15 0,008 0,001 0,0025 0,09 0,029 0,47 0,012 0,005 

 

O carbono equivalente (Ceq) e o índice de susceptibilidade de trinca a frio (Pcm) são 0,24 e 

0,11 respectivamente, calculados utilizando as equações (3.2) e (4.1) (HU et al., 2013; 

CÂNDIDO, 2017): 

 

Pcm = %C + %Si/30 + (%Mn + %Cu +%Cr)/20 + %Ni/60 + %Mo/15 + %V/10 +5B   (4.1) 

 

A Equação (4.1) conhecida pelo trabalho de Ito e Bessyo (1968 apud Martins et al., 2013) é 

a mais indicada para teores de carbono abaixo de 0,12%. Aços cuja composição química 

apresente valores de Pcm menores ou iguais a 0,25 possuem boa soldabilidade e as chances 

de trincamento a frio são minimizadas. 

A Figura 4.1 ilustra a microestrutura do metal base que consiste de ferrita quase-

poligonal/acicular, e pequena quantidade de perlita.  
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Figura 4.1 - Microestrutura do metal base do aço HTP; reativo: Nital 2%. 
 

Para início dos estudos da soldabilidade do aço HTP foram retiradas amostras do produto 

final submetido a laminação controlada e resfriado em água, de espessura de 12,7mm na 

direção de laminação e confeccionados corpos de prova para simulação física e 

posteriormente ensaio de impacto. As dimensões iniciais desses corpos de prova e um 

sistema de coordenadas em relação a chapa laminada, são representadas no esquema da  

Figura 4.2. 

 

Figura 4.2 - Esquema das dimensões dos corpos de prova para simulação física na máquina Gleeble. Sistema 
de direções referentes a chapa de onde foi extraído o CP: DN – Direção normal a chapa; DL – Direção de 

laminação; DT – Direção transversal; 
 

Os corpos de prova usinados nas dimensões mostradas na Figura 4.2 foram, primeiramente, 

destinados a ensaios em um simulador termomecânico Gleeble®, dando início aos 

procedimentos experimentais. 
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4.2 Métodos 

Foram desenvolvidos os métodos seguintes, conforma ilustra o fluxograma da Figura 4.3. 

 

Figura 4.3 - Fluxograma da metodologia utilizada nos procedimentos experimentais. 
 

4.2.1 Simulação física de soldagem 

Para a realização deste trabalho corpos de prova foram submetidos a ciclos térmicos de 

soldagem com três diferentes aportes térmicos (12, 25 e 35kJ/cm) para fazer um estudo da 

região de crescimento de grãos da ZTA (abreviada por CGZTA). Escolheu-se uma 

temperatura de pico (T=1350ºC), e foi mantida para todos os aportes, que culminou na região 

pretendida para análise após o ciclo imposto. Esses valores foram escolhidos com base nos 

estudos de Barbaro et al., (2014) e Zhu et al., (2015, 2016) trabalhos semelhantes já 

realizados nesse tema (soldabilidade aços HTP). A Figura 4.4 ilustra curvas obtidas nos 

diferentes aportes térmicos, bem como outros parâmetros de simulação, como tempo à 

temperatura máxima de pico, taxa de aquecimento, tempo de permanência (no resfriamento) 

entre 800 e 500°C entre outros.  

 

Figura 4.4 - Parâmetros de simulação e diferentes ciclos térmicos utilizados neste estudo. 
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A programação do ensaio físico na máquina Gleeble®, no módulo de simulação de  

soldagem, requer a escolha de um modelo matemático que descreva um ciclo térmico que 

será imposto ao material. Silva (2010) expôs detalhadamente as características de todos os 

modelos (seis) disponíveis na máquina Gleeble® 3500 que utilizou em seu trabalho (os 

mesmos oferecidos na versão da Gleeble® 3800), por exemplo, os modelos de Rosenthal, 

Rikalyn, Hannerz. Cada modelo possui exigências distintas de informações e valores de 

propriedades físicas do material, parâmetros de processo de soldagem (tempo de 

resfriamento, temperatura de pico, velocidade de soldagem, entre outros), espessura da 

chapa. A escolha do modelo a ser empregado deve ser feita avaliando as condições de 

soldagem que se deseja simular e características do material. Neste trabalho foi escolhido o 

modelo Rikalyn 2D, pois tem-se o intuito de comparar resultados com diversos trabalhos na 

literatura existente, dentre eles Zhu et al. (2015, 2016) e Barbaro et al. (2014, 2015) que 

também empregaram este modelo, seguindo as mesmas condições de simulação e 

propriedades do material. 

A Figura 4.5 apresenta uma imagem do Setup de configuração e programação do módulo da 

Gleeble® de soldagem utilizando o modelo de Rykalin 2D, com as informações definidas e 

características empregadas nos ensaios realizados neste trabalho. 

 

Figura 4.5 - Configurações do ensaio físico programado na máquina Gleeble® para o desenvolvimento de um 
ciclo térmico em soldagem. 

 

Foram realizados alguns ensaios preliminares com alguns corpos de prova a título de teste, 

com o objetivo de aferir parâmetros do ensaio, e operacionalidade da máquina. Depois disso, 

foram realizados os ensaios definitivos que se deram em duas partes: 3 ensaios iniciais, um 



  

39 
 

CP em cada aporte térmico, para serem cortados, e levados para análises da microestrutura 

gerada via microscopia ótica; depois, 4 ensaios em cada aporte em cada temperatura, 

conforme ilustra o esquema da Figura 4.6, totalizando 51 ensaios. 

 

Figura 4.6 - Fluxograma da realização de ensaios de simulação física na máquina Gleeble® e posterior ensaio 
de impacto. 

 

O procedimento de simulação foi realizado em um simulador termomecânico Gleeble® 3800 

pertencente ao CIT/SENAI ilustrado na Figura 4.7.  

 

Figura 4.7 - Simulador termomecânico Gleeble® 3800 do CIT/SENAI/FIEMG – Belo Horizonte, MG. 

 

Silva (2010) reportou alguns problemas encontrados e possíveis medidas a serem tomadas 

na realização de ensaios de simulação de soldagem. Entre os problemas, citam-se a fusão de 

corpos de prova durante o aquecimento e a heterogeneidade no aquecimento do corpo de 

prova o que impactou negativamente em seus resultados e análises posteriores. Os ensaios 

preliminares desenvolvidos neste trabalho tiveram o intuito de alinhar aspectos 
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metodológicos de operação da máquina e evitar os problemas citados, para certificar que os 

todos os ensaios que seriam posteriormente realizados seguissem o mesmo padrão. Um dos 

testes realizados foi, conforme sugerido por Silva (2010), a soldagem (brasagem) de dois 

termopares no centro do corpo de prova, mas em faces diferentes, a fim de verificar se o 

ciclo térmico imposto foi homogêneo. A Figura 4.8 apresenta o gráfico obtido pós-

simulação, e mostra que os dois termopares registraram o mesmo ciclo térmico, com as 

mesmas características de taxa de aquecimento, temperatura de pico e taxa de resfriamento. 

 

Figura 4.8 - Gráficos temperatura “versus” tempo registrado pela máquina Gleeble® em ensaio realizado 
com dois termopares, TC1 e TC2, unidos por brasagem em faces distintas do corpo de prova. 

 

Com base nos resultados dos testes preliminares, e seguindo as sugestões mencionadas por 

Silva (2010) pôde-se seguir para os ensaios definitivos em virtude do ótimo ajuste entre, os 

resultados programados e esperados e os resultados obtidos pelos termopares. Isso conferiu 

segurança para dar continuidade na metodologia proposta. 

 

4.2.2 Microscopia óptica e confocal 

Análises microestruturais por microscopia óptica e confocal foram realizadas com o objetivo 

de caracterizar o metal base e a região simulada da ZTA. 

A microscopia ótica confocal permite a obtenção de imagens de alta resolução por meio de 

varredura a laser e sucessivos cortes ópticos, que são posteriormente montados para se fazer 

a reconstrução, por exemplo, tridimensional da topografia de estruturas. Uma das grandes 

vantagens dessa ferramenta na análise de materiais, é que ela possibilita a eliminação de 

informações fora de foco da imagem, mesmo nos maiores aumentos. 
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A preparação das amostras iniciou-se com um desbaste em lixa de 50#. Após o desbaste foi 

feito um lixamento em sequência de lixas que vão em ordem, de 120 a 1500#. Depois, foram 

realizados polimentos em suspensão de pasta de diamantes de tamanho 3μm e 1μm. O ataque 

químico foi feito por imersão com o reativo Nital 2% (98% de Álcool Etílico e 2% de Ácido 

Nítrico) (Figura 4.9). 

 

Figura 4.9 - a) Corpos de prova antes e depois da simulação de soldagem na máquina Gleeble; b) Detalhes do 
corte do corpo de prova e das regiões obtidas após simulação física.  

 

Essas análises foram conduzidas com auxílio de microscópio ótico Olympus, modelo 

BX51RF com câmera digital acoplada para aquisição de imagens. Foi utilizado também 

microscópio ótico Confocal Olympus modelo DCM 3D. A Figura 4.10 apresenta esses 

equipamentos.  

 

Figura 4.10 - a) Microscópio Confocal Olympus; b) Microscópio ótico Olympus. CIT/SENAI/FIEMG – Belo 
Horizonte/MG 



  

42 
 

Foram feitas medidas de tamanho de grão austenítico da região de CGZTA utilizando o 

software Image Pro Plus 3.2, de modo a se complementar a caracterização microestrutural 

do metal de base e comparar com possíveis alterações de tamanho de grão que os diferentes 

aportes térmicos proporcionaram na região afetada pelo calor. Para isso as amostras foram 

preparadas e polidas novamente, sendo atacadas desta vez com reagente a base de ácido 

pícrico à 68°C (ZHU et al., 2016). Foi empregado o método dos interceptos baseado na 

Norma ASTM E112/2006 que dita diretrizes para a medição de tamanho médio de grão em 

materiais.  

Posteriormente, as mesmas amostras foram preparadas, polidas novamente e, dessa vez, 

atacadas com reagente Klemm I (1g. de metabissulfito de potássio diluído em 50 mL de 

solução aquosa saturada de tiossulfato de sódio) com intuito de verificar e confirmar a 

presença de constituinte M-A (RIBEIRO et al. 2016; SANT’ANNA, 2006), e se haveria 

diferença significativa na fração deste constituinte à medida que se variasse o aporte térmico. 

Após o ataque imagens foram adquiridas para a análise quantitativa da fração de constituinte 

M-A via software “Stream Basic” do microscópio ótico Olympus. Foram capturadas 20 

imagens diferentes, em diferentes regiões da CGZTA das amostras no aumento máximo do 

microscópio (1000x) e calculada a média e o desvio padrão da fração de M-A. 

 

4.2.3 Ensaio de microdureza 

Medições de microdureza no padrão Vickers (carga 300gf, tempo de penetração 15s) foram 

realizadas na região simulada da ZTA visando obter uma informação inicial de propriedade 

mecânica de dureza em todos os aportes de energia na qual cada uma foi submetida. Os 

ensaios foram realizados em um microdurômetro com microscópio ótico modelo FM 700 – 

“Future Tech” conforme ilustra a fotografia da Figura 4.11. 

 

Figura 4.11 - Microdurômetro utilizado nos ensaios do CIT/SENAI/FIEMG – Belo Horizonte, MG. 
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Estas medidas foram feitas no metal base como recebido e na região simulada de CGZTA. 

Realizaram-se cinco medições de dureza para cálculo do valor médio. Para tanto, seguiram-

se os procedimentos descritos na  norma para ensaios de microdureza Vickers ASTM E384-

09. 

 

4.2.4 Ensaio de impacto Charpy 

Foi empregado o ensaio de impacto Charpy em temperaturas abaixo de zero (0, -20, -40, -

60)°C para todos os aportes térmicos, com o objetivo de se verificar a tenacidade ao impacto 

em temperaturas negativas e o efeito que os diferentes aportes térmicos trazem ao material 

nessas condições. Os corpos de prova depois de passar pela simulação física de soldagem 

foram usinados na oficina mecânica do Instituto Senai de Tecnologia Metal Mecânica/Belo 

Horizonte, MG, de modo a deixar as dimensões ajustadas conforme a norma de ensaios de 

impacto. O entalhe foi confeccionado exatamente na região central do corpo de prova, onde 

ocorreu o aquecimento e se estabeleceram as condições programadas para a simulação física 

(Figura 4.12). 

 

 

Figura 4.12 - a) Esquema com dimensões do CP antes e depois usinagem e confecção do entalhe. Sistema de 
direções referentes a chapa de onde foi extraído o CP: DN – Direção normal a chapa; DL – Direção de 

laminação; DT – Direção transversal; b) Fotografia do corpo de prova usinado para o ensaio. 

 

Estes ensaios foram conduzidos no Instituto SENAI de Tecnologia Metal-Mecânica do CIT-

SENAI/FIEMG. Os procedimentos foram baseados na Norma ensaios de impacto em 

materiais, ASTM E23-07. 
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4.2.5 Análise em microscópio eletrônico de varredura (MEV) 

Fratografias dos corpos de prova ensaiados no sob impacto foram levados a um Microscópio 

Eletrônico de Varredura EDS/EBSD modelo JEM 7100 FLV – JEOL (Figura 4.13) com o 

objetivo de analisar as superfícies de fratura dos mesmos, identificar mecanismos de fratura 

e comparar resultados obtidos em ensaios com diferentes temperaturas e aportes. 

 

 

Figura 4.13 - Microscópio Eletrônico de Varredura EDS/EBSD - JEOL do ISIMLE do CIT/SENAI-FIEMG – 
Belo Horizonte, MG. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste capítulo serão discutidos os resultados obtidos com a literatura. 

5.1 Microscopia ótica confocal 

A Figura 5.1 ilustra as microestruturas das zonas de crescimento de grãos simuladas pela 

máquina Gleeble® obtidas a partir dos ciclos térmicos aplicados. A microestrutura inicial 

(Figura 4.1) do metal base se transformou e obtiveram-se microestruturas bainíticas com 

diferentes características conforme o aporte térmico foi alterado. 

 

           a)                                                                      b)

 

c) 

Figura 5.1 - Microestrutura da região de crescimento de grãos na ZTA’s simuladas: a) 12kJ/cm; b) 25kJ/cm; 
c) 35kJ/cm; FB – Ferrita Bainítica; BG – Bainita granular; FQP – Ferrita quase-poligonal; aço microligado 

HTP; ataque: Nital 2%; Microscopia ótica confocal.  
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Sob condições de ciclos térmicos de soldagem, várias microestruturas complexas, das mais 

variadas formas e quantidades podem ser formadas (LAN et al., 2010). Por intermédio de 

comparação de microestruturas com as encontradas na literatura em trabalhos semelhantes 

(Kraus e Thompson (1995), Lan et al. (2017) e Zhu et al. (2016)) pode-se notar que a 

microestrutura do aço submetido ao aporte térmico menor (12kJ/cm), é constituída por ferrita 

bainítica, bainita granular e uma fração do constituinte M-A (martensita e austenita retida), 

Figura 5.1 (a). Nos aportes térmicos de 25 e 35 kJ/cm, Figura 5.1 b) e c),  tem-se a presença 

de bainita granular, ferrita poligonal/quase poligonal e pequena fração de M-A. De acordo 

com Zhang et al. (2009) o Nb em solução sólida na austenita dificulta a cinética de nucleação 

heterogênea e crescimento de ferrita, pela segregação em contornos de grãos austeníticos, 

estabelecendo condições para o surgimento de constituintes de temperatura formação mais 

baixas, como por exemplo a bainita granular, fase esta que aumenta sua fração à medida que 

se aumenta o aporte térmico. Zhu et al. (2015) apontam que microestruturas constituídas de 

ferrita bainítica e bainita granular contribuem para melhoria de tenacidade de uma junta 

soldada, por serem finas, e nuclearem de contornos de grãos austeníticos, ou seja, crescem 

em orientações distintas, as ripas de ferrita bainítica atuam como eficientes inibidoras de 

propagação de trincas; Ainda, complementam que a bainita granular por apresentar a 

característica  fina, e grãos pequenos (granulares) mais equiaxiais, propiciam um 

refinamento da estrutura, gerando sub-estruturas (LAN et al., 2010) de alta dureza e alta 

tenacidade. 

O ataque com o reativo Klemm I revela presença do constituinte M-A deixando-o com 

coloração branca e a matriz azul (RIBEIRO et al. 2016; SANT’ANNA, 2006). Reativos que 

contém em sua composição metabissulfito de sódio como é o caso do Klemm I, são 

classificados como Tint Ecthings, responsáveis pela deposição de um pequeno filme na 

superfície da amostra e que, devido a interações diferentes com a luz branca emitida do 

microscópio, revelam colorações distintas das fases (LOMBARDO et al., 2010).  

Com auxílio de ferramentas de análise digital de imagens do software “stream basic” foi 

possível calcular as frações em área do constituinte M-A a partir das micrografias capturadas 

após o ataque químico. O software converte as imagens em escala de cinza, e demarca as 

regiões de tons máximos e mínimos. Assim, as regiões onde aparecem o constituinte M-A 

são intensificadas e facilmente separadas e contadas do restante da matriz. O software realiza 

uma contagem, do número de pixels dessas regiões mais intensas em relação ao número total 

de pixels da imagem e fornece a fração em área da fase desejada.  
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A Figura 5.2 apresenta as imagens feitas em microscópio ótico com o referido ataque 

químico colorido. Observa-se a presença de M-A em maior quantidade no aporte térmico de 

12 kJ/cm e a quantidade deste visivelmente diminui à medida que se aumenta o aporte 

térmico. O surgimento deste constituinte, de acordo com Fairchild et al. (1991 apud 

Sant’Anna, 2006) se dá ainda na fase de aquecimento do ciclo térmico de soldagem, em 

alguns locais onde a cementita se transforma em austenita, mais enriquecida em carbono que 

nas demais regiões. Se o resfriamento for rápido o suficiente (o que ocorre em aportes 

térmicos mais baixos) de modo a não haver tempo para a partição de carbono e, 

consequentemente, a decomposição da austenita em ferrita ou algum outro carboneto, essa 

região pode se manter estável em uma mistura de austenita e alguma pequena quantidade de 

martensita. O gráfico da Figura 5.3 apresenta os valores obtidos em fração em área do 

constituinte M-A em função do aporte térmico. Os valores confirmam o que se vê nas 

micrografias do ataque colorido, sendo o maior valor de fração de M-A de 0,9% no menor 

aporte térmico, e a tendência a diminuição da fração destes a medida que o aporte térmico 

aumenta. 

   

         a)                                                                      b) 

 

         c) 

Figura 5.2 - Microestrutura de um aço microligado HTP que foi submetido à simulação térmica por uma 
máquina Gleeble®. Ataque colorido revelando presença de constituinte M-A (constituinte branco). Reativo 

Klemm 1. a) 12kJ/cm; b)25kJ/cm; c)35kJ/cm. 
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Figura 5.3: Fração de constituinte M-A (%) em função do aporte térmico aplicado por uma máquina 
Gleeble® na microestrutura de  um aço microligado HTP. 

 

Luo et al. (2017) afirmam que o constituintes M-A é de elevada dureza e que geram 

concentração de tensão na interface matriz/partícula. Assim, são possíveis locais potenciais 

de nucleação de trincas, consequentemente pioram a tenacidade da região de CGZTA. 

Porém, Barbaro et al. (2014) e Zhu et al. (2015, 2016) colocam que, para proporcionar 

efetivamente queda da tenacidade de uma junta soldada, fatores morfológicos, fração em 

volume e homogeneidade de distribuição de M-A devem ser levados em conta. O teor de 

carbono baixo, por exemplo, tende a diminuir a fração desse constituinte (ZHU et al. 2016). 

Ainda, quanto menor o teor de carbono, menor a dureza do constituinte MA, o que diminui 

a diferença brusca de dureza entre matriz/partícula, diminuindo a concentração de tensão 

nessa interface (LUO et al. 2017). 

A maior fração em área de M-A obtida nesse trabalho, de 0,9%, é inferior ao encontrado em 

trabalhos semelhantes, como os de Barbaro et al. (2014), Zhu et al. (2015), 1% e 2%, 

respectivamente. Estes últimos autores por sua vez reportam que essa quantidade é bem 

inferior a quantidade máxima, de 6% (para aços microligados, nas mesmas condições de 

aporte térmico deste trabalho), acima da qual haveria impacto na queda de tenacidade nas 

ZTA’s de aços HTP. 
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5.1.1 Tamanho de grão austenítico prévio 

A Figura 5.4 apresenta imagens obtidas em microscópio ótico confocal após o ataque com 

solução a base de ácido pícrico. Aparentemente não se vê alteração nítida dos tamanhos de 

grão austeníticos prévios. Vander Voort (1999) explica que é possível analisar e medir um 

tamanho de grão austenítico prévio, em função da segregação de elementos químicos 

(fósforo, o mais comum) e/ou pequenas partículas de inclusões, precipitados em contornos 

de grãos austeníticos. Se essa austenita que está estável a uma temperatura, for resfriada 

rapidamente, ocorrerá a transformação de fase, e essa segregação não terá tempo de se 

difundir e irá permanecer nos locais onde eram antigos contornos de grãos austeníticos. Isso 

ocorre mesmo em aços de elevada limpidez (teores de fósforo de até 0,005%), mas a 

delineação dos contornos se torna menos visível, portanto mais difícil a revelação dos grãos 

austeníticos prévios por esse método, à medida que o teor de impurezas diminui.  

 

Figura 5.4 - Microestrutura de um aço microligado HTP que foi submetido a ciclos térmicos de soldagem em 
máquina Gleeble®. Grão austenítico prévio da região de CGZTA. Ataque com reativo a base de ácido pícrico 

a 68°C: a) 12kJ/cm; b)25kJ/cm; c) 35kJ/cm. 

 

Após várias aquisições de imagens de amostras dos três aportes térmicos, e com a série de 

medidas feitas, aplicando a metalografia quantitativa obteve-se a média e o desvio padrão 

dos tamanhos de grãos austeníticos. Os valores médios variaram entre 58 e 73μm do menor 

ao maior aporte térmico. Observou-se um aumento do tamanho de grão no maior aporte 

térmico, cerca de 15μm maior em relação aos demais aportes, conforme apresenta o gráfico 

da Figura 5.5.  
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Figura 5.5 - Medidas de tamanho de grão austenítico prévio (μm) em função do aporte térmico aplicado por 
uma máquina Gleeble® em um aço microligado HTP. 

 

O tamanho de grão austenítico é um importante fator que afeta a tenacidade da região de 

crescimento de grão da ZTA (HU et al. 2013). Estudos como os de Barbaro et al. (2015) e 

Luo et al. (2017) mostram a mesma tendência encontrada neste trabalho de que, quanto 

menor o aporte térmico, menor o tamanho de grão austenítico prévio, e maior é a tenacidade 

ao impacto. Os contornos de grãos austeníticos são considerados de alto ângulo (ZHU et al., 

2015). Contornos de alto ângulo possuem maior potencial de defletirem a direção de 

propagação de uma trinca, com relação a contornos de baixo ângulo (LAN et al., 2010). 

Portanto quanto menor o tamanho de grão austenítico prévio, maior quantidade de contornos 

de alto ângulo, mais dificuldade tem uma trinca de se propagar nessa região.  

Barbaro et al. (2015), Vervynckt et al. (2009) e Zhu et al. (2013 e 2016), explicam que um 

maior teor de Nióbio na liga, impede crescimento excessivo de grão austenítico, por efeitos 

de arraste de soluto, e pelo ancoramento de contornos exercido pela precipitação de 

carbonitretos. Em altas temperaturas, a taxa de difusão de Nb aumenta e ocorre maior 

segregação deste elemento em contornos de grãos austeníticos e decréscimo da energia de 

interface do contorno, consequentemente, a força motriz para o crescimento de grão durante 

o ciclo térmico de soldagem imposto, diminui. Fu et al. (2011) reportam, no entanto, que o 

efeito do arraste de soluto do Nb diminui, à medida que se eleva a temperatura, pois os 

contornos de grãos vão gradualmente se desprendendo das atmosferas de soluto de Nb, e 
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conseguem se mover em maior velocidade. Portanto a tendência é que em aços microligados 

convencionais, onde o teor de Nb é mais baixo se comparado ao material do presente 

trabalho, haja maior crescimento de grão austenítico induzido pelo ciclo térmico, o que pode 

ser confirmado quando se compara os valores obtidos neste trabalho de tamanho de grão 

austenítico aos trabalhos de Barbaro et al. (2014, 2015) e Zhu et al. (2015, 2016). Em outro 

trabalho de Zhu et al. (2013) por exemplo, Figura 5.6, utilizaram-se diversas temperaturas 

de pico e um aporte térmico de 25 kJ/cm para aços HTP e microligados convencionais, com 

teores de manganês bem próximos, todos acima de 1,2%. Observa-se que a medida que se 

aumenta a temperatura de pico, maior é o crescimento de grãos austeníticos. Porém, destaca-

se que, na maior temperatura de pico estudada no trabalho deste último autor, (T=1350°C, a 

mesma aqui aplicada), os valores obtidos de tamanho de grão austeníticos foram superiores 

ao valor encontrado para o aço HTP baixo Mn. 

 

Figura 5.6 - Tamanho de grão austenítico “versus” temperatura de pico para diversos aços microligados. 
Adaptado de Zhu et al. (2013).  

 

Akselsen et al. (1986) e Hu et al. (2013) explicam que a total dissolução de precipitados em 

temperaturas mais altas durante o ciclo térmico permite que haja maior crescimento de grãos 

austeníticos. No entanto, como se vê em aços onde o teor de Nb é mais alto, o crescimento 

ocorre, mas é inferior aos dos aços microligados convencionais.  
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Para os aportes térmicos de 12 e 25kJ/cm, os valores obtidos no presente estudo quando 

comparados aos encontrados pelos autores citados anteriormente são bastante semelhantes. 

No entanto, no maior aporte térmico, 35kJ/cm, notou-se um crescimento de grão maior, cerca 

de 15μm, do aço HTP baixo Mn do que o encontrado nesses trabalhos citados. Já que as 

condições de simulação física, ataque químico, análises em microscópios e composição 

química (exceto pelo teor de Mn) são as mesmas, resta apontar como causa da diferença 

encontrada ao menor teor de manganês deste aço. 

Vervynckt et al. (2009) apontam que a diminuição da mobilidade de contornos de grãos 

austeníticos se dá pelo Nb em solução, ou precipitado na forma de carbonitretos ou 

conjunção dos dois mecanismos, não sendo possível distinguir bem a proporção da 

efetividade de cada um, durante o processo de recristalização da austenita. Eles salientam 

que na literatura existem diversos estudos investigando esses mecanismos, mas que não há 

unanimidade em qual deles é preponderante na diminuição da cinética da recristalização. 

No entanto, a colocação dos estudos de Vervynckt et al. (2009) se deve a processos de 

recristalização em temperaturas de processamentos termomecânicos de aços HTP, onde 

houve taxas de deformação envolvidas, portanto, elevada energia estocada na forma de 

descontinuidades cristalinas, o que não se aplica numa região soldada conforme o presente 

caso. Porém, faz parte do processo de recristalização o movimento de contornos de grãos 

austeníticos, uma vez que esses grãos foram nucleados. Pode-se então utilizar conceitos de 

estudos do processo de recristalização desses materiais e empregá-los em soldagem a fim de 

tentar compreender os mecanismos envolvidos no crescimento de grãos da zona 

termicamente afetada. 

De acordo com Zurob et al. (2005) o Mn afeta o potencial termodinâmico para a precipitação  

seguindo a Equação (5.1): 

Log ([Nb][C]) = -7970/T + 3,31 + (1371/T - 0,9)[Mn] – (75/T – 0,0504)[Mn]²         (5.1) 

Observa-se que em primeira aproximação, quanto maior o teor de manganês do aço, maior 

a solubilidade do Nb na austenita a uma dada temperatura, o que implica em um atraso na 

precipitação de NbC.  

A Equação 5.1 indica o potencial termodinâmico para a precipitação em função do teor de 

Mn, no entanto nada aponta a respeito de questões cinéticas. O trabalho de Subramanian et 

al. (2011) compara aços HTP com teor de manganês convencional, em torno de 1,5% (peso), 
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e aços baixo manganês, por volta de 0,4% (peso) com relação a cinética de recristalização. 

Neste trabalho é reportado as diferenças que se tem diante um teor de Mn mais baixo, com 

relação as cinéticas de precipitação, recuperação e recristalização. A observação que se faz 

é que para baixos teores de Mn, conforme a Equação (5.1) prevê, há uma tendência 

termodinâmica para ocorrer uma fina precipitação, e esses precipitados são capazes de 

ancorar discordâncias diminuindo a energia interfacial por unidade de comprimento, o que 

dificulta e impede a mobilidade destas, prejudicando o processo de recuperação. Observa-se 

que este efeito se dá no ancoramento de discordâncias, e não em contornos de grãos, onde 

os precipitados necessitam de um tempo entre 10 a 100s para crescerem e terem tamanho 

suficiente para exercer o efeito de ancoramento, ou a pressão de Zenner, em contornos de 

grãos (SUBRAMANIAN et al. 2011).  

Um maior crescimento de grão em aços microligados baixo manganês em aportes térmicos 

maiores pode ser explicado, então, devido ao maior potencial termodinâmico para a 

nucleação de precipitados, que nucleiam e têm mais tempo para crescer.  Para aportes 

maiores, precipitados em aços microligados baixo Mn têm mais tempo para crescer e 

coalescer, chegando a um tamanho tal que já não exercem efeito da pressão de Zenner o 

suficiente para barrar a mobilidade de contornos (BHADESHIA, 2011), acelerando esse 

processo e, consequentemente, fazendo com que a microestrutura tenha maior tamanho de 

grão austenítico final.   

Uma outra explicação que pode ser considerada é de que, em aços microligados com baixo 

teor de manganês, como no presente estudo, pouco manganês está presente em solução 

sólida, o que facilita a mobilidade contornos de grãos devido ao menor arraste por soluto, 

contribuindo para um maior crescimento de grão austenítico quando comparado a aços HTP 

com teores de Mn mais altos. (AKSELSEN et al., 1986; MIAO et al., 2010).  

Diante do exposto, cabe ressaltar então que em aços com baixo teor de manganês sob as 

condições de aporte térmico alto, a tendência é que a tenacidade seja prejudicada pois, além 

do fato do crescimento de grão austenítico ser maior, o potencial de refino de grão ferrítico 

também é reduzido devido ao aumento da temperatura de transformação austenita-ferrita 

causado pelo baixo Mn. (CARDOSO et al., 2017). 
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5.2 Ensaios de Microdureza Vickers 

O gráfico da Figura 5.7 apresenta valores de microdureza (Vickers) em função do aporte 

térmico. É também apresentado no gráfico, com fins de comparação a dureza do metal base, 

antes de passar pela simulação física. Nota-se que os valores de dureza na região de 

crescimento de grão variam entre 206 e 217HV; em todos os casos, superiores ao metal base. 

Os valores de dureza no menor aporte térmico é aproximadamente 10HV superior aos 

demais aportes, sendo que os dois maiores aportes (25 e 35 kJ/cm) são bastante próximos. 

 

Figura 5.7 - Microdureza Vickers de um aço microligado HTP em função do aporte térmico aplicado por 
simulação física via máquina Gleeble®. Carga 300gf; tempo de penetração 15s.  

 

De acordo com a Figura 5.7 a microdureza da região simulada da ZTA teve um aumento em 

relação ao metal base, antes da simulação, indicando que a aplicação da energia de soldagem 

teve influência em propriedades mecânicas. Hu et al. (2013) apontam que a dureza da região 

de CGZTA aumenta devido a mecanismos de endurecimento tais como: solução sólida; 

precipitação de Nb (C, N); endurecimento por geração de discordâncias (encruamento); 

transformações de fase austenita-bainita (motivadas pelo aumento da temperabilidade da 

região devido ao aumento do tamanho de grão austenítico) e também por contornos de grãos 

novos gerados nessas transformações.  

A tendência apresentada neste trabalho pelos valores de dureza, pequena diminuição no 

aporte intermediário é condizente com o trabalho de Zhu et al. (2016). Porém os valores aqui 

obtidos para o aporte de 12 kJ/cm é cerca de 20HV menor, em relação ao encontrado por 

este último autor, o que está relacionado a uma menor fração de constituinte M-A (HUDA, 
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et al. 2016) e em virtude do menor teor de Mn. A variação nos valores de dureza medidos 

pode ser atribuída às mudanças dos constituintes/fases, observadas nas micrografias obtidas. 

A depender da taxa de resfriamento, tem-se diferenças na formação da estrutura bainítica, 

logo é possível que propriedades mecânicas sejam alteradas. Zhu et al. (2016) reportam que 

em aportes térmicos mais baixos (no presente caso menor que 25 kJ/cm) não há tempo 

suficiente para difusão de carbono deixando uma austenita supersaturada e que em sua 

decomposição gera-se uma bainita com alto teor de carbono e alta densidade de “defeitos” 

(descontinuidades) pontuais. E ainda, à medida que se aumenta o aporte térmico, a taxa de 

resfriamento diminui, o que implica em mais tempo para difusão de carbono, e 

consequentemente menor geração de descontinuidades no produto da reação bainítica, 

menor dureza (aporte intermediário, 25kJ/cm). Em aportes maiores que 25kJ/cm em função 

do maior tempo de resfriamento, o produto da decomposição da austenita muda, conforme 

observado nas micrografias, com maior fração de bainita granular, ferrita poligonal e ferrita 

quase poligonal. Ao surgimento da mistura dessas fases atribui-se a uma diminuição na 

dureza, em relação aos valores obtidos no aporte térmico mais baixo, de 12 kJ/cm. 

Zhu et al. (2016) ressaltam que valores de dureza de ZTA inferiores a 350HV contribuem 

significativamente para aumento de resistência ao trincamento a frio, por não apresentar 

martensita na microestrutura (CÂNDIDO, 2017) o que mostra que o material empregado 

nesse estudo nas condições impostas de ciclos térmicos se comporta de maneira desejável. 

Os resultados também são condizentes com baixos valores calculados de carbono 

equivalente 0,24 (bem inferior a 0,45) e de Pcm de 0,11 que de acordo com Lancaster (1980) 

e Martins et al. (2013) já preveem uma alta resistência ao trincamento por hidrogênio. 

 

5.3 Ensaio de Impacto Charpy 

A Figura 5.8 apresenta o gráfico das energias absorvidas no ensaio de impacto Charpy, para 

as zonas de crescimento de grão da ZTA simuladas às temperaturas de 0, -20, -40 e -60°C. 

Tem-se 3 curvas, cada uma correspondente a um aporte térmico. Percebe-se que a -20 e 0°C 

tem-se alta energia absorvida (acima de 300J). O valor de 406J “limite” observado no gráfico 

se deve a capacidade máxima de absorção da máquina utilizada. Isso implica que o material 

pode absorver muito mais que esse valor. 

Nota-se, entretanto, um drástico decaimento da energia absorvida à medida que o aporte 

térmico é aumentado (25 e 35kJ/cm) em temperaturas mais baixas (-40 e -60°C), atingindo 

menos que 20J. A energia absorvida pela região de crescimento de grão da ZTA no aporte 
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térmico menor não foi sensível à queda de temperatura, absorvendo praticamente a energia 

máxima de capacidade da máquina, mesmo quando submetido as temperaturas mais baixas 

deste estudo. Em aportes térmicos menores, o resfriamento é mais rápido, porém não há 

tempo de haver crescimento de grão austenítico, o que mantem elevada área de contornos de 

grãos e esse balanço diminui as chances de formar estruturas martensíticas (SANT’ANNA, 

2006). 

Barbaro et al. (2014) e Zhu et al. (2015 e 2016) reportam que o excelente comportamento 

deste material mesmo em baixas temperaturas se deve à pequena fração de constituinte  

M-A, estruturas bainíticas refinadas e tamanho de grão austenítico reduzido, quando 

comparado a aços microligados convencionais. A tendência da queda da energia de impacto 

absorvida nos aportes térmicos maiores em temperaturas mais baixas é condizente também 

com os estudos de Luo et al. (2017). A medida que se aumenta o aporte de energia, mais 

tempo demora o resfriamento, e maior tendência em haver o crescimento de grãos, 

diminuindo a área de contornos aumentando as chances de haver transformações 

martensíticas. Sant’Anna (2006) no entanto reporta que isso não é observado, e em vez disso, 

estruturas cada vez mais grosseiras e de baixa tenacidade se formam, como bainita superior 

ou ferrita. No presente caso, o aumento da fração e coalescimento de constituintes de menor 

tenacidade, como ferrita poligonal e quase-poligonal (HU et al., 2013 e ZHAO et al., 2011) 

devido ao maior tempo de resfriamento e maior tamanho de grão austenítico no maior aporte 

térmico, são razões que explicam o comportamento da baixa energia absorvida em baixas 

temperaturas por este material.  

 

Figura 5.8 - Energias de absorção de impacto Charpy em função da temperatura para diferentes aportes 
térmicos aplicados por uma máquina Gleeble® em um aço microligado HTP. 
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As Figuras 5.10 e 5.11 apresentam fratografias de alguns corpos de prova que foram 

analisados ao MEV. Optou-se por selecionar corpos de prova onde houve modos diferentes 

de fratura. Nas temperaturas mais altas de ensaio, notou-se alta absorção de energia, sem 

rompimento por completo, comportamento semelhante em todos os CP’s ensaiados nessas 

condições, conforme mostra a Figura 5.9.  

 

 

Figura 5.9 - Aspecto de um dos corpo de prova sem rompimento, submetido a impacto na temperatura de 
0ºC; Aço microligado HTP, aporte térmico 25kJ/cm. 

 

A 0°C, e no aporte térmico maior (35kJ/cm) um dos corpos de prova se comportou de 

maneira distinta dos demais por apresentar uma energia absorvida menor, em torno de 280J, 

o que resultou no rasgamento do material em um dos corpos de prova. A fratografia deste 

CP está apresentada na Figura 5.10. Nota-se presença de “dimples”, característica da fratura 

dúctil, mas não na totalidade, e em uma parte pode-se observar facetas de clivagem e marcas 

de rios, características de fratura frágil, o que indica que nesse corpo de prova houve certa 

absorção de energia e a fratura ocorrendo parcialmente dúctil, ou semi-frágil.  
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Figura 5.10 - Fratografia da região de CGZTA do corpo de prova de um aço microligado HTP que passou por 
simulação física de soldagem em máquina Gleeble® submetido a um aporte térmico de 35kJ/cm e posterior 

ensaio de impacto Charpy a 0°C. 

 

Godefroid (2018) comenta que em baixas temperaturas um aço ferrítico tem comportamento 

frágil, portanto fratura 100% por clivagem. No patamar superior da curva, há fratura dúctil, 

desenvolvida pelo mecanismo de coalescimento de microcavidades.  Porém na região de 

transição dúctil-frágil, um material pode iniciar o mecanismo de fratura por coalescimento 

de microcavidades, e terminar pelo mecanismo de clivagem, desde que a trinca que está 

crescendo possa eventualmente encontrar uma partícula crítica que faça amplificar tensões 

e favorecer a fratura por clivagem, frágil. Essa mistura e combinação de mecanismos nessa 

faixa de temperatura é evidenciada pela grande dispersão de resultados de energia absorvida, 

o que pode explicar o comportamento verificado do aço microligado HTP submetido ao 

maior aporte térmico estudado neste trabalho.  

Para os casos onde a temperatura era mais baixa -40 e -60°C, os aportes térmicos mais altos 

(25 e 35kJ/cm), apresentaram fratura 100% frágil, e isso é comprovado ao se observar as 

fratografias da Erro! Fonte de referência não encontrada., onde se vê a presença das 

facetas de clivagem e marcas de rios. 
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a) 

 

b) 

Figura 5.11 - Fratografias da região CGZTA obtida via simulação física  em máquina Gleeble® em um aço 
microligado HTP: a) 25kJ/cm a -40°C; b) 35kJ/cm a -60°C. 
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Observa-se que valores mais altos de dureza e mais altos de energia de impacto foram obtidas 

no aporte térmico mais baixo. Esses resultados são condizentes com valores de tamanho de 

grão austenítico medidos, e também das fases presentes na microestrutura, pós simulação 

física de soldagem.  Trabalhos semelhantes como os de Zhu et al. (2015) e Barbaro et al. 

(2015)  realizados com aços HTP também mostram essa tendência, da queda de tenacidade 

com o aumento do aporte térmico, ou seja, aportes térmicos maiores afetam negativamente 

a tenacidade da região de crescimento de grão da zona termicamente afetada de uma junta 

soldada nesses aços. O teor de manganês mais baixo do aço estudado, não influenciou 

negativamente em suas propriedades, pelo contrário, obteve-se aqui melhor propriedade de 

energia absorvida sob impacto em relação a aços HTP’s com alto Mn, e aços microligados 

convencionais mesmo em temperaturas de ensaios bastante baixas (-60°C). A título de 

comparação, a Tabela 2 mostra valores de tenacidade ao impacto a -20°C para aços HTP 

baixo Mn com outros aços referentes ao trabalho de Barbaro et al. (2016). 

 

Tabela 5.1 -  Comparativo de tenacidade ao impacto a -20°C entre aços HTP baixo Mn, HTP 1,5%Mn e aços 
microligados convencionais. 

 Tenacidade ao impacto a -20 °C (J) 

Aporte Térmico 
(kJ/cm) 

HTP baixo Mn 
(BARBARO et al. 2016) 

HTP 1,5 
Mn 

Microligado 
convencional 

12 406 265 265 

25 406 250 60 

35 406 245 45 
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6 CONCLUSÕES 

A seguir, listam-se as conclusões obtidas neste estudo: 

 À medida que se aumenta o aporte térmico, a partir da simulação pela máquina 

Gleeble®, há alteração das fases e constituintes presentes na região de crescimento 

de grão da ZTA, com a presença de ferrita bainítica e bainita granular no aporte 

térmico mais baixo, passando a ferrita poligonal e bainita granular no aporte térmico 

mais elevado; 

 Valores de dureza tendem a diminuir à medida que se eleva o aporte térmico na junta 

simulada; 

 Mesmo o valor mais alto de dureza medido na região CGZTA do material, (no aporte 

térmico mais baixo), está bem abaixo do valor limite de acordo com a literatura, o 

que indica que o material possui alta resistência ao trincamento a frio; 

 Quanto maior o aporte térmico, maior o tamanho de grão austenítico prévio, menor 

a energia de impacto absorvida em temperaturas mais baixas, ou seja, o aumento do 

aporte térmico afeta negativamente as propriedades da junta soldada; 

 O aço microligado HTP baixo Mn apresenta excelentes propriedades de tenacidade 

impacto (valores altos de energia absorvida no ensaio de impacto)  na região de 

crescimento de grãos da zona termicamente afetada mesmo em temperatura de -

60°C, quando submetido a aportes térmicos mais baixos. 

 O teor de manganês mais baixo não afetou o comportamento da região de 

crescimento de grão da ZTA negativamente, se comparado com aços HTP com teores 

de Mn mais altos, e aços microligados convencionais. Em aportes térmicos mais 

baixos obteve-se comportamento superior aos demais, com maior absorção de 

energia de impacto. 
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7 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Esta seção tem como objetivo abrir possibilidades de temas para trabalhos futuros, como se 

segue: 

 O conceito baixo manganês em aços HTP não se limita ao valor mínimo neste 

presente estudo, sendo que existe na literatura uma série de estudos sobre aços com 

teores de Mn inferiores, por exemplo 0,25% (GRAY, 2012). Um estudo comparativo 

quanto a soldabilidade para esses níveis mais reduzidos de Mn pode complementar 

este trabalho; 

 Considerando que as ZTA’s de aços transformáveis têm quatro regiões de 

microestruturas distintas (crescimento de grão, refino de grão, região intercrítica ou 

transformação parcial e região subcrítica), promover simulação, se possível em 

outras regiões para o material estudado neste trabalho. 
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