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Resumo 

 

Este estudo se refere à avaliação da soldagem de reparos embutidos conforme a Norma 

ASME PCC-2 (2006). O estudo de caso foi feito no Mineroduto I da Samarco Mineração S.A. 

O bombeamento do concentrado de minério de ferro pelo mineroduto é uma etapa importante 

do processo produtivo e a integridade das soldas realizadas durante as manutenções é fator 

crítico de sucesso para cumprimento das metas da organização. O estudo tem como objetivo, 

analisar a influência do aporte térmico na região da solda, os impactos na microestrutura do 

metal e sua relação com as propriedades mecânicas. 
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Abstract 

 

This study refers to the welding evaluation from insert plates according to ASME PCC-2 

(2006). The case study was made by Main Pipeline I at Samarco Mineração S.A. The 

pumping of iron ore concentrated through the main pipeline is an important stage of the 

production process and the integrity of the welds made during the maintenances is a critical 

success factor to achieve the organization goals. The study intends to check the heat influence 

on the region around the weld, the impacts on the metal micro structure and the relation with 

the mechanical properties. 
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1. INTRODUÇÃO 

A busca pela melhoria contínua tem motivado as empresas a desenvolverem novas 

competências e promoverem profundas mudanças nos processos de trabalho em busca por 

novas tecnologias, procedimentos e materiais. 

A inovação tecnológica, presente em todos os setores da economia, estimula a construção de 

ativos cada vez mais sofisticados e robustos, o que implica em grandes perdas financeiras nas 

situações de paradas imprevistas. A integridade dos ativos de uma empresa é mantida pela 

estratégia de manutenção, garantindo assim a sustentabilidade das operações. 

Tal realidade exige do setor de manutenção uma postura centrada na confiabilidade e 

previsibilidade, eliminando ou mitigando de forma estratégica suas vulnerabilidades. Diante 

disto, uma das vertentes desta nova postura é conhecer tecnicamente os materiais empregados 

na fabricação dos seus ativos, o comportamento destes materiais durante as operações e as 

melhores práticas para se executar as atividades de manutenção, destacando-se o processo de 

soldagem. 

O estudo de caso foi a soldagem de reparos embutidos no mineroduto I da Cia. Samarco 

Mineração S.A., o qual interliga as unidades de Germano no interior de Minas Gerais e Ubu 

no litoral do Espírito Santo. Neste mineroduto são bombeados anualmente cerca de 16,5 

milhões de toneladas métricas secas de minério de ferro, empregando-se bombas de 

deslocamento positivo com disponibilidade operacional do sistema de 99,2% (Samarco, 

2007). 

O mineroduto I tem uma extensão total de 396km e diâmetro de 508mm em quase toda a sua 

totalidade. A operação do sistema é feita por duas estações de bombas (EB-I e EB-II) e duas 

estações de válvulas (EV-I e EV-II), conforme representado na Figura 1.1. A pressão média 

de bombeamento na saída de EB-I é de 14MPa e a pressão máxima ao longo de todo o trajeto 

da tubulação é de 20MPa, monitorada no ponto PM1A.  

No mineroduto existem regiões sujeitas a condições operacionais severas onde o desgaste é 

significativo, podendo este estar relacionado à corrosão, erosão, amassamentos ou trincas.  

O setor de manutenção da Cia. Samarco Mineração S.A. tem utilizado modernas técnicas para 

monitorar a condição de integridade do mineroduto, sendo uma delas a medição da espessura 
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das paredes da tubulação. Esta medição é realizada por meio de um equipamento denominado 

PIG instrumentado, representado na Figura 1.2. 

 

 

EB-I

EB-II

EV-I

EV-II

EB-I

EB-II

EV-I

EV-II

 

Figura 1.1 - Vista da extensão do Mineroduto I da Samarco Mineração S.A.              

(Samarco, 2007). 

 

 

Figura 1.2 – Fotografia do PIG instrumentado para medição de espessura em tubulações 

(Samarco, 2007). 
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Regularmente é programada a passagem do PIG instrumentado pelo mineroduto, onde é 

gerado um relatório de anomalias, o qual serve como base para tomada de decisões no 

gerenciamento da integridade da tubulação. Neste relatório são descritas todas as anomalias 

de perda de metal e, conforme a Norma ASME B31G (2007), os pontos de atenção são as 

regiões onde a profundidade da descontinuidade ultrapassa 50% da espessura da parede da 

tubulação, regiões com imperfeições mecânicas severas e descontinuidades próximas à região 

soldada. Além dos critérios citados, o fator de reparo estimado (ERF) é calculado, levando em 

consideração: diâmetro da tubulação, pressão de operação, espessura da parede da tubulação e  

dimensões da descontinuidade. As regiões onde o ERF reportado encontra-se acima de 0,95 

são monitoradas periodicamente e sua manutenção preventiva é programada. 

A Figura 1.3 apresenta gráficos de monitoramento das descontinuidades no mineroduto 

identificadas pelo PIG instrumentado. Os gráficos em destaque apresentam o fator de reparo 

estimado e a profundidade da descontinuidade na espessura da parede da tubulação. 

 

(a) 
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(b) 

Figura 1.3 – Gráfico de classificação de descontinuidades no mineroduto identificadas pelo 

PIG instrumentado; (a) Fator de reparo estimado; (b) Profundidade da descontinuidade na 

espessura da parede da tubulação (modificado de SAMARCO, 2007). 

De acordo com Kiefner et al. (1994), as descontinuidades em tubulações podem ser reparadas 

por diversos métodos, sendo eles: remoção total do segmento danificado, lixamento 

superficial, preenchimento da descontinuidade com metal de adição, instalação de luva ao 

redor da tubulação, instalação de um reforço parcial sobre a área danificada e o reparo 

embutido soldado, sendo este último o foco deste estudo. As dimensões de uma 

descontinuidade em tubulações são representadas na Figura 1.4. 
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Figura 1.4 – Dimensões de uma descontinuidade em tubulações (modificado de POF, 2009). 
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A medição da área das descontinuidades em tubulações é realizada empregando-se análises 

por ultra-som, podendo estas descontinuidades serem classificadas em sete possíveis classes 

(POF, 2009), conforme apresentado na Figura 1.5. 
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Figura 1.5 – Classificação das descontinuidades de uma tubulação em função da área da perda 

de metal (modificado de POF, 2009). 

Para as descontinuidades caracterizadas como amassamentos ou trincas, um dos possíveis 

métodos de manutenção é a execução de um reparo embutido soldado, o qual é realizado em 

quatro etapas descritas a seguir: 

1. Escavação e localização da descontinuidade; 

2. Inspeção por ultra-som na região; 

3. Remoção da região com perda de metal; 

4. Soldagem de um reparo embutido. 

Normalmente após a realização do reparo embutido é montada uma luva tipo B sobre a região 

reparada da tubulação. A avaliação de integridade da luva não é objetivo deste estudo. A 

Figura 1.6 mostra uma fotografia da etapa de remoção da região com descontinuidade de uma 

tubulação. 
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Figura 1.6 – Fotografia de remoção da região com descontinuidade de uma tubulação 

(SAMARCO, 2007). 

 

Apesar deste procedimento já ter sido realizado em alguns trechos do mineroduto I e não ter 

propiciado a ocorrência de um incidente, existe dúvida sobre a confiabilidade do mesmo, já 

que a Norma ASME B.31.11 (2002) proíbe esta prática. 

Segundo o Kiefner et al. (1994), não é recomendada a realização do reparo embutido soldado 

em tubulações submetidas à alta pressão, uma vez que esse reparo é muito sensível a 

descontinuidades criadas durante a execução em campo e tende a gerar pontos concentradores 

de tensão. Essas descontinuidades podem promover o surgimento de  trincas nas tubulações e 

com isso a ocorrência de vazamentos não desejados.  

Na execução do reparo embutido é  necessário realizar cordões de solda no sentido 

longitudinal da tubulação. Segundo o critério de Von Mises a tensão que esse cordão deve 

resistir é o dobro da tensão que o cordão circunferencial é submetido (Figura 1.7). Logo, a 

existência de descontinuidades no cordão longitudinal pode propiciar o surgimento de uma 

trinca longitudinal conforme apresentado na Figura 1.8 e conseqüentemente um vazamento 

(Mandonado, 2007). 
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Figura 1.7 – Tensão circunferencial em uma seção longitudinal de uma tubulação 

(Maldonado, 2007). 

 

 

 

Figura 1.8 – Representação de uma trinca longitudinal em uma tubulação (POF, 2009). 

 

Em contrapartida, de acordo com a Norma ASME PCC-2 (2006), a soldagem de reparos 

embutidos é aplicável para tubulações pressurizadas, onde remove-se parte da parede da 

tubulação danificada por trincas, erosão, corrosão e outros danos mecânicos. O reparo pode 

ser realizado na forma circular (Figura 1.9), e também na forma retangular ou quadrada, desde 

que os cantos sejam arredondados. Destaca-se que o reparo embutido deve ser fabricado a 

partir de outro tubo do mesmo material, diâmetro e espessura.  

A proteção anticorrosiva da tubulação é feita por meio de um sistema de proteção catódica, 

onde é injetada uma corrente elétrica contínua na superfície da tubulação, garantindo assim a 

resistência à corrosão. Além disso, é instalado na tubulação um revestimento externo com fita 

de PVC. Com isso não se faz necessária a análise de corrosão da junta soldada no reparo 

embutido. 
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Figura 1.9 – Representação de um reparo embutido redondo em uma tubulação                  

(Norma ASME PCC-2, 2006). 

 

O fenômeno de fadiga é definido como um dano acumulativo, localizado e permanente 

causado por repetidas flutuações de tensão (WTIA, 2006). De acordo com Morris et al. 

(1980), uma trinca por fadiga pode se formar mesmo em um metal isento de microtrincas, 

entalhes ou inclusões. Quando a amplitude da tensão alternada é suficientemente alta, ocorre 

deformação plástica, isto é, movimento de longo alcance de discordâncias. Uma discordância, 

ao emergir na superfície, forma um degrau do tamanho do seu vetor de Burgers. 

O sistema de bombeamento do mineroduto 1 é composto por seis bombas operando em 

paralelo e uma bomba reserva. As bombas são de deslocamento positivo e possuem 

acumuladores na descarga para atenuar as variações de pressão durante operação. 

Ondas de pressão em uma tubulação para bombeamento de polpa são produzidas pela 

mudança na velocidade de deslocamento do fluxo, a qual é resultado da interrupção parcial ou 

total do bombeamento, fechamento de válvula ou outro bloqueio do fluxo bombeado. Estas 

ondas são atenuadas quando se afasta do ponto de origem (Norma ASME B31.11, 2002). A 

tubulação do mineroduto I encontra-se enterrada a 1,5m da superfície, estando devidamente 

ancoradas para evitar um movimento de flexão. 

Segundo Corbo et al. (2005), pulsações de pressão não são capazes de produzir vibração em 

uma tubulação, desde que se esteja dentro do limite especificado para operar e que a 

freqüência de pulsações seja diferente da freqüência natural de vibração do sistema. Para 

ocorrer  vibração é necessário que as pulsações se transfiram para uma força oscilatória 

aplicada na tubulação. Essa transferência de pulsações ocorre geralmente em áreas submetidas 
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a forças resultantes desbalanceadas, como conexões em ângulo, curvas e  alterações de 

diâmetro da tubulação. 

Conforme a Norma ASME PCC-2 (2006), se a tubulação estiver sujeita a mais de 

quatrocentos ciclos de pressão, onde a pressão do ciclo exceda em 20% a pressão de projeto, 

uma análise de fadiga deve ser considerada. Como o mineroduto I da Cia. Samarco Mineração 

S.A. opera com pressões máximas na ordem de 17% abaixo da pressão de projeto, a análise de 

fadiga não se faz necessária neste estudo. 

Este estudo visa avaliar a soldagem de reparos embutidos realizados conforme a Norma 

ASME PCC-2 (2006), aplicando-se os critérios estabelecidos na Norma API 1104 (1999). 
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2. OBJETIVOS 

 

Este trabalho tem como objetivo avaliar a soldagem de reparos embutidos executados 

conforme a Norma ASME PCC-2 (2006) na tubulação do mineroduto I da Cia. Samarco 

Mineração S.A., por meio da análise das propriedades mecânicas da junta soldada e do 

comportamento metalúrgico frente ao aporte térmico. 

Para favorecer o alcance do objetivo principal, desenvolveu-se o estudo com base em linhas 

de ação direcionadas e focadas nos seguintes objetivos específicos: 

1. Avaliação da junta soldada de acordo com a Norma API 1104 (1999). Para a avaliação 

foram realizados ensaios mecânicos de tração, dobramento guiado e nick break; 

2. Análise da influência exercida pelo aporte térmico sobre a microestrutura do metal de 

base, zona termicamente afetada e zona fundida, por meio de ensaios de dureza, 

análise química e análises macrográficas, micrográficas e fratográficas; 

3. Medição da energia de absorção ao impacto em cada região da junta soldada como 

conseqüência do procedimento de soldagem. Para a medição foram realizados ensaios 

de impacto Charpy a 0ºC e 20ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

Este capítulo contempla o referencial bibliográfico sobre soldagem com eletrodo revestido, 

metalurgia da soldagem, soldabilidade, aços de alta resistência e baixa liga, dimensionamento 

de tubulações e análise de fraturas. 

 

3.1 Soldagem com Eletrodo Revestido 

A soldagem a arco elétrico com eletrodo revestido é um dos processos mais empregados 

dentre os vários processos de soldagem existentes. A soldagem é realizada a partir do calor de 

um arco elétrico mantido entre a extremidade de um eletrodo metálico revestido e a peça de 

trabalho. O calor produzido pelo arco funde o metal do eletrodo e o seu revestimento, além do 

metal de base. O metal é depositado por meio de gotas ejetadas pelo metal fundido. Além 

disso, uma camada de escória é formada pela queima de alguns componentes do revestimento, 

evitando reações entre a atmosfera e a zona fundida durante a solidificação. As outras funções 

do revestimento são: proporcionar estabilidade do arco, controlar a forma do cordão de solda, 

adicionar elementos de liga ao metal de solda e direcionar o arco elétrico (Fortes, 2004). Este 

processo está representado na Figura 3.1 e é empregado em diversas aplicações, devido ao seu 

baixo custo e relativa simplicidade. 

De acordo com Brandi et al. (1992), o arco elétrico pode ser definido como a descarga elétrica 

mantida através de um gás ionizado, iniciada por uma quantidade de elétrons emitidos do 

eletrodo negativo (catodo) aquecido e mantido pela ionização térmica do gás aquecido. A 

Figura 3.2 representa esquematicamente o fenômeno responsável pela formação do arco 

elétrico, sendo que o calor é gerado devido aos choques entre as cargas em movimento e ao 

bombardeamento de partículas na zona fundida.  

A soldagem com eletrodo revestido pode ser realizada utilizando corrente contínua ou 

alternada, dependendo do tipo de revestimento do eletrodo. A soldagem com corrente 

contínua pode ser realizada com polaridade direta (eletrodo negativo) ou com polaridade 

reversa (eletrodo positivo). O uso da corrente contínua é normalmente associado à melhor 

estabilidade do arco elétrico e qualidade da deposição. Já a corrente alternada dificulta a 

ignição e reduz a estabilidade do arco, entretanto minimiza a queda de tensão ao longo do 

cabo de ligação, o que pode ser vantajoso onde a soldagem deve ser realizada a distância.  
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O equipamento utilizado neste processo de soldagem consiste de uma fonte de energia, cabos 

de ligação, um porta-eletrodo, um grampo conector de aterramento e o eletrodo consumível.  

 

 

Figura 3.1 – Representação esquemática do funcionamento do processo de soldagem com 

eletrodo revestido (Brandi et al., 1992). 

 

 

Figura 3.2 – Representação esquemática do fenômeno de formação do arco elétrico em 

soldagem (Brandi et al., 1992). 
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Segundo Brandi et al. (1992), uma característica importante da soldagem com eletrodos 

revestidos, e que o diferencia dos demais processos semi-automáticos convencionais, é que a 

tensão de arco não é controlável independente dos outros parâmetros, por três razões básicas:  

 O controle da distância entre o eletrodo e a peça é realizado manualmente e não pode 

ser executado com grande precisão; 

 A transferência do metal de adição no arco está associada a variações consideráveis no 

comprimento efetivo do arco e conseqüentemente na tensão; 

 Maiores tensões são requeridas para a operação normal, à medida que a corrente de 

soldagem é aumentada. 

 

3.2 Macroestrutura de Soldas por Fusão 

Conforme Fortes (2004), ao se considerar o ciclo térmico de cada ponto próximo à junta, 

pode-se dizer que a temperatura do pico (Tp) de cada ponto varia com a sua distância ao 

centro do cordão de solda. Colocando-se na forma gráfica as temperaturas de pico versus a 

distância ao cordão de solda, tem-se uma curva esquemática semelhante à exibida na Figura 

3.3.  

 

 

 

Figura 3.3 – Representação esquemática do ciclo térmico na região de um cordão de solda 

(Fortes, 2004). 
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Esta curva é conhecida como repartição térmica, uma vez que é possível distinguir três 

regiões com propriedades mecânicas diferentes, sendo elas: 

A. Zona fundida (ZF): região onde o metal foi fundido e solidificado durante a soldagem. 

As temperaturas de pico são superiores à temperatura de fusão (Tf); 

B. Zona termicamente afetada (ZTA): região do metal de base não fundida, mas que teve 

sua microestrutura e propriedades afetadas pelo ciclo térmico da soldagem. As 

temperaturas de pico são superiores a uma temperatura crítica (Tc), característica para 

cada metal; 

C. Metal base (MB): região da peça mais afastada da solda que não apresenta alterações 

devidas ao ciclo térmico. As temperaturas de pico são inferiores a Tc. 

A repartição térmica é dependente do tipo do metal de base, da geometria da junta, da 

espessura da junta e da velocidade de resfriamento. Uma das preocupações principais de toda 

junta soldada é garantir a sua integridade estrutural, devido à heterogeneidade metalúrgica e 

de propriedades mecânicas, tanto na ZF como na ZTA, sendo comparadas com o MB. Esta 

heterogeneidade é conseqüência da natureza do ciclo térmico, composição química, taxa de 

resfriamento e características de transformação de fases, afetando a tenacidade da junta 

soldada e a sua dureza (Lancaster, 1999). 

 

3.3 Formação da Zona Fundida 

A zona fundida (ZF) é formada basicamente por contribuições do metal de base (MB) e do 

metal de adição, os quais são misturados no estado líquido na região da poça de fusão (Brandi 

et al., 1992). Define-se como coeficiente de diluição (), ou simplesmente diluição, a 

proporção com que o MB participa da ZF, conforme representado na (Equação 3.1). 

 

(3.1) 

 

 

%100
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Conforme apresentado na Equação 3.2, a diluição pode também ser obtida pela medida em 

macrografias da seção transversal de uma solda, de acordo com as áreas proporcionais à 

quantidade do MB fundido (B) e do metal de adição (A) que participam da formação da ZF: 

(3.2) 

 

A Figura 3.4 representa a estimativa de diluição a partir da geometria da solda em uma junta 

topo a topo e uma junta em V. 

A A

B
B B

A A

B
B B

 

Figura 3.4 – Estimativa de diluição a partir da geometria da solda: (a) junta topo a topo; (b) 

junta com chanfro em V (modificado de Fortes, 2004).  

 

A formação dos primeiros cristais é iniciada no local de menor temperatura da solda. Esse 

local situa-se no ponto onde o metal fundido e o metal de base não fundido se encontram 

(Fortes, 2004). Com a continuação do processo de solidificação, pode ser observado que os 

grãos no centro são menores e possuem uma textura mais fina que os grãos localizados nos 

limites exteriores do depósito de solda, conforme representado na Figura 3.5. 

 

Figura 3.5 – Representação esquemática da solidificação de uma junta soldada,                 

(Fortes, 2004). 
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Os grãos externos são os primeiros a se solidificar, permanecendo mais tempo a altas 

temperaturas, o que favorece o seu crescimento. O tamanho do grão pode ter efeito na 

integridade da solda, uma vez que os grãos pequenos são mais resistentes do que grãos 

grandes. Se surgir uma trinca, a tendência é que ela se inicie na área onde os grãos são 

maiores, pois conforme Fortes (2004), os contornos de grãos grandes são mais favoráveis à 

formação de fases indesejáveis, já que  existem muitos vazios ou átomos ausentes. 

Um fenômeno que ocorre na ZF é o crescimento competitivo de grãos (Figura 3.6). Durante a 

solidificação, os grãos tendem a crescer na direção perpendicular à interface líquido/sólido, 

desde que esta seja a direção do gradiente máximo de temperatura e, portanto, a direção de 

maior facilidade para solidificação. Apesar disto, os grãos também têm sua própria direção 

preferencial de crescimento, por exemplo, a direção cristalográfica <100> em metais cúbicos 

de face centrada e cúbicos de corpo centrado. Portanto, durante a solidificação, o grãos com 

sua direção de crescimento preferencial na mesma direção do gradiente máximo de 

temperatura crescem e barram o crescimento de outros grãos, cuja direção de crescimento não 

está orientada na direção do gradiente máximo de temperatura (Kou, 1987). 

 

 

Figura 3.6 – Crescimento competitivo de grãos na zona fundida de um cordão de solda     

(Kou, 1987). 
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Os cristais nucleiam na interface sólido-líquido, e crescem de forma epitaxial no sentido do 

gradiente de temperatura (G), a uma taxa de solidificação (R), a qual é função da velocidade 

de soldagem e do seno do ângulo formado entre o limite da poça de fusão e a direção de 

soldagem (Lancaster, 1999). 

O tipo de subestrutura de cada grão individual na estrutura da solda por fusão depende da 

forma da frente de solidificação, a qual está influenciada pela concentração do soluto do metal 

líquido e pelo parâmetro de solidificação, G/R. Na medida em que a relação G/R decresce, a 

microestrutura se torna mais dendrítica, conforme apresentado na Figura 3.7. Em soldas 

geralmente predominam as subestruturas colunar e celular dentrítico. 

 

 

Figura 3.7 – Crescimento dos grãos durante a solidificação (Lancaster, 1999). 

 

3.4 Zona Fundida 

Nas soldas dos aços de baixa liga, a solidificação começa com a nucleação da ferrita-δ na 

linha de fusão (LF), solidificando-se com um crescimento celular que vai transformando em 

grãos colunares de austenita. Durante o resfriamento, a austenita transforma-se em ferrita de 
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contorno de grão, a qual cresce por um mecanismo de difusão nos limites dos grãos 

austeníticos (Bhadeshia et al,.1987). 

Se a temperatura tem uma queda muito rápida, a difusão torna-se mais difícil e a ferrita cresce 

como lamelas, chamada de ferrita Widmastätten, a qual nucleia na interface α-γ e cresce 

dentro da austenita, tornando-se mais fina à medida que a taxa de resfriamento é maior. O 

carbono é rejeitado dentro da austenita na frente das pontas das lamelas e, ao mesmo tempo, a 

ferrita acicular nucleia em inclusões dentro dos grãos austeníticos, crescendo em forma de 

finas lamelas. O excedente de austenita decompõe em perlita e ou misturas de martensita e 

austenita retida (AM). 

De acordo com ASM (1997), as principais fases da zona fundida em aços de baixo carbono 

são: 

1. Ferrita primária: 

 Ferrita em contorno de grão: ferrita pro-eutetóide que cresce ao longo da 

austenita primária em contornos de grão. É equiaxial ou poligonal, e pode 

ocorrer em veios; 

 Ferrita poligonal intragranular: ferrita poligonal que não é associada à austenita 

primária em contornos de grão. É muito maior que a largura média das ripas de 

ferrita acicular, sendo chamada de ferrita idiomórfica. 

2. Ferrita com segunda fase: 

 Com alinhamento da segunda fase: ripas de ferrita paralelas classificadas como 

ferrita de Widmastätten e bainita; 

 Com a segunda fase não alinhada: ferrita randomicamente distribuída ou ripas 

isoladas de ferrita; 

 Agregado de ferrita com carboneto: uma estrutura fina de ferrita com 

carboneto incluindo perlita. 

3. Ferrita acicular: pequenos grãos de ferrita não alinhada encontrada dentro de grãos da 

austenita primária. 

4. Martensita: colônia de martensita maior que as ripas de ferrita adjacentes. 



 19 

Em geral, os efeitos do processo e dos parâmetros de soldagem na estrutura do material são 

devido aos efeitos térmicos e de composição química. Os efeitos da composição química 

estão ligados à zona de fusão, enquanto os efeitos térmicos afetam a zona de fusão e a zona 

termicamente afetada. Os constituintes da zona fundida de aços ferríticos são identificados 

segundo codificação do IIW (International Institute of Welding), conforme descrito na Tabela 

3.1 e ilustrado na Figura 3.8 (Modenesi, 2004). 

 

Tabela 3.1 – Constituintes da zona fundida de aços ferríticos (Modenesi, 2004). 

 

 

Durante a solidificação de aços, há uma segregação interdendrítica do manganês (Mn), difícil 

de ser evitada. O manganês reduz a atividade do carbono na austenita, fazendo com que o 

carbono também segregue nas vizinhanças das regiões ricas em Mn. Durante a transformação 

de fases, após a laminação a quente, estas regiões ricas em carbono e manganês transformam-

se em perlita. 
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Figura 3.8 – Constituintes da zona fundida de aços ferríticos (Modenesi, 2004). 

 

3.5 Zona Termicamente Afetada 

A zona termicamente afetada (ZTA) é a região não fundida do material de base adjacente à 

poça de fusão originada pelos ciclos térmicos próprios da soldagem. Dependendo da 

severidade dos ciclos, apresentará diferentes características metalúrgicas e de propriedades 

mecânicas. A largura da ZTA é função do aporte de calor, espessura e geometria do chanfro 

da chapa, temperatura de inicio e entre passes (Fosca, 2003). 
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Observa-se na Figura 3.9 que os limites da largura da ZTA correspondem à temperatura 

solidus (Ts) ao lado adjacente à poça de fusão e à temperatura crítica inferior A1, ao lado da 

zona não afetada do metal de base.  

 

 

Figura 3.9 – Temperaturas e estruturas da ZTA; GG – grãos grosseiros; GF – grãos finos; IC - 

intercrítica (modificado de Fosca, 2003). 

 

Conforme Lancaster (1984), dependendo da severidade do ciclo térmico da soldagem, a ZTA 

pode ser subdivida em quatro zonas, as quais apresentam diferentes características 

metalúrgicas e propriedades mecânicas. 

As quatro regiões são: região de grãos grosseiros (RGG), região de grãos finos (RGF), região 

intercrítica (RI) e região subcrítica (RS), descritas a seguir por Harrison (1989): 
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1. Região de Grãos Grosseiros: esta região atinge temperaturas de pico entre 1100ºC e 

1400ºC, produzindo um crescimento de grão austenítico e um decréscimo na 

tenacidade devido ao maior tamanho de grão. Dependendo da taxa de resfriamento as 

fases observadas nesta região incluem ferrita poligonal, ferrita de Widmanstatten, 

ferrita acicular, e martensita em ripas. Além disso, as fases enriquecidas em carbono 

ou fases secundárias podem transformar-se em perlita, carbonetos ou constituinte AM 

(austenita residual e martensita); 

2. Região de Grão Finos: esta região é submetida a temperaturas mais baixas, não 

havendo crescimento de grão austenítico. A grande área de contorno de grão tende a 

promover a nucleação de ferrita, sendo que a austenita enriquecida remanescente no 

centro do grão e pode transformar-se em perlita; 

3. Região Intercrítica: durante o resfriamento, a austenita enriquecida em carbono e 

manganês pode transformar-se em uma grande variedade de microestruturas como 

perlita, bainita superior, martensita auto-revenida ou martensita de alto carbono, 

dependendo do tempo de resfriamento entre as temperaturas de 800ºC e 500ºC; 

4. Região Subcrítica: embora não pareça ocorrer mudança nas morfologias dos 

constituintes, o efeito combinado do aquecimento e da tensão residual pode causar 

envelhecimento dinâmico, levando a uma fragilização da estrutura. 

Na soldagem com seqüência de passes controlada a situação é mais complexa do que na 

soldagem de um único passe devido à transformação parcial da estrutura da ZTA inicial pelo 

passe subseqüente, isto é, cada cordão de solda é tratado termicamente pelo cordão seguinte. 

O resultado deste processo é uma ampla gama de estruturas, as quais dependem da distância 

que se encontram em relação à zona fundida. A região de grãos grosseiros, dependendo de sua 

localização, experimenta um ou mais ciclos térmicos que dependendo da temperatura de 

reaquecimento, pode alterar sua estrutura para: região de grãos finos, região intercrítica ou 

região subcrítica (Fosca, 2003). A Figura 3.10 mostra o efeito das transformações estruturais 

produzidas pela seqüência de passes na soldagem. 

O topo da solda é uma região crítica na qual a tenacidade é desejável,  visto que, a última 

camada a ser depositada em uma solda multipasse pode não receber o beneficiamento do 

tratamento da recristalização. Com isso, é preciso um planejamento cuidadoso dos cordões 

finais para assegurar que ocorra o refino dos grãos onde for necessário (Fortes, 2004). 



 23 

 

Figura 3.10 – Regiões da ZTA na soldagem com seqüência de passes (Easterling, 1983). 

 

3.6 Descontinuidades na Zona Fundida 

As descontinuidades que podem ocorrer na zona fundida são as trincas de solidificação ou 

trincas a quente, trincas induzidas por hidrogênio, mordedura, porosidade, inclusões de 

escória, falta de fusão e falta de penetração, descritos a seguir. 

3.6.1 Trincas de solidificação 

Segundo Kelkar (2008), as trincas surgem enquanto a temperatura da solda ainda está alta e  

está relacionado à solidificação. O crescimento da trinca normalmente ocorre devido às 

tensões de resfriamento induzidas na solda. O trincamento ocorre quando existe uma baixa 

solubilidade dos elementos de liga nas fases primárias da solidificação. Com o crescimento 

dos grãos, estes eliminam as impurezas e as direcionam para o centro da solda. As impurezas 

reagem com os elementos existentes e formam fases fundidas com baixa resistência mecânica. 

Trincas de solidificação ocorrem no centro da solda e podem se estender pelo comprimento da 

solda, gerando trincas longitudinais. Em alguns casos, trincas podem se formar na linha de 

fusão com direção de crescimento radial para o centro do cordão de solda, formando trincas 

em cratera, conforme apresentado na Figura 3.11. 
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Figura 3.11 – Localização típica de trincas de solidificação (modificado de Kerkar, 2008). 

 

3.6.2 Trincamento a frio induzido pelo hidrogênio 

O trincamento a frio induzido pelo hidrogênio é uma descontinuidade que ocorre algum 

tempo após a soldagem, tornando-se extremamente crítico e sendo ainda mais perigoso do que 

a trinca a quente, pois depende de procedimentos especiais, como por exemplo, inspeção com 

ensaios não destrutivos quarenta e oito horas após a execução da soldagem. Este tipo de 

descontinuidade coloca a integridade de peças, equipamentos e estruturas em risco de fratura 

catastrófica. Às vezes, o aparecimento destas trincas pode demorar e podem possuir tamanhos 

abaixo do limite de detecção dos ensaios não destrutivos adequados. 

As trincas induzidas por hidrogênio ocorrem a temperaturas próximas à temperatura 

ambiente, sendo mais comumente observadas na zona termicamente afetada. O hidrogênio é 

introduzido na poça de fusão pela umidade absorvida pelo revestimento dos eletrodos, pela 

atmosfera e pela condensação ocorrida na superfície da tubulação, resultando em um cordão 

de solda já solidificado e retendo hidrogênio dissolvido. O hidrogênio também pode ser 

originado de hidrocarbonetos, produtos de corrosão, graxa ou outros contaminantes orgânicos 

no tubo ou no eletrodo. Numa poça de fusão, o hidrogênio se difunde do cordão de solda para 

as regiões adjacentes da zona termicamente afetada que foram reaquecidas suficientemente 

para formar austenita (Figura 3.12). Na medida em que a solda se resfria, a austenita se 

transforma e dificulta a difusão posterior do hidrogênio. O hidrogênio retido nesta região 

adjacente ao cordão de solda pode causar fragilização (Fortes, 2004). 
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Figura 3.12 – Trincamento a frio induzido pelo hidrogênio (Vilarinho, 2007). 

 

3.6.3 Falta de penetração 

A falta de penetração refere-se à falha em se fundir e encher completamente a raiz da junta 

soldada, conforme apresentado na Figura 3.13. A falta de penetração é causada por diversos 

fatores, destacando-se a manipulação incorreta do eletrodo, um projeto inadequado da junta 

(ângulo de chanfro ou abertura da raiz pequenos), a escolha de um eletrodo muito grande ou o 

uso de uma baixa energia de soldagem. Falta de penetração causa uma redução da seção útil 

da solda além de ser um concentrador de tensões (Modenesi, 2001). 

 

 

Figura 3.13 – Falta de penetração em uma solda de topo em V (Modenesi, 2001).  

 



 26 

3.6.4 Mordedura 

Mordeduras são reentrâncias agudas formadas pela ação da fonte de calor do arco entre um 

passe de solda e o metal de base ou entre passes adjacentes. Quando formada na última 

camada do cordão, a mordedura forma um redução da espessura e atua como um concentrador 

de tensões, conforme mostrado na Figura 3.14. Quando formada no interior da solda ela pode 

ocasionar a formação de uma falta de fusão ou de inclusão de escória. Mordeduras são 

causadas por manipulação inadequada do eletrodo, comprimento excessivo do arco e por 

corrente ou velocidade de soldagem elevadas. 

 

Figura 3.14 – Mordedura em uma solda de topo em V (Modenesi, 2001).  

 

3.6.5 Inclusões de escória 

Inclusões de escória são partículas de óxidos ou outros sólidos não-metálicos aprisionados 

entre os passes de solda ou na linha de fusão (Figura 3.15). Na soldagem com vários passes, 

parte da escória depositada com um passe pode ser inadequadamente removida e não ser 

refundida pelo passe seguinte, ficando aprisionada sob este passe. Inclusões de escória podem 

agir como concentradores de tensão favorecendo a iniciação de trincas. 

 

 

Figura 3.15 – Inclusão de escória em uma solda de topo em V (Modenesi, 2001).  
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3.6.6 Porosidade 

A porosidade é causada pelo emprego de técnicas incorretas (grande comprimento do arco ou 

alta velocidade de soldagem), pela utilização de metal de base sem limpeza adequada ou por 

eletrodo úmido. A porosidade agrupada ocorre na abertura e fechamento do arco (Figura 

3.16). A técnica de soldagem com um pequeno passe na direção inversa, logo após começar a 

operação de soldagem, permite ao soldador refundir a área de início do passe, liberando o gás 

deste e evitando assim este tipo de descontinuidade (Fortes, 2004). 

 

 

Figura 3.16 – Porosidade em uma junta soldada em ângulo (Vilarinho, 2007).  

 

3.6.7 Falta de fusão 

A falta de fusão refere-se à ausência de união por fusão entre passes adjacentes de solda ou 

entre a solda e o metal de base. A falta de fusão é causada por um aquecimento inadequado do 

material sendo soldado, como resultado de uma manipulação inadequada do eletrodo, uso de 

energia de soldagem muito baixa, soldagem em chanfros muito fechados ou mesmo falta de 

limpeza da junta. Esta descontinuidade, representada na Figura 3.17, é um concentrador de 

tensões severo, podendo facilitar a iniciação de trincas (Modenesi, 2001). 
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Figura 3.17 – Falta de fusão em uma junta soldada em ângulo (Modenesi, 2001).  

 

3.7 Descontinuidades na Zona Termicamente Afetada 

A temperatura na ZTA aumenta rapidamente a um nível próximo ao da poça de fusão e 

diminui rapidamente produzindo um efeito como o de têmpera, tornando-se austenítica 

durante o aquecimento e podendo conter martensita após o resfriamento.  Esta é, portanto, 

uma região potencial de descontinuidades e seu comportamento em um material qualquer é 

um aspecto importante de consideração em soldabilidade. Dentre os principais 

descontinuidades, destacam-se a fragilização por hidrogênio e a decoesão lamelar (Fortes, 

2004). 

3.7.1 Fragilização por hidrogênio 

Segundo Meester (1997), o hidrogênio é proveniente da umidade presente nos gases de 

proteção, sujeira e óxidos presentes no metal de base e da umidade do revestimento dos 

eletrodos. O uso de eletrodos celulósicos favorece a entrada de hidrogênio no metal de solda, 

pois seu revestimento é proveniente de matéria orgânica, rica em hidrogênio.  

O hidrogênio quando está presente na atmosfera do arco, se dissocia em hidrogênio atômico, 

que é facilmente absorvido pela poça de fusão durante a soldagem. Após a solidificação da 

poça de fusão, ocorre uma diminuição da solubilidade do hidrogênio. Uma parte permanece 

dissolvida no estado sólido como hidrogênio atômico, e outra parte é devolvida para o meio 

ambiente na forma de gás hidrogênio. No estado sólido existe uma diferença de solubilidade 

do hidrogênio na ferrita e na austenita. A solubilidade do hidrogênio é maior na austenita do 
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que na ferrita. Assim, o hidrogênio difunde-se preferencialmente para regiões austenitizadas 

do metal base. Estas regiões podem sofrer têmpera devido à velocidade de resfriamento, 

associando assim o hidrogênio à martensita e formando trincas (Figura 3.18). 

 

Figura 3.18 – Trinca por hidrogênio na ZTA (Paranhos et al., 2004).  

 

As medidas práticas para se evitar a fragilização dependem de reduzir o hidrogênio na poça de 

fusão e evitar uma ZTA endurecida. 

A dureza da ZTA depende diretamente da taxa de resfriamento, pois quanto maior a taxa de 

resfriamento, mais facilmente  a estrutura pode trincar. O tipo de junta afeta o resfriamento 

pelo número de caminhos ao longo dos quais o calor pode fluir. A Figura 3.19 mostra que 

uma junta de topo possui dois caminhos e já em uma junta em ângulo tem três caminhos, 

resfriando neste caso mais rapidamente (Fortes, 2004). 

 

 

Figura 3.19 – Caminhos do fluxo de calor em juntas de topo e em ângulo (Fortes, 2004). 
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De acordo com Kiefner et al. (1994), são utilizadas comumente três opções para prevenir as 

trincas por hidrogênio em soldas feitas em campo, além é claro, da utilização de eletrodos de 

baixo hidrogênio. Estas opções são: utilizar o menor aporte térmico requerido, menor 

temperatura de pré-aquecimento e utilizar uma seqüência de passes controlada. 

O método mais assertivo para definição do menor aporte térmico necessário é a análise 

térmica computadorizada, a qual faz um modelamento de todos os fatores relacionados à 

transferência de calor no cordão de solda. A seqüência de passes controlada é fundamental 

para se evitar a utilização de alto aporte térmico. Entretanto este procedimento requer 

considerável habilidade por parte do soldador. 

 

3.7.2 Decoesão lamelar 

A decoesão lamelar ocorre em chapas grossas como resultado de imperfeições no metal de 

base, acentuadas pelas deformações de soldagem e projeto da junta inadequados. As trincas 

são abertas próximo à ZTA e se propagem na forma de degraus (Figura 3.20). Uma seqüência 

de passes controlada é ideal para reduzir o risco de decoesão lamelar (Fortes, 2004). 

 

 

Figura 3.20 – Decoesão lamelar em uma junta soldada em T (Modenesi, 2004). 
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3.4 Soldabilidade 

A soldabilidade é definida como a capacidade de um material ser soldado sob as condições 

impostas de fabricação em uma estrutura específica e convenientemente projetada, de modo a 

executar satisfatoriamente o serviço pretendido (Jenney et al., 2001). 

3.4.1 Aporte térmico 

Segundo Debroy et al. (1985) e Lancaster (1999), na soldagem a arco elétrico, o aporte 

térmico é definido como o calor cedido à junta soldada por unidade de comprimento, sendo 

calculado pela Equação 3.3. 

(3.3) 

 

Onde:   

H é o aporte de calor (J/mm); 

V é a tensão aplicada (V); 

 I é a corrente elétrica (A); 

v é a velocidade de soldagem (mm/s); 

 η é a eficiência térmica do processo de soldagem (%). 

A eficiência térmica do processo de soldagem depende da natureza do material de base, do 

tipo da fonte de calor e dos parâmetros de soldagem. A Tabela 3.2 apresenta valores de 

eficiência para alguns processo de soldagem. 

3.4.2 Carbono equivalente  

O carbono é o elemento que mais influencia na temperabilidade e na dureza final do aço. Com 

isso, têm se considerado denominar o carbono equivalente (Ceq) como um índice que permite 

correlacionar a composição química do aço com a sua tendência a apresentar estruturas 

frágeis, quando este é submetido a um processo de soldagem. Entretanto, atualmente existe 

uma tendência de reduzir a quantidade de carbono nos aços, uma vez que essa redução tem 

um efeito benéfico nas propriedades da junta soldada, principalmente na ductilidade (Barnes, 

1990). 








 


v
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Tabela 3.2 – Eficiência térmica de diferentes processos de soldagem (Debroy et. al, 1985). 

Processo Eficiência (%) 

Oxiacetilênico 35 

Soldagem TIG 20 – 50 

Soldagem MIG / MAG 70 – 85 

Soldagem por eletrodo revestido 70 – 80 

Soldagem por arame tubular 65 – 85 

Soldagem por arco submerso  90 – 99 

Soldagem a laser 0 – 70 

 

Segundo Fortes (2004), para o cálculo do carbono equivalente, determina-se o teor 

aproximado de outros elementos de liga que produzem uma dureza equivalente a 1% de 

carbono. Então o carbono equivalente, que é uma indicação da temperabilidade e pode ser 

calculado pela (Equação 3.4), dada pelo Instituto Internacional de Soldagem. 

 

(3.4) 

 

Vale ressaltar que uma preocupação tradicional dos usuários de tubos fabricados com os 

materiais de classe API está relacionada à soldabilidade, a qual aumenta com a diminuição do 

teor de carbono e do valor de carbono equivalente (Gray et al., 1987). 

Nota-se na Figura 3.21 que os primeiros aços do tipo X-52 eram praticamente impossíveis de 

serem soldados, se comparados com os que apresentam limites de escoamento na faixa de X-

70 a X-100, os quais possuem teores de carbono menores que 0,1%. 

3.4.3 Taxa de resfriamento 

O tempo de resfriamento é um fator que pode definir a possibilidade de formação de 

estruturas frágeis na união soldada. Este tempo é medido na faixa de temperatura dos 800ºC a 

500 ºC (Δt8-5) durante o resfriamento da união soldada, levando em consideração o aporte de 
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calor, o tipo da junta, a espessura da chapa e as propriedades físicas do material (Fosca, 

2003). 

 

 

Figura 3.21 – Evolução da soldabilidade dos aços API (Gray et al., 1987). 

 

De acordo com Bay (2001), quanto maior for a taxa de resfriamento, maior será a resistência 

mecânica da junta soldada. Em tubos com a parede mais espessa, a extração de calor para o 

restante do metal base é maior, aumentando assim a taxa de resfriamento. Portanto, quanto 

maior for a espessura do tubo, maior será a taxa de resfriamento e conseqüentemente o 

endurecimento obtido na ZTA. 

Os tubos com parede mais espessa também estão sujeitos a maior contração durante a etapa de 

soldagem, resultando em maiores tensões residuais.  O diâmetro do tubo afeta a soldabilidade, 

pois tubos com grandes diâmetros tendem a aumentar o tempo entre passes, resultando no 

resfriamento mais rápido do cordão de solda, podendo com isso, gerar trincas. 

De uma maneira geral, o Δt8-5 é maior do que dez segundos para os aços com baixa 

temperabilidade, impedido que a ZTA seja temperada e forme uma estrutura do tipo 
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martensítica. Esta estrutura associada ao teor de hidrogênio e tensões residuais de tração pode 

gerar trincas (Bernard, 1975). 

O tempo de resfriamento pode ser calculado pela Equação  de Rosenthal (Equação 3.5), onde 

considera-se que a fonte de calor transfere toda a sua energia sobre a superfície da chapa,  a 

qual desconsidera qualquer perda de calor desde a superfície e os coeficientes físicos são 

constantes (Ivey, 2005). 

  

(3.5) 

 

Onde: 

Δt8/5 é o tempo de resfriamento no intervalo de 800 a 500ºC (s); 

H é o aporte de calor (J/mm); 

To é a temperatura inicial da chapa a soldar (ºC); 

λ é a condutividade térmica (J/s.mm.ºC). 

Segundo Easterling (1983), na soldagem com seqüência de passes, as transformações 

metalúrgicas são ainda mais complexas, já que os passes posteriores geram tratamentos 

térmicos sobre os passes já executados e ao mesmo tempo na ZTA dos passes anteriores, 

criando uma heterogeneidade metalúrgica e como conseqüência, uma heterogeneidade de 

propriedades mecânicas tendo como conseqüências: 

 Cada ciclo térmico gerado pelo passe subseqüente refinará ou normalizará parte do 

metal de solda anterior; 

 O calor de aporte total por cordão é reduzido na medida em que o crescimento de grão 

é minimizado; 

 O passe prévio pode fornecer um preaquecimento o qual tende a incrementar o tempo 

de resfriamento; 

 O passe subseqüente tende a recozer parte do passe anterior aliviando tensões 

residuais. 
















oo TT

H
t

800

1

500

1

2
5/8





 35 

3.4.4 Dureza na junta soldada 

A literatura dá maior importância à dureza da ZTA, devido ao fato de que esta é considerada 

como um indicador de problemas potenciais de uma junta soldada, como o trincamento a frio 

e corrosão sob tensão. A dureza da ZTA é função da composição química, principalmente do 

teor de C e da taxa de resfriamento (Fosca, 2003). 

Conforme Lancaster (2003), para um aço de alta resistência mecânica e baixa liga (ARBL), os 

valores medidos de dureza na ZTA, para uma distância entre 1 a 2mm abaixo da borda 

superior da junta soldada, devem estar entre 300 e 350HV, sendo aceitável como máximo 

366HV, para não ser susceptível ao trincamento. Para a borda inferior, o valor máximo da 

dureza deve ser de 250HV a uma distância entre 1 a 2mm acima da borda, não sendo assim 

susceptível a trincamento por corrosão sob tensão. 

Geralmente a maior dureza é encontrada na proximidade da linha de fusão, já que esta zona 

atinge a velocidade máxima de resfriamento e a máxima temperatura da ZTA, permanecendo 

mais tempo em alta temperatura, inclusive promovendo crescimento de grão e, por 

conseguinte, maior temperabilidade do material. 

 

3.5 Aços de Alta Resistência e Baixa Liga (ARBL) 

Os aços de alta resistência e baixa liga são também chamados de aços microligados, 

possuindo pequenas quantidades de elementos de liga como Mo, Cr, Ni, V, Ti, Nb, B e Zr, os 

quais produzem um aumento importante na resistência à tração e na ductilidade destes aços 

(Fosca, 2003). 

Utilizando-se o processo de laminação controlada (TMCR), é possível obter uma 

microestrutura com tamanho de grão reduzido, com baixo teor de carbono, maior tenacidade e 

melhor soldabilidade, tendo as propriedades mecânicas iguais ou melhores do que um aço 

produzido pelo método convencional de laminação a quente e normalização. Os aços 

produzidos pela rota TMCR possuem um custo menor, devido a não exigência do tratamento 

térmico de normalização. 

O desenvolvimento inicial dos aços ARBL visou sua utilização na indústria de petróleo e gás, 

entretanto, suas boas propriedades mecânicas estenderam seu uso para outros setores da 

indústria (Meester, 1997). 
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Os aços de alta resistência eram produzidos até a década de 70 pelo processo de laminação a 

quente seguida de uma normalização, visando obter uma estrutura composta de finas lamelas 

de ferrita, perlita e grãos maiores de ferrita (ASTM nº 7-8). Este processo foi modificado para 

operações de conformação termomecânica, permitindo a produção de aços X-70, com 

reduzidos teores de carbono e adições dos elementos de liga como nióbio e vanádio. A 

microestrutura passou a apresentar maior uniformidade e com grãos mais refinados de ferrita 

(ASTM nº 10-11). 

A partir da década de 80 esta tecnologia foi aperfeiçoada com a introdução do processo de 

resfriamento acelerado, juntamente com o conceito de laminação a quente. Foi então possível, 

produzir um aço X80 com teores de carbono ainda mais reduzidos, melhorando assim sua 

soldabilidade. Neste caso a microestrutura apresentava-se mais refinada, do tipo ferrítica-

bainítica. 

Para atingir níveis de resistência ainda maiores como 827 MPa (X120), é necessário produzir 

um aço utilizando uma composição química diferenciada e processos de laminação controlada 

onde o refinamento de grão é conseguido aplicando-se processamento termomecânico de 

laminação controlada, seguido por um resfriamento acelerado, tendo como principais 

produtos de transformação a bainita inferior e ripas de martensita. O resumo desta evolução 

está representado na Figura 3.22. 

De acordo com Callister (2000), os aços microligados apresentam, na sua forma original mais 

simples, uma estrutura do tipo ferrita-perlita. Além disto, devido ao fato da alta resistência 

mecânica, boa soldabilidade e boa tenacidade, graças aos baixos teores de carbono e às micro-

adições, os aços ARBL tornaram-se aptos para a fabricação de dutos. 

O limite de escoamento, segundo a Norma API 5L (2004) é a tensão de tração necessária para 

produzir um alongamento de 0,5% do comprimento útil do corpo de prova, medido com um 

extensômetro. Para um tubo expandido a frio a norma exige que a relação entre o limite de 

escoamento e o limite de resistência não ultrapasse 0,93. A Figura 3.23 apresenta os valores 

do limite mínimo de escoamento para diferentes aços API. 

O limite de escoamento de um tubo no sentido longitudinal é maior do que no sentido 

transversal, devido ao aumento de resistência obtido pela conformação mecânica. No sentido 

transversal, a menor resistência mecânica é explicada pela ocorrência do Efeito Bauschinger. 
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Figura 3.22 – Desenvolvimento de aços para tubos com a Norma API                        

(modificado de Bott, 2005). 

 

 

Figura 3.23 – Limite mínimo de escoamento em função das classes de aços API       

(Usiminas, 2007). 
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O Efeito Bauschinger pode ocorrer basicamente devido a dois mecanismos. Um deles propõe 

que a presença de tensões residuais localizadas, como as encontradas no empilhamento de 

discordâncias em contornos de grão, facilitariam o movimento de discordâncias no sentido 

contrário ao da deformação inicial, assim facilitando o escoamento no sentido reverso. O 

outro mecanismo propõe que fontes de discordâncias de sinais opostos no carregamento 

reverso proporcionariam a aniquilação de discordâncias inicialmente formadas, com 

conseqüente redução do encruamento e do limite de escoamento observado inicialmente (Han 

et al., 2005). 

3.5.1 Refino de grão 

Segundo Cohen et al. (1979), a simples diminuição do teor de carbono do aço causaria uma 

redução proporcional do limite de escoamento do material. Logo, outro mecanismo de 

endurecimento deve ser acionado para que se possa produzir uma liga com boa resistência 

mecânica e alta ductilidade. Este mecanismo, resultado da adição de elementos microligantes 

nos aços ARBL, é o de refino de grão. A diminuição do tamanho de grão é o único método de 

aumento da resistência mecânica e ductilidade simultaneamente.  

Baseado na Equação de Hall-Petch, uma diminuição do tamanho de grão ASTM 6-8 (aços 

comum) para ASTM 12-14 (típico dos aços ARBL) resulta em um aumento de resistência na 

ordem de 210 MPa. De fato, apesar da adição de elementos de liga favorecer o endurecimento 

por solução sólida e também precipitação de carbonitretos, o refino de grão é o método mais 

eficiente e almejado no processamento de aços baixa liga. A Figura 3.23 apresenta um resumo 

das contribuições dos diversos mecanismos existentes para o endurecimento de aços de baixo 

carbono. 

Pode-se observar na Figura 3.24 que há uma relação proporcional da diminuição do tamanho 

de grão com o aumento do limite de escoamento em aços baixo carbono, ou seja, na medida 

em que há diminuição do tamanho de grão da estrutura, ocorre um aumento da resistência ao 

escoamento do material. 

O incremento na tensão de escoamento  representado por ∆Y é a contribuição de outros 

mecanismos de endurecimento, como a precipitação de carbonitretos, no caso específico dos 

aços ARBL. A faixa indicada para os aços ARBL possui tamanhos de grão ASTM por volta 

de 15. 
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Figura 3.24 – Tensão de escoamento em função do tamanho de grão para aços baixo carbono 

(Cohen et al., 1979). 

 

3.5.2 Principais elementos de liga 

A composição química do aço é um dos fatores que determinam as características para sua 

aplicação. Elementos microligantes têm alguns efeitos característicos que são comuns a todos 

os aços, conforme descrito a seguir (Silvia, 1986). 

 Carbono (C) – O aumento do teor de carbono é a maneira mais econômica de obter 

resistência mecânica, principalmente no limite de escoamento. No entanto, é 

prejudicial à ductilidade do material, pois em alta porcentagem torna o aço 

“quebradiço”, além de comprometer a soldabilidade do aço. 

 Manganês (Mn) – o aumento do teor de manganês aumenta seguramente a resistência 

mecânica e resistência à fadiga. Em média, para cada 1% de manganês, a resistência à 

tração aumenta 100MPa. Para aços temperáveis, aumenta a dureza após a têmpera. 

Desoxidante, forma MnS, o qual impede trincas a quente causado por fusão em 
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contornos de grão de filmes de FeS. Abaixa a temperatura de transição dúctil/frágil. 

Atua como agente endurecedor. 

 Silício (Si) – Favorece a resistência mecânica (limite de escoamento) e a resistência à 

corrosão, mas como o manganês, reduz a soldabilidade. 

 Enxofre (S) – Muito prejudicial aos aços. Diminui a ductilidade, tenacidade à fratura e 

soldabilidade. Forma sulfeto com o ferro, deixando o aço quebradiço e forma o sulfeto 

de manganês, favorecendo a usinagem. 

 Fósforo (P) – Aumenta o limite de resistência, favorece a resistência à corrosão, mas 

diminui a soldabilidade. Diminui a ductilidade e a tenacidade à fratura e torna o aço 

frágil, se ultrapassar certos teores. 

 Nióbio (Nb) – É um dos principais elementos de liga dos aços microligados, sendo 

quase obrigatório nos aços ARBL. Pequenos teores desse elemento aumentam o limite 

de resistência e o limite de escoamento. Permite diminuir os teores de carbono e 

manganês. O nióbio admite dissolução substancial de carbonitetos de nióbio somente 

em temperaturas elevadas. Em baixas temperaturas, na faixa austenítica, mostra uma 

solubilidade restrita, e o endurecimento por precipitação não é observado. Os 

carbonitretos não dissolvidos nestas temperaturas atuam como um efetivo refinador de 

grão. A mudança significativa na dissolução dos carbonitretos entre altas e baixas 

temperaturas (1300ºC e 900ºC), na faixa de temperatura austenítica, provoca 

substancial precipitação induzida por deformação em temperaturas abaixo de 1000ºC, 

e produz o que é argumentado como sendo o efeito mais peculiar do nióbio nos aços: o 

significativo retardamento da recristalização nestas temperaturas.  

 Titânio (Ti) – Aumenta o limite de resistência e melhora o desempenho mecânico em 

temperaturas elevadas. A baixíssima solubilidade do nitreto de titânio é tal que mesmo 

pequenos níveis de adição de titânio podem induzir a precipitação de carbonitretos de 

titânio ricos em nitrogênio (quase que exclusivamente nitretos) no aço líquido. Uma 

distribuição extremamente fina e estável de nitretos pode ser alcançada por adições 

restritas de titânio, que evitam extensa precipitação no estado líquido. Níveis de titânio 

em excesso ao requerido para combinar estequiometricamente com o nitrogênio 

resultam em combinação com o carbono, cuja solubilidade é similar ao carboneto de 

nióbio, portanto levando-o a efeitos similares aos do nióbio. De todos os elementos 
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microligados comumente utilizados no aço, o titânio é o único capaz de formar um 

sulfeto ou carbosulfeto. Embora o titânio, em comum com diversos outros elementos 

que formam sulfetos, seja capaz de produzir endurecimento por solução sólida, reduz a 

deformação plástica dos sulfetos durante a conformação a quente. Existe competição 

entre o manganês e o titânio pelo enxofre. 

 Vanádio (V). Refina a estrutura do aço, impedindo o crescimento dos grãos. Forma 

carbonetos duros e estáveis. A solubilidade do carboneto de vanádio é grande na fase 

austenítica, mesmo a baixas temperaturas, enquanto que a do nitreto de vanádio é mais 

baixa, e admite somente dissolução parcial em baixas temperaturas, por exemplo, 

900ºC. 

3.5.3 Delaminações 

A utilização da laminação controlada para fabricação dos aços ARBL tem gerado discussões 

relacionadas à influência das delaminações (cavidades geradas durante o processo de fratura, 

paralelas à direção de laminação) na tenacidade a fratura do material. Acredita-se que a 

ocorrência da delaminação está relacionada a uma tensão perpendicular à tensão principal, 

favorecendo ou a clivagem de grãos grandes, ou a decoesão de interfaces fracas na matriz 

metálica (Thoulow et al.,1986). 

A ocorrência de delaminação do tipo clivagem está relacionada à textura cristalográfica do 

material. Tal textura, geralmente aparece em aços API microligados que sofreram grandes 

deformações plásticas durante a laminação controlada conduzida em temperaturas abaixo da 

Ar3, e se caracteriza pela orientação preferencial de determinados planos cristalográficos em 

relação à direção de máxima deformação, gerando anisotropia no material. 

Outro tipo de delaminação é aquela formada a partir de inclusões não metálicas alongadas 

presentes no material como, por exemplo, sulfetos de manganês. No entanto, este tipo de 

delaminação não é comum nos aços ARBL produzidos a partir da década de 80, uma vez que 

os níveis de inclusões estão bastante reduzidos (Toffolo, 2008). 

Considerando-se a morfologia das delaminações, esta pode variar em função do modo de 

carregamento, da temperatura e do estado de tensões atuante. Os corpos de prova retangulares 

de tração uniaxial geralmente exibem uma única delaminação central (Figura 3.25). Para 

corpos de prova de impacto Charpy, poderá existir um sistema de delaminações paralelas e de 

diferentes níveis, sendo a delaminação central a mais profunda. 
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Figura 3.25 – Fenômeno de delaminação em um corpo de prova de tração                               

(Batista et al., 2007). 

 

3.6 Análise de Fraturas 

A superfície da fratura oferece uma informação adicional aos resultados obtidos mediante os 

ensaios mecânicos. Os aspectos da superfície da fratura para uma carga monoatômica, podem 

ser classificados em coalescimento de microcavidades, clivagem ou intergranular 

(Strohaecker, 2007). 

A fratura por coalescimento de microcavidades trata-se de uma fratura dúctil, onde 

inicialmente existe um descolamento de inclusões com respeito à matriz metálica. Este 

descolamento dá lugar a cavidades que envolvem as inclusões (Figura, 3.26). O crescimento e 

a união destas microcavidades é que acarretará a ruptura do corpo. 

A fratura por clivagem trata-se de uma fratura frágil por separação de planos cristalinos com 

pouca deformação. Este tipo de fratura é geralmente encontrado em aços com alto teor de 

carbono e tem o aspecto apresentado na Figura 3.27. Aspecto das facetas de clivagem com 

"marcas de rios" característicos indicam o sentido de propagação de trincas. 
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A fratura intergranular trata-se de uma fratura frágil, onde o plano de propagação da fratura é 

realizado em contornos do grão, conforme representado na Figura 3.28. Este tipo de fratura 

ocorre em estruturas com grãos grosseiros. 

 

 

Figura 3.26 – Micrografia de um material com comportamento dúctil (Cândido, 2008). 

 

 

Figura 3.27 – Micrografia de um material com comportamento frágil; facetas de clivagem e 

“marcas de rios” (Cândido, 2008). 
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Figura 3.28 – Micrografia de uma fratura intergranular obtida pelo MEV (Cândido, 2008). 

3.7 Dimensionamento de tubulações 

De acordo com Maldonado (2007), os carregamentos mais importantes em dutos são os que 

produzem tensões elevadas ou que ocorrem repetidamente durante a vida útil da instalação. A 

pressão interna produz tensões longitudinais e circunferenciais. Já o  peso próprio induz 

tensões de flexão e de torção. Esses esforços estão representados na Figura 3.29. 

 

 

Figura 3.29 – Distribuição de tensões em uma tubulação (Maldonado, 2007). 
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Para os casos de tubulações enterradas, a determinação da espessura de parede de uma 

tubulação é feita em função da pressão necessária a ser suportada. 

De acordo com a Norma ASME B31.11 (2002), a Equação 3.6 apresenta a fórmula para o 

cálculo da espessura de tubulações. 

  

(3.6) 

Onde: 

t é a espessura mínima da tubulação (mm); 

P é a pressão de projeto (MPa); 

D é o diâmetro externo da tubulação (mm); 

S é a tensão admissível do material (MPa). 

Esta fórmula fornece a tensão circunferencial máxima e baseia-se na hipótese de que a área da 

seção transversal do tubo permanece constante durante a deformação. Atualmente, quase 

todas as normas a adotam para dimensionamento, dada a facilidade de aplicação e o 

conservadorismo moderado de seu resultado quando aplicada para tubos de parede fina. 

A tensão admissível do material é calculada pela Equação 3.7. 

 

(3.7) 

 

Onde: 

E é o fator da junta soldada, tendo o valor de 1 para tubos API 5L soldados por resistência 

elétrica (ASME B31.11, 2002); 

 e é a tensão mínima de escoamento do material (MPa). 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

Este capítulo contemplou a especificação dos materiais empregados, o procedimento de 

execução da soldagem e o método para a avaliação da junta soldada, por meio de ensaios 

mecânicos, análise metalográfica, fratográfica e química. 

A soldagem a arco elétrico com eletrodo revestido foi realizada na Oficina de Soldagem da 

Estação de Bombas I da Cia. Samarco Mineração S.A., buscando simular as condições reais 

de execução em campo. 

4.1 Materiais 

Duas amostras soldadas do reparo embutido foram fornecidas pela Cia. Samarco Mineração 

S.A., obtidas a partir de uma secção de uma tubulação com a mesma especificação do 

Mineroduto I, fabricada com o aço do tipo API 5L X60, de diâmetro externo de 508mm, 

espessura de 19mm e comprimento de 600mm (Figura 4.1). 

 

 

Figura 4.1 – Fotografia de uma amostra soldada do reparo embutido no Mineroduto I. 

As dimensões do reparo embutido foram de 300 x 300mm, conforme apresentado na Figura 

4.2, estando dentro dos limites estabelecidos pela Norma ASME PCC-2 (2006). 
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Figura 4.2 – Representação esquemática da tubulação soldada com o reparo embutido. 

A composição química nominal e as propriedades mecânicas básicas do metal de base da 

tubulação estão nas Tabelas 4.1 e 4.2, respectivamente. 

Tabela 4.1 – Composição química nominal do aço API 5L X60 (% em massa),                    

(adaptado da Norma API 5L, 2004). 

C ≤ 0,22 P ≤ 0,025 

Si ≤ 0,45 S ≤ 0,015 

Mn ≤ 1,4 Ti ≤ 0,04 

V + Nb + Ti ≤ 0,15 

 

Tabela 4.2 – Propriedades mecânicas básicas do aço API 5L X60,                                          

(adaptado da Norma API 5L, 2004). 

LR – Limite de 

resistência (MPa) 

LE – Limite de 

escoamento (MPa) 

Alongamento 

(%) 

Impacto 

Charpy V 

0ºC (J) 

LE / LR 

517 - 758 414 - 565 ≥ 22 ≥ 40 ≤ 0,93 

 

Os consumíveis utilizados foram os eletrodos AWS E6010 e E7018, ambos com o diâmetro 

de 3,2 mm. 
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A composição química nominal e propriedades mecânicas básicas dos consumíveis estão 

mostradas nas Tabelas 4.3 e 4.4, respectivamente. 

Tabela 4.3 – Composição química nominal dos consumíveis (% em massa), (Fortes, 2003). 

Eletrodo AWS C Si Mn 

E6010 ≤ 0,09 ≤ 0,1 ≤ 0,3 

E7018 ≤ 0,07 ≤ 0,5 ≤ 1,3 

 

Tabela 4.4 – Propriedades mecânicos básicas dos consumíveis, (Fortes, 2003). 

Eletrodo 

AWS 

LR – Limite de 

resistência (MPa) 

LE – Limite de 

escoamento (MPa) 

Alongamento 

(%) 

Impacto 

Charpy V a 

-29ºC (J) 

6010 470 - 500 ≥ 350 28 - 33 40 - 60 

7018 530 - 590 ≥ 420 27 - 32 90 - 120 

 

4.2 Procedimento Experimental 

A soldagem do reparo embutido na tubulação do mineroduto I foi feita por meio de uma junta 

de topo com chanfro em V (Figura 4.3).  

Uma seqüência de passes controlada foi adotada para soldagem, onde o eletrodo AWS E6010 

foi utilizado para realizar o passe de raiz e o eletrodo AWS E7018 para fazer os passes de 

enchimento e acabamento (Figura 4.4). 

 

Figura 4.3 – Figura representando a junta soldada para execução do reparo embutido. 
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Figura 4.4 – Representação esquemática da seqüência de passes controlada na soldagem da 

junta de topo com chanfro em V do reparo embutido. 

No intuito de avaliar os impactos da variação dos parâmetros de soldagem, foram 

determinadas três especificações de soldagem, onde a corrente elétrica nos passes de 

enchimento e acabamento da solda foi alterada, buscando simular a dependência do fator 

humano na execução da soldagem manual com eletrodo revestido. Além da corrente elétrica, 

a velocidade de soldagem e a tensão elétrica também variaram para cada especificação de 

soldagem.  

Para a confecção dos corpos de prova, uma amostra do reparo embutido foi totalmente feita 

com os passes de enchimento e acabamento na corrente elétrica de 125A, que é a corrente 

usualmente utilizada para esta atividade. Já a segunda amostra teve 50% do perímetro da 

solda feito com na corrente de 110A e a outra metade com corrente de 140A, (Figura 4.5). 

 

 

Figura 4.5 – Fotografia mostrando execução dos passes de enchimento e acabamento da solda 

na tubulação do mineroduto I utilizando a corrente elétrica de 110A. 
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Os parâmetros de soldagem utilizados estiveram dentro das faixas recomendadas pelo 

fabricante dos consumíveis. As Tabelas 4.5 - 4.7 apresentam as especificações dos processos 

de soldagem. 

 

Tabela 4.5 -  Especificação EPS I para soldagem do reparo embutido na tubulação do 

mineroduto I. 

Materiais 

Material API 5L X60 

Diâmetro externo da tubulação 508mm 

Espessura da tubulação 19mm 

Método 

Processo de soldagem Eletrodo revestido (SMAW) 

Posição Horizontal plana 

Método de limpeza após os passes Escova rotativa 

Pré-aquecimento Não aplicável 

Tratamento térmico após a soldagem Não aplicável 

Consumíveis 

Passe 
Eletrodo 

AWS 
Tipo 

Diâmetro 

(mm) 

Corrente 

CC (A) 

Tensão 

(V) 

Velocidade 

(mm/s) 

Raiz E 6010 Celulósico 3,25 90 23 4,0 

Enchimento E 7018 Básico 3,25 110 24 3,1 

Acabamento E 7018 Básico 3,25 110 24 3,1 
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Tabela 4.6 - Especificação EPS II para soldagem do reparo embutido na tubulação do 

mineroduto I. 

Materiais 

Material API 5L X60 

Diâmetro externo da tubulação 508mm 

Espessura da tubulação 19mm 

Método 

Processo de soldagem Eletrodo revestido (SMAW) 

Posição Horizontal plana 

Método de limpeza após os passes Escova rotativa 

Pré-aquecimento Não aplicável 

Tratamento térmico após a soldagem Não aplicável 

Consumíveis 

Passe 
Eletrodo 

AWS 
Tipo 

Diâmetro 

(mm) 

Corrente 

CC (A) 

Tensão 

(V) 

Velocidade 

(mm/s) 

Raiz E 6010 Celulósico 3,25 90 23 4,0 

Enchimento E 7018 Básico 3,25 125 23 3,6 

Acabamento E 7018 Básico 3,25 125 23 3,6 
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Tabela 4.7 - Especificação EPS III para soldagem do reparo embutido na tubulação do 

mineroduto I. 

Materiais 

Material API 5L X60 

Diâmetro externo da tubulação 508mm 

Espessura da tubulação 19mm 

Método 

Processo de soldagem Eletrodo revestido (SMAW) 

Posição Horizontal plana 

Método de limpeza após os passes Escova rotativa 

Pré-aquecimento Não aplicável 

Tratamento térmico após a soldagem Não aplicável 

Consumíveis 

Passe 
Eletrodo 

AWS 
Tipo 

Diâmetro 

(mm) 

Corrente 

CC (A) 

Tensão 

(V) 

Velocidade 

(mm/s) 

Raiz E 6010 Celulósico 3,25 90 23 4,0 

Enchimento E 7018 Básico 3,25 140 22 4,1 

Acabamento E 7018 Básico 3,25 140 22 4,1 

 

4.2.1 Execução da soldagem 

No estágio de ponteamento do reparo embutido, o desalinhamento foi verificado e mantido 

em até 1,6mm, conforme especificado na Norma API 1104 (1999). Para a execução da 

soldagem, foi utilizada uma máquina fabricada pela Bambozzi e modelo TRR 2600S, com 

regulagem contínua da corrente por meio de um reator saturado. Antes de iniciar a execução 

da soldagem, foi verificado o correto funcionamento dos equipamentos, instrumentos e 

conferidos os parâmetros de soldagem do processo. 
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4.2.2 Monitoramento da soldagem 

Durante a soldagem, tanto a corrente elétrica quanto a tensão foram monitoradas com o 

auxílio de um alicate amperímetro posicionado no cabo de alimentação elétrica da máquina de 

soldagem (Figura 4.6). A velocidade de soldagem foi obtida pela razão entre a distância 

percorrida durante a queima do eletrodo e o tempo de deslocamento, sendo este último 

medido por meio de um cronômetro digital. A temperatura entre passes foi medida por meio 

de um termômetro digital modelo Raynger ST do fabricante Raytek (Figura 4.7). 

4.2.3 Inspeção por ultra-som 

Após quarenta e oito horas de conclusão da soldagem do reparo embutido, todo o perímetro 

da junta soldada foi inspecionado por ultra-som, sendo os resultados avaliados segundo os 

critérios de aceitação descritos na Norma API 1104 (1999).  

A avaliação foi realizada para verificar a possível existência de descontinuidades nas juntas 

soldadas e garantir que as mesmas estejam dentro dos critérios exigidos pela Norma API 1104 

(1999) e descritos a seguir: 

1. Não ocorrência de: trincas, falta de penetração ou porosidade; 

2. Cordões de solda com boa aparência; 

3. Se existirem mordeduras, estas devem possuir profundidade máxima de 0,8mm ou 

12,5% da espessura do tubo, prevalecendo a situação de menor resultado. As 

mordeduras não devem somar mais que 50mm de comprimento em 300mm contínuos 

de solda. 

A inspeção por ultra-som foi realizada pela Empresa IQS Inspeções Técnicas, utilizando um 

aparelho portátil do fabricante Krautkrämer e modelo USM-2. O equipamento estava 

equipado com um transdutor Normal (0°) e transdutores angulares, com ângulo de refração de 

45º, 60° e 70°. Foi utilizada a técnica pulso-eco, sendo o aparelho de ultra-som calibrado por 

meio do bloco de calibração padrão tipo V1/V2. 
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Figura 4.6 – Sistema adotado para monitorar a tensão e a corrente elétrica durante os 

procedimentos de soldagem. 

 

 

Figura 4.7 – Medição da temperatura entre os passes de soldagem do reparo embutido. 
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4.3 Corpos de Prova e Amostras 

As variações na especificação do processo de soldagem levaram a três condições de soldagem 

distintas. Para se avaliar o impacto destas variações na estrutura do material, foram extraídas 

três amostras de 70 x 10 x 19mm, sendo cada uma referente a uma das especificações de 

soldagem, descritas nas Tabelas 4.5 - 4.7 e denominadas D110, D125 e D140, 

respectivamente. Estas amostras foram utilizadas tanto nos ensaios de dureza, quanto na 

análise metalográfica. Além disso, a amostra D125 foi utilizada para realização da análise 

química. 

A quantidade de corpos de prova para os ensaios mecânicos especificada pela Norma API 

1104 (1999) é determinada considerando a soldagem em 360º da secção circunferêncial de 

uma tubulação. Como o comprimento do cordão de solda no reparo embutido soldado é 

inferior ao proposto pela norma, uma quantidade proporcional de corpos de prova foi adotada, 

conforme apresentado na Tabela 4.8. Os ensaios mecânicos propostos pela norma são de 

tração, nick-break e dobramento guiado, podendo este último variar entre dobramento de raiz, 

face e lateral. 

De acordo com a Norma API 1104 (1999), tubulações com diâmetro de 508mm e espessura 

da parede superior a 12,7mm devem ser  ensaiadas por dobramento lateral. Neste estudo de 

caso, além do dobramento lateral, também foram feitos os ensaios de dobramento de raiz e  

face, no intuito de complementar a análise de soldagem. 

Foram confeccionados  24 corpos de prova para realização do ensaio de impacto Charpy V, 

sendo 12 ensaiados na temperatura de 20ºC, que é a temperatura de operação da tubulação e 

12 ensaiados a 0ºC para comparação com a energia mínima especificada pela Norma API 5L 

(2004). A codificação dos corpos de prova de impacto Charpy V está descrita na Tabela 4.9. 

Todos os corpos de prova para os ensaios mecânicos foram fabricados segundo a 

especificação de soldagem EPS II, exceto para dobramento lateral, onde cada um dos três 

corpos de prova foi feito segundo as especificações EPS I, EPS II e EPS III, respectivamente. 
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Tabela 4.8 – Corpos de prova para realização dos ensaios mecânicos da junta soldada. 

Ensaio de tração 

Quantidade de corpos de prova 4 

Código Direção Solda 

TC1 Circunferencial Sem solda 

TC2 Circunferencial Com solda 

TL1 Longitudinal Sem solda 

TL2 Longitudinal Com solda 

Ensaio nick-break 

Quantidade de corpos de prova 4 

Código Direção 

N1C Circunferencial 

N2C Circunferencial 

N1L Longitudinal 

N2L Longitudinal 

Ensaio de dobramento guiado 

Quantidade de corpos de prova 7 

Código EPS Direção Ensaio de dobramento 

DR1 II Longitudinal Raiz 

DR2 II Longitudinal Raiz 

DF1 II Circunferencial Face 

DF2 II Circunferencial Face 

DL1 I Longitudinal Lateral 

DL2 II Longitudinal Lateral 

DL3 III Longitudinal Lateral 
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Tabela 4.9 – Corpos de prova para ensaio de impacto Charpy V. 

Impacto Charpy V  (0ºC) – 12 corpos de prova 

Código Região Direção 

CV-0-ZFL1 Zona fundida Longitudinal 

CV-0-ZFL2 Zona fundida Longitudinal 

CV-0-ZFL3 Zona fundida Longitudinal 

CV-0-ZFC1 Zona fundida Circunferencial 

CV-0-ZFC2 Zona fundida Circunferencial 

CV-0-ZFC3 Zona fundida Circunferencial 

CV-0-MBL1 Metal de base Longitudinal 

CV-0-MBL2 Metal de base Longitudinal 

CV-0-MBL3 Metal de base Longitudinal 

CV-0-MBC1 Metal de base Circunferencial 

CV-0-MBC2 Metal de base Circunferencial 

CV-0-MBC3 Metal de base Circunferencial 

Charpy V  (20ºC) - 12 corpos de prova 

Código Região Direção 

CV-20-MBL1 Metal de base Longitudinal 

CV-20-MBL2 Metal de base Longitudinal 

CV-20-MBL3 Metal de base Longitudinal 

CV-20-MBC1 Metal de base Circunferencial 

CV-20-MBC2 Metal de base Circunferencial 

CV-20-ZTA1 Zona termicamente afetada Longitudinal 

CV-20-ZTA2 Zona termicamente afetada Longitudinal 

CV-20-ZFR1 Zona fundida - Raiz Longitudinal 

CV-20-ZFR2 Zona fundida - Raiz Longitudinal 

CV-20-ZFE1 Zona fundida - Enchimento Longitudinal 

CV-20-ZFE2 Zona fundida - Enchimento Longitudinal 

CV-20-ZFE3 Zona fundida - Enchimento Longitudinal 

 



 58 

4.4 Ensaios Mecânicos 

Os ensaios mecânicos e as análises metalográficas, foram realizados nos laboratórios do 

Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais/Escola de Minas/UFOP.  

4.4.1 Ensaio de tração 

Os corpos de prova foram submetidos a uma carga de tração axial ao longo do comprimento 

do corpo de prova (Figura 4.8). A tensão aplicada foi calculada dividindo-se a carga 

instantânea pela seção transversal inicial do corpo de prova. Os ensaios de tração foram 

realizados na temperatura de 20ºC em uma máquina servo-hidráulica Instron de 25 toneladas. 

 

 

Figura 4.8 – Fixação do corpo de prova no ensaio de tração. 
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Os corpos de prova de tração tiveram suas dimensões padronizadas segundo a Norma ASTM 

E 8M (2004), mantendo a espessura de 19mm da tubulação (Figura 4.9). A Norma API 5L 

(2004), determina que o ensaio de tração do material da tubulação seja realizado tanto no 

sentido longitudinal, quanto no sentido transversal. Os corpos de prova extraídos no sentido 

transversal foram planificados pela máquina servo-hidráulica Instron, atuando no sentido de 

compressão. Os cantos de todos os corpos de prova foram chanfrados para evitar a geração de 

pontos de concentração de tensão. 
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Figura 4.9 – Representação esquemática do corpo de prova para ensaio de tração; Norma 

ASTM E 8M (2004). 

 

De acordo com a Norma API 1104 (1999), a aprovação da junta soldada se dá mediante ao 

atendimento dos seguintes requisitos: 

1. O limite de resistência da junta soldada, incluindo a zona de fusão, deverá ser maior 

ou igual ao limite de resistência mínimo especificado do material do tubo; 

2. Se o corpo de prova romper fora da solda e da linha de fusão, atingindo a resistência 

requerida pelas especificações, a junta poderá ser aceita; 

3. Se o corpo de prova romper na solda ou na linha de fusão, porém com um limite de 

resistência maior ou igual ao limite de resistência mínimo especificado pelo material 

de base, ele deve também satisfazer às exigências do ensaio nick-break. 
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4.4.2 Ensaio de dobramento guiado 

Os ensaios de dobramento guiado foram realizados para três condições de solicitação, sendo: 

dobramento da raiz, dobramento da face e dobramento lateral do cordão de solda. 

Os ensaios foram realizados na temperatura de 20ºC em uma máquina servo-hidráulica 

Instron de 25 toneladas. A máquina foi adequada com um dispositivo destinado à execução do 

ensaio de dobramento guiado. O dispositivo permite o ajuste da distância entre os rolos de 

apoio e também a troca do rolo que executa o dobramento (Figura 4.10). 

 

 

Figura 4.10 – Dispositivo utilizado para realização do ensaio de dobramento. 

 

Conforme a Norma API 1104 (1999), os corpos de prova foram dobrados entre dois apoios 

com uma separação externa de 120mm e pressionados por um punção com raio de 45mm, 

estando este, posicionado no centro da junta soldada. O embolo foi forçado até que o corpo de 

prova curvou-se na forma de U. 
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As dimensões dos corpos de prova de dobramento seguiram a Norma API 1104 (1999), 

conforme representado na Figura 4.11. Segundo a Norma API 1104 (1999), o resultado do 

ensaio de dobramento é considerado aprovado nas seguintes condições: 

a) Não deve existir nenhuma trinca ou outra imperfeição lateral excedendo 3mm em qualquer 

direção; 

b) As trincas na superfície externa de dobramento, originadas durante o ensaio, devem ser 

desconsideradas, a não ser que tenham mais do que 6mm. 

 

Os reforços das soldas devem ser 

removidos em ambos os lados

13mm

19mm

19mm

Os reforços das soldas devem ser 

removidos em ambos os lados

13mm

19mm

19mm

 

Figura 4.11 – Representação esquemática do corpo de prova para ensaio de dobramento 

guiado (adaptado da Norma API 1104, 1999). 

 

4.4.3 Ensaio nick-break 

O ensaio nick-break teve como objetivo determinar a presença de inclusões, poros ou trincas 

dentro da solda. O ensaio consistiu em adicionar um concentrador de tensões no cordão de 

solda e romper o conjunto por impacto. A área exposta da fratura teve largura de 19mm. 

O ensaio foi realizado na temperatura de 20ºC em uma máquina modelo J. Amsler 

Schaffhuusen, com energia potencial do pêndulo de 900J, conforme apresentado na Figura 

4.12. 
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Os corpos de prova para o ensaio nick-break receberam um entalhe na região da solda, de 

modo que quando aplicado esforço no mesmo, o rompimento ocorreu no cordão de solda. As 

dimensões dos corpos de prova estão apresentadas na Figura 4.13. 

 

Figura 4.12 – Máquina J. Amsler Schaffhuusen, utilizada para ensaio nick-break. 

 

Os critérios para aprovação do ensaio conforme a Norma API 1104 (1999) foram: 

1. As bolsas de gás não podem ser maiores que 1,6mm e a área combinada destas bolsas 

de gás não deve exceder 2% do total da área exposta; 

2. Inclusões de escória não podem medir mais do que 0,8mm em profundidade e 3mm no 

comprimento; 

3. Deve haver uma distância mínima de 13mm entre inclusões de escória adjacentes; 

4. As superfícies expostas das amostras devem apresentar penetração e fusão completas. 
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Figura 4.13 – Representação do corpo de prova para ensaio nick-break  (adaptado da Norma 

API 1104, 1999). 

 

4.5 Ensaio de impacto Charpy V 

No ensaio, o corpo de prova com entalhe sofreu o impacto de um pêndulo, que caiu de uma 

distância fixa numa velocidade pré-determinada. O ensaio mediu a energia gasta na fratura do 

corpo de prova. Quanto maior a quantidade de energia absorvida, mais tenaz é o material, ou 

seja, se a energia absorvida for relativamente alta, a fratura tende a ser dúctil. Quando a 

energia absorvida for baixa, a fratura tende a ser frágil para a temperatura do ensaio. 

A execução do ensaio se deu em uma máquina modelo J. Amsler Schaffhuusen, com energia 

potencial do pêndulo de 300J. A Figura 4.14 mostra os corpos de prova de 10x10x55mm 

fabricados conforme a Norma ASTM E-23 (2004). 

Para a avaliação da energia de absorção ao impacto na temperatura de 0ºC, foram extraídos 

corpos de prova na região do metal de base e na região de enchimento da zona fundida, ambos 

para as direções circunferenciais e longitudinais. 
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Figura 4.14 – Representação esquemática do corpo de prova para ensaio de impacto Charpy V 

(adaptado da Norma ASTM E-23, 2004).  

 

Os resultados obtidos para a temperatura de 0ºC foram avaliados conforme a Norma API 5L 

(2004), na qual é especificado que os valores são aceitos se o valor médio de três corpos de 

prova for maior ou igual a 40 J. 

A capacidade de absorção ao impacto da junta soldada na temperatura de 20ºC foi avaliada 

pela extração de corpos de prova de diferentes regiões da junta soldada, conforme apresentado 

na Figura 4.15.  
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Figura 4.15 – Representação esquemática mostrando as regiões de retirada dos corpos de 

prova de impacto Charpy V. 
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A seqüência de confecção dos corpos de prova para as diferentes regiões foi: 

1. Corte da amostra pelo processo oxiacetilênico;  

2. Usinagem externa do corpo de prova, exceto comprimento. A usinagem removeu a 

camada de metal afetada pelo calor do corte oxiacetilênico; 

3. Ataque químico com Nital 2% para permitir a visualização do cordão de solda; 

4. Marcação da posição do entalhe no centro da região a ser avaliada; 

5. Corte no comprimento final de 55mm; 

6. Confecção do entalhe de 2mm de profundidade e ângulo de 45°. 

 

4.6 Medição de Dureza Vickers 

O método adotado para medição da dureza na qualificação do procedimento de soldagem foi 

o ensaio de dureza Vickers, onde as possíveis mudanças microestruturais ao longo da junta 

resultaram em diferentes resultados de dureza. O ensaio de dureza foi realizado à temperatura 

ambiente de 20ºC. O equipamento utilizado para realizar as medidas de durezas foi um 

durômetro Otto Wolpert-Werk.  

O ensaio de dureza Vickers consistiu em endentar o material, com um endentador de 

diamante, na forma de uma pirâmide reta de base quadrada e um ângulo de 136º entre as faces 

opostas, utilizando uma carga de 20kgf durante 30 segundos. Definiu-se a área da superfície 

impressa, pela medição das suas diagonais, usando-se o microscópio acoplado ao durômetro. 

O valor da dureza Vickers (HV) foi obtido pela tabela da máquina.  

O ensaio foi feito para as amostras D110, D125 e D140, as quais foram lixadas e polidas no 

intuito de obterem-se superfícies planas e paralelas, descartando assim, erros na medição das 

durezas. As amostras foram atacadas com Nital 2%, a fim de favorecer a visualização da zona 

fundida e da zona termicamente afetada. 

Os três corpos de prova para ensaio de dureza são os mesmos utilizados na análise 

macrográfica, denominados D110, D125 e D140, sendo que os números do código referem-se 

à corrente elétrica utilizada nos passes de enchimento e acabamento da especificação de 

soldagem. 
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As impressões foram feitas em dois eixos paralelos que cortam o cordão de solda. O primeiro 

eixo, denominado eixo superior, foi definido próximo à região dos passes de acabamento e o 

outro eixo, denominado eixo inferior, foi definido próximo ao passe de raiz (Figura 4.16). 

Os resultados obtidos na região da ZTA foram avaliados segundo as considerações expostas 

por Lancaster (2003), onde, para regiões próximas à borda superior da junta soldada, o valor 

máximo permissível é de 366 HV e para as regiões próximas à borda inferior o valor máximo 

permissível é de 250 HV. 

 

 

Figura 4.16 – Esquema adotado para realização do ensaio de dureza. 

 

4.7 Análise Macrográfica 

A análise macrográfica teve como objetivo identificar possíveis descontinuidades existentes 

na junta soldada e dimensões da geometria do cordão de solda, determinando as regiões 

críticas para a análise micrográfica. 

Segundo a Norma API 1104 (1999), os seguintes critérios devem ser atendidos: 

1. O desalinhamento máximo aceitável da junta soldada é de 3mm; 

2. O excesso de penetração não deve ser maior do que 6mm e, dentro de um 

comprimento qualquer continuo de 300mm, a somatória dos excessos de penetração 

máximos não deve exceder dos 13mm; 

3. O reforço da junta  soldada não deve estar abaixo do nível da superfície externa do 

tubo e não pode ultrapassar 1,6mm sobre o nível da superfície externa do tubo. 
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Para a realização das análises foram utilizadas as amostras D110, D125 e D140, as quais 

foram lixadas, polidas e atacadas com uma solução de Nital 2% durante 5 segundos. As 

amostras foram fotografadas e suas dimensões determinadas com o auxílio do software 

AutoCAD ® 2002. Além das dimensões externas, foi medida a altura do passe de raiz e a 

largura da ZTA na raiz da solda, enchimento e acabamento. A Figura 4.17 mostra as 

dimensões analisadas macrograficamente. 

 

 

Figura 4.17 – Representação esquemática das dimensões avaliadas na análise macrográfica da 

junta soldada. 

 

4.8 Análise Micrográfica 

Durante a análise micrográfica, foi avaliada a microestrutura de todas as regiões da junta 

soldada, conforme apresentado na Figura 4.18 e descrito na Tabela 4.10. Foi realizada a 

análise por microscopia óptica, com microscópio Pantec integrado ao analisador de imagens 

Umias (Figura 4.19). 
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Figura 4.18 – Indicação das regiões analisadas micrograficamente. 

 

Tabela 4.10 – Descrição das regiões para análise micrográfica. 

1 Metal de base 5 ZTA adjacente à raiz da ZF 

2 Raiz da zona fundida 6 ZTA adjacente ao enchimento da ZF 

3 Enchimento da zona fundida 7 ZTA adjacente ao acabamento da ZF 

4 Acabamento da zona fundida  

 

Antes da realização das análises, cada amostra foi lixada manualmente utilizando lixamento a 

seco com granulometria de #60, #80 e #100, seguido de lixamento a úmido com 

granulometria de #240, #320, #400, #600, #800, #1000 e #1200 fazendo uma mudança na 

direção de lixamento de 90º ao mudar para uma lixa de menor granulometria. O polimento foi 

feito com pasta de alumina de 1μm e 1/4μm, seguido do ataque com solução de Nital 2%, 

durante 5 segundos. 

O tamanho dos grãos foi determinado pelo método de interseção, o qual consistiu em traçar 

sobre as micrografias, linhas retas, paralelas e igualmente espaçadas, que revelavam a 

estrutura do grão. As interseções de linha/contorno de grão foram contadas. O diâmetro médio 

do grão foi determinado pela divisão do tamanho da linha, considerando o aumento utilizado, 
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por uma média do número de grãos interceptados por esta linha. A definição do tamanho de 

grão foi feita conforme Norma ASTM E 112 (2004). 

 

Figura 4.19 – Microscópio óptico Pantec integrado ao analisador de imagens Umias. 

 

4.9 Análise Fratográfica 

Foram realizadas microfratografias identificando as características das superfícies de fratura 

dos corpos de prova fraturados nos ensaios de impacto Charpy V e nick-break, das quais 

foram selecionadas algumas amostras para observação no microscópio eletrônico de 

varredura. 
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A análise fractográfica foi realizada no Laboratório de Microscopia Eletrônica (Microlab) - 

Escola de Minas/UFOP, utilizando um microscópio eletrônico de varredura (MEV), modelo 

JEOL JMS- 5510, com analisador EDS, conforme apresentado na Figura 4.20. 

Durante a análise microfratográfica, o analisador EDS foi utilizado para determinar a 

composição química de compostos formados durante a soldagem ou anteriormente presentes 

no metal de base. 

 

 

Figura 4.20 – Microscópio eletrônico de varredura JEOL JMS- 5510 com analisador EDS. 

 

4.10 Análise Química 

A técnica de emissão óptica, adotada para análise química, forneceu determinações rápidas e 

precisas de até 32 elementos da amostra D125. A análise química da amostra foi realizada na 

Empresa VDL – Siderurgia, em Itabirito. Utilizou-se um espectrômetro de Emissão Óptica da 

marca Thermo ARL que utiliza o programa FELAST, específico para análise química de ligas 
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ferrosas. Foi realizada a análise química no metal de base, zona termicamente afetada e zona 

fundida, conforme apresentado na Figura 4.21. O diâmetro de queima para cada região foi de 

6 mm. 

 

13 2 13 2

 

Figura 4.21 – Indicação das regiões analisadas quimicamente por emissão óptica. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Este capítulo analisa o comportamento da junta soldada do reparo embutido na tubulação do 

mineroduto I, por meio dos resultados dos ensaios mecânicos, análise química, micrográfica, 

macrográfica e fratográfica.  

 

5.1 Inspeção por Ultra Som 

A inspeção por ultra-som do reparo embutido foi realizada quarenta e oito horas após a 

execução da solda, de acordo com a Norma API 1104 (1999). Não foram identificadas trincas, 

porosidade ou falta de penetração. Os cordões apresentaram boa aparência externa, embora 

tenha sido observado que em alguns trechos existe a ocorrência de mordedura nos passes de 

acabamento com profundidade inferior a 0,8mm. O ensaio de ultra-som apresentou qualidade 

satisfatória, permitindo que todo o perímetro de soldagem das duas amostras pudesse ser 

utilizado para confecção dos corpos de prova. 

5.2 Aporte Térmico e Tempo de Resfriamento 

As variáveis para o cálculo do aporte térmico foram: corrente elétrica, velocidade de 

soldagem, tensão elétrica e eficiência do processo, tendo seus valores apresentados na Tabela 

5.1. O arco elétrico tornou-se mais estável com o aumento da corrente elétrica, aumentando a 

velocidade de soldagem e reduzindo o aporte térmico. O passe de raiz foi realizado utilizando 

o eletrodo AWS E6010 e os passes de enchimento e acabamento com o eletrodo AWS E7018.  

 

Tabela 5.1 – Variáveis utilizadas para o cálculo do aporte térmico na soldagem do reparo 

embutido no mineroduto I.  

EPS 
Eletrodo 

AWS 

Aporte térmico 

(J/mm) 

Corrente 

(A) 

Velocidade 

(mm/s) 

Tensão     

(V) 
Etapa 

EPS I, 

II, III 
E6010 462 90 3,9 25 Raiz 

EPS I E7018 681 110 3,1 24 
Enchimento e 

acabamento 

EPS II E7018 639 125 3,6 23 
Enchimento e 

acabamento 

EPS 

III 
E7018 601 140 4,1 22 

Enchimento e 

acabamento 
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A corrente elétrica foi obtida por meio de um alicate amperímetro instalado no cabo de 

alimentação elétrica da máquina de soldagem. Foi utilizado nos cálculos de aporte térmico 

(Figura 5.1) e tempo de resfriamento a velocidade média de soldagem, uma vez que esta 

apresentou baixa variabilidade. A eficiência do processo de soldagem com eletrodo revestido 

adotada foi de 80% (Debroy et. al, 1985). O tempo de resfriamento foi calculado pela 

Equação (3.5) e mostrado na Figura 5.2. A junta não foi pré-aquecida e a temperatura medida 

entre passes foi de 60ºC. 
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Figura 5.1 – Aporte térmico para cada especificação do procedimento de soldagem do reparo 

embutido na tubulação; (Equação 3.3). 

 

5.3 Análise Macrográfica 

Por meio da análise macrográfica foi avaliado: desalinhamento da junta, excesso de 

penetração e altura do reforço no acabamento da solda. Além desses parâmetros, também foi 

avaliada a altura do passe de raiz e a largura da ZTA adjacente à raiz, enchimento e 

acabamento da junta soldada. Os valores medidos estão apresentados na Tabela 5.2. 
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Figura 5.2 – Tempo de resfriamento entre 800ºC e 500ºC para cada especificação do 

procedimento de soldagem do reparo embutido na tubulação; (Equação 3.5). 

 

Tabela 5.2 – Medições realizadas na análise macrográfica dos corpos de prova da junta 

soldada do reparo embutido. 

CP 

Altura 

passe raiz 

(mm) 

Excesso de 

penetração(mm)  

ZTA na 

raiz  

(mm) 

ZTA no 

enchimento 

(mm) 

ZTA no 

acabamento 

(mm) 

Reforço 

(mm) 

Desalinhamento 

(mm) 

D110 3,8 1,3 3,3 2,6 2,1 1,6 1,0 

D125 4,9 1,6 3,0 2,4 1,8 1,5 0,8 

D140 3,6 1,0 2,8 2,2 1,7 1,3 0,9 

 

Nota-se na Figura 5.3 a existência de falta de fusão na raiz da solda do corpo de prova D110, 

sendo esta descontinuidade um severo concentrador de tensões. A falta de fusão pode ser 

resultado da alta velocidade de soldagem na execução do passe de raiz, reduzindo assim o 

aporte térmico.  
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Figura 5.3 – Corpo de prova D110 mostrando uma descontinuidade de falta de fusão na raiz 

da solda do reparo embutido. 

A Figura 5.4 mostra uma descontinuidade de falta de penetração na raiz da solda do corpo de 

prova D125. Uma possível solução para evitar esse problema é diminuir a velocidade de 

soldagem ou reduzir o ângulo de ataque do eletrodo, aumentando a temperatura da poça de 

fusão e a penetração. Outra opção é aumentar a corrente elétrica mantendo a velocidade de 

soldagem. 

  

Figura 5.4 – Corpo de prova D125 mostrando uma descontinuidade de falta de penetração na 

raiz da solda do reparo embutido. 

Nota-se na Figura 5.5 uma descontinuidade de mordedura no acabamento da solda do corpo 

de prova D140. A descontinuidade pode ter sido gerada devido ao comprimento excessivo do 

arco elétrico durante a execução dos passes. Quanto maior o cone do arco, mais largas são as 

reentrâncias, gerando respingos excessivos com conseqüente perda de material de adição, uma 

vez que o metal é depositado em gotas. 
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Figura 5.5 – Corpo de prova D140 mostrando uma descontinuidade de mordedura no 

acabamento da solda do reparo embutido. 

 

A largura da ZTA na raiz foi maior do que nas demais regiões da junta soldada em todas as 

especificações do procedimento de soldagem. Um exemplo de medição das dimensões da 

ZTA é mostrado na Figura 5.6, onde estão apresentadas as dimensões da ZTA para o corpo de 

prova D125. 

A diferença na largura da ZTA ocorreu devido ao calor transferido para a raiz durante a 

soldagem dos passes de enchimento, quando é formada uma nova ZTA (Figura 5.7). Os 

parâmetros de corrente elétrica, velocidade de soldagem e tensão foram alterados para os 

passes de enchimento e acabamento, implicando assim na mudança do aporte térmico durante 

a execução destas etapas da junta soldada. O gráfico da Figura 5.8 correlaciona a altura do 

reforço e a largura máxima da ZTA versus o aporte térmico. 

5.4 Análise Química 

Os resultados da análise química feita no metal de solda, zona termicamente afetada e metal 

de base estão apresentados na Tabela 5.3. Nota-se que todos os componentes ficaram abaixo 

do limite máximo estabelecido para o aço API 5L X60 (Norma API 5L, 2004). A análise 

química foi realizada pelo processo de emissão óptica, com diâmetro de queima para cada 

região de 6mm (Figura 5.9). 
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Figura 5.6 – Medição da largura da ZTA nas regiões adjacentes à raiz, enchimento e 

acabamento do corpo de prova D125  utilizando o software AutoCAD. 

 

 

Figura 5.7 – ZTA gerada pelo passe de raiz da solda e ZTA adjacente à raiz da solda gerada 

pelos passes de enchimento no corpo de prova D110. 

ZTA devido ao passe 

de raiz da solda 

ZTA devido aos passes 

de enchimento da solda 
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Figura 5.8 – Largura da ZTA e altura do reforço da solda versus o aporte térmico das 

especificações de soldagem do reparo embutido. 

O carbono equivalente é o índice que permite correlacionar a composição química do aço com 

sua tendência de apresentar estruturas frágeis quando este é submetido a um processo de 

soldagem. O gráfico com os valores do carbono equivalente calculado está mostrado na 

Figura 5.10. Observa-se que para as três regiões o carbono equivalente ficou abaixo de 0,45 

conforme especificado para o aço API X60 (API 5L, 2004). 

 

Tabela 5.3 – Composição química das regiões da junta soldada (% em massa). 

Região C Si Mn P S V Nb Ti 

API 5L X60 0,220 0,450 1,400 0,025 0,015 0,15 0,05 0,04 

MB 0,181 0,175 1,355 0,012 0,005 0,06 0,001 0,001 

ZTA 0,179 0,176 1,362 0,008 0,002 0,062 0,001 0,001 

ZF 0,162 0,215 1,363 0,012 0,007 0,052 0,001 0,002 
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Figura 5.9 – Amostra da junta soldada mostrando as queimas para avaliação da composição 

química de cada região pelo processo de emissão óptica. 
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Figura 5.10 – Carbono equivalente calculado para as regiões do metal de base, zona 

termicamente afetada e zona fundida (Equação 3.4). 
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5.5 Análise Micrográfica 

A observação da microestrutura do MB, ZTA e ZF foi feita utilizando um microscópio óptico, 

com aumentos de 100X, 250X, 400X e 800X, na temperatura de 18ºC. As imagens foram 

obtidas utilizando os corpos de prova D110, D125 e D140. 

5.5.1 Microestrutura do MB 

A Figura 5.11, com aumento de 250X e 400X, mostra a microestrutura do MB após o ataque 

com Nital 2%, constituída por áreas claras  e escuras, denominadas como ferrita e perlita, 

respectivamente. Nota-se a heterogeneidade da estrutura devido ao processo de laminação 

convencional, formando bandas de perlita e ferrita. 

 

  

a) b) 

Figura 5.11 – Microestrutura do metal de base especificado como aço API 5L X60; a) 250X; 

b) 400X; Nital 2%. 

A Figura 5.12, apresenta a microestrutura do metal de base, constituída por ferrita poligonal 

(PF), ferrita acicular (AF) e o bandeamento de perlita (P) na direção de laminação. O diâmetro 

dos grãos foi de 10,5μm, enquadrando-se como ASTM 10. 

5.5.2 Microestrutura da ZTA 

A micrografia da ZTA revela uma microestrutura que foi influenciada pelo tempo de 

resfriamento, desde a temperatura de 800°C até 500°C, na região adjacente ao cordão de 

solda. A ZTA foi caracterizada por microestruturas diferentes,  tendo sido identificada a 
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presença de ferrita poligonal (PF),  ferrita acicular (AF), ferrita com segunda fase alinhada 

FS(A)  e martensita (M). 

 

 

 

Figura 5.12 – Microestrutura do metal de base especificado como aço API 5L X60; 800X; 

Nital 2%. 

 

5.5.2.1 Microestrutura da ZTA adjacente à raiz da solda 

A Figura 5.13.a mostra a região de transição entre o MB e a ZTA na raiz da solda onde é 

possível ver o esboroamento da perlita influenciado pelo aporte térmico da soldagem. Nota-se 

pela Figura 5.13.b a ocorrência de trincas na LF e ZTA. As trincas se propagam no interior de 

cada grão (Figura 5.13.c). As trincas foram identificadas nos corpos de prova D125 e D140. 

Para promover a diferenciação entre trincas e inclusões alinhadas, foi feita uma micrografia 

sem ataque (Figura 5.13.d), evidenciando a existência das trincas. A Figura 5.13.c mostra os 

constituintes identificados na ZTA, sendo eles: ferrita com segunda fase alinhada, ferrita de 

contorno de grão e ferrita acicular. 
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a)  b)  

  

c)  d)  

Figura 5.13 – Microestrutura da zona termicamente afetada adjacente à raiz da solda; a) 

transição entre o MB e ZTA; 100X; Nital 2%; b) trincas na LF e ZTA; 100X; Nital 2%; c) 

detalhe da trinca e constituintes da ZTA; 800X; Nital 2%; trincas na ZTA; 800X; sem ataque. 

 

5.5.2.2 Microestrutura da ZTA adjacente ao enchimento da solda 

A Figura 5.14.a mostra a região de transição entre o MB e a ZTA no enchimento da solda 

apresentando a região de grãos finos da ZTA. A transição entre a ZTA e a ZF está 

representada na Figura 5.14.b onde é mostrado o crescimento de grãos na ZTA adjacente à 

linha de fusão. Nota-se na Figura 5.14.c a ocorrência de trincas na ZTA. As trincas se 

propagam no interior de cada grão (Figura 5.14.d). As trincas foram identificadas somente nos 

corpos de prova D125 e D140. Identifica-se a presença de ferrita primária intragranular e 

ferrita acicular. 

MB 

ZTA 

ZTA 

LF 

ZF 

FS(A) 

PF(G) 
AF 
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a)  b)  

  

c)  d)  

Figura 5.14 – Microestrutura da zona termicamente afetada adjacente ao enchimento da solda; 

a) transição entre o MB e ZTA; 250X; Nital 2%; b) transição entre a ZTA e ZF; 100X; Nital 

2%; c) detalhe de trincas na ZTA; 100X; sem ataque; d) trinca na ZTA propagando no interior 

de cada grão; 800X; Nital 2%. 

 

5.5.2.3 Microestrutura da ZTA adjacente ao acabamento da solda 

A ZTA adjacente ao acabamento da solda apresentou martensita e ferrita acicular, ambas 

relacionadas ao rápido tempo de resfriamento entre 800ºC e 500ºC (Figura 5.15). A presença 

da martensita nesta região da ZTA pode favorecer a propagação de trincas próximo à face da 

solda. 

 

 

ZTA-GF 

ZTA-GG 

ZF 

PF(I) 

AF 
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Figura 5.15 – Microestrutura da ZTA adjacente ao acabamento da solda; 400X; Nital 2%. 

 

5.5.3 Microestrutura da ZF 

A micrografia da ZF revela uma microestrutura que foi influenciada pela seqüência de passes 

controlada e pelo aporte térmico da soldagem. A ZF foi caracterizada por microestruturas 

diferentes,  tendo sido identificada a presença de ferrita primária intragranular, ferrita primária 

de contorno de grão e ferrita acicular. 

5.5.3.1 Microestrutura da ZF na raiz da solda 

A microestrutura na raiz da solda foi constituída basicamente por ferrita primária 

intragranular, ferrita primária de contorno e perlita (Figura 5.16.a). O diâmetro médio dos 

grãos foi de  5,8μm, caracterizando como ASTM 12. Foram identificados alguns poros na 

microestrutura (Figura 5.16.b). 
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a)  c) 

Figura 5.16 – Microestrutura da zona fundida na raiz da solda; a) ferrita primária 

intragranular, ferrita primária de contorno e perlita; 250X; Nital 2%; b) poro identificado na 

zona fundida da raiz; 250X; sem ataque. 

5.5.3.2 Microestrutura da ZF no enchimento da solda 

A microestrutura da ZF no enchimento da solda foi constituída basicamente de ferrita 

primária intragranular, ferrita primária de contorno e ferrita acicular, (Figura 5.17.a). O 

diâmetro médio dos grãos foi de  7,9μm, caracterizando como ASTM 11. Foram identificados 

alguns poros na microestrutura (Figura 5.17.b). 

 

  

a) b) 

Figura 5.17 – Microestrutura da zona fundida no enchimento da solda; a) ferrita primária 

intragranular, ferrita primária de contorno de grão e ferrita acicular; 400X; Nital 2%; b) poro 

identificado na região de enchimento da zona fundida; 100X; sem ataque. 

PF(I) 

PF(I) 

PF (G) 

AF 

PF (I) 
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5.5.3.3 Microestrutura da ZF no acabamento da solda 

Durante a solidificação, os grãos cresceram na direção do centro da solda, a qual é a direção 

do gradiente máximo de temperatura (Figura 5.18.a). Foi evidenciado o crescimento 

competitivo dos grãos, onde foi barrado o crescimento de grãos com direção de crescimento 

preferencial diferente da direção do gradiente máximo de temperatura. 

A microestrutura da solda foi constituída pelo resfriamento do metal depositado desde a fase 

líquida até a temperatura ambiente, sendo chamada de microestrutura como depositada. É 

constituída de uma mistura de ferrita primária intragranular, ferrita primária de contorno de 

grão e ferrita acicular (Figura 5.18.b). O efeito da seqüência de passes controlada é mostrado 

na Figura 5.18.c, onde o passe de acabamento refinou os grãos do passe de enchimento, além 

de aliviar as tensões residuais. 

5.6 Ensaio de Dureza Vickers 

Foram elaborados os perfis de dureza Vickers para os corpos de prova D110, D125 e D140, 

sendo adotado um eixo superior e um eixo inferior (Figura 4.16) com as posições das 

endentações. Os valores de dureza  no eixo superior e inferior estão descritos nas Tabelas 5.4 

e 5.5, respectivamente. 

Com a medição dos valores de dureza nos três corpos de prova, foi possível traçar os perfis de 

dureza para o eixo superior e eixo inferior, mostrados nas Figuras 5.19 e 5.20, 

respectivamente. Além dos perfis de dureza, foi elaborado um gráfico mostrando a 

variabilidade das medições de dureza obtidas para cada condição de soldagem na região de 

enchimento e acabamento da solda (Figura 5.21). 

Os valores medidos para a região do metal de base tiveram pouca variação, com dureza média 

de 199HV, mostrando uma homogeneidade estrutural. Já a região da ZTA apresentou uma 

grande variação, o que pode está relacionado com a influência térmica da seqüência de passes 

controlada e com a taxa de resfriamento. 

Observa-se que para nenhum dos casos de medição de dureza, a ZTA apresentou valores que 

ultrapassaram 366HV e 250HV para o eixo superior e eixo inferior da junta soldada, 

respectivamente, o que favorece ao não surgimento de trincas (Lancaster, 2003). 
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c) 

Figura 5.18 – Microestrutura da zona fundida no acabamento da solda; a) crescimento 

competitivo dos grãos na direção do gradiente máximo de temperatura; 100X; b) mistura de: 

ferrita primária intragranular, ferrita primária de contorno de grão e ferrita acicular; 800X; c) 

efeito do passe de acabamento na microestrutura do passe de enchimento; 100X; Nital 2%. 
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Tabela 5.4 – Perfil de dureza Vickers obtido no eixo superior dos corpos de prova da junta 

soldada do reparo embutido na tubulação. 

Ponto Região 
Corpo de prova 

D110 

Corpo de prova 

D125 

Corpo de prova 

D140 

1 MB 187 191 194 

2 MB 195 199 206 

3 ZTA 232 291 263 

4 ZTA 223 271 287 

5 ZTA 210 273 287 

6 ZF 210 232 250 

7 ZF 205 225 244 

8 ZF 214 231 257 

9 ZF 202 229 245 

10 ZF 205 232 242 

11 ZTA 218 249 294 

12 ZTA 226 232 291 

13 ZTA 215 257 287 

14 MB 206 210 206 

15 MB 196 206 199 

 

A ZTA foi a região com maior dureza e variabilidade nas medições realizadas. Este resultado 

pode estar relacionado com o reaquecimento sucessivo na seqüência de passes, produzindo 

um tratamento térmico que promove o refino de grãos. A raiz da solda obteve maior dureza no 

corpo de prova D110 (Figura 5.20). A dureza obtida foi resultado do maior aporte térmico e 

maior tempo de resfriamento dos passes de enchimento e acabamento, transferindo calor para 

a raiz e com isso refinando os grãos da estrutura. 

Para o corpo de prova D110, a dureza na raiz foi superior à dos passes de acabamento, sendo 

que estes últimos tiveram menor tempo de resfriamento e não sofrem reaquecimento 

formando uma estrutura de grãos grosseira. 
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Tabela 5.5 – Perfil de dureza Vickers obtido no eixo inferior dos corpos de prova da junta 

soldada do reparo embutido na tubulação. 

Ponto Região 
Corpo de prova 

D110 

Corpo de prova 

D125 

Corpo de prova 

D140 

1 MB 191 201 202 

2 ZTA 214 205 218 

3 ZTA 206 215 227 

4 ZTA 214 213 247 

5 ZF 250 183 224 

6 ZF 257 175 250 

7 ZF 254 175 218 

8 ZTA 202 210 221 

9 ZTA 210 210 210 

10 ZTA 210 201 227 

11 MB 197 193 198 

 

A dureza na raiz do corpo de prova D125 apresentou valores menores do que no CP D140. A 

princípio, os valores obtidos não parecem coerentes. Entretanto, esses valores são justificados 

pela altura do passe de raiz da solda, uma vez que a altura do passe de raiz para o CP D125 foi 

de 4,9mm e no CP D140 a altura foi de 3,6mm. Nota-se que quanto maior a altura do passe de 

raiz, menor foi a influência do reaquecimento pelos passes seguintes. 

5.7 Ensaios Mecânicos 

Os ensaios mecânicos foram realizados conforme a Norma API 1104 (1999) e seus resultados 

estão apresentados a seguir. 

5.7.1 Ensaio de tração 

Os valores apresentados na Tabela 5.6 foram comparados com aos valores especificados pela 

Norma API 5L (2004), estando todos em conformidade com os parâmetros mínimos 

requeridos. 
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Figura 5.19 – Perfil de dureza para o eixo superior dos corpos de prova; posições conforme 

Figura 4.16.  
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Figura 5.20 – Perfil de dureza para o eixo inferior dos corpos de prova; posições conforme 

Figura 4.16. 
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Figura 5.21 – Variabilidade das medições de dureza Vickers nos eixos superiores e inferiores, 

para os corpos de prova D110, D125 e D140. 

O limite mínimo de escoamento é de 414MPa para as direções longitudinais e transversais. O 

alongamento mínimo deve ser de 22% e o limite de resistência deve ser superior a 517MPa. 

 

Tabela 5.6 – Avaliação dos corpos de prova com e sem solda ensaiados por tração. 

Corpo 

de 

prova 

Direção Situação 
LE 

(MPa) 

LR 

(MPa) 
LE/LR 

Alongamento 

(%) 

Local de 

ruptura 

TC1 Circunferencial 
Sem 

solda 
513 569 0,90 33,5 MB 

TC2 Circunferencial 
Com 

solda 
508 563 0,90 22,4 ZF 

TL1 Longitudinal 
Sem 

solda 
534 670 0,79 42,4 MB 

TL2 Longitudinal 
Com 

solda 
472 646 0,73 34,5 MB 

LE  - limite de escoamento; LR – Limite de resistência 
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Nota-se que o alongamento dos corpos de prova com solda foi menor do que nos sem solda, 

embora todos tenham superado o limite mínimo especificado na Norma API 5L (2004). Os 

gráficos de tensão versus deformação para os corpos de prova na direção circunferencial e 

longitudinal estão apresentados nas Figuras 5.22 e 5.23, respectivamente. 

Os corpos de prova TC1 e TL1, sem solda, foram ensaiados para permitir uma análise da 

perda de tenacidade ocorrida com a soldagem do reparo embutido. Entretanto, suas fraturas 

não foram analisadas. 
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Figura 5.22 – Curvas de tensão versus deformação para os corpos de prova de tração na 

direção circunferencial. 

 

O início de sua fratura do corpo de prova TC2 ocorreu na raiz da solda, conforme mostrado na 

Figura 5.24, a qual foi feita durante a realização do ensaio. 
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Figura 5.23 – Curvas de tensão versus deformação para os corpos de prova de tração na 

direção longitudinal. 

 

 

Figura 5.24 – Início da fratura do corpo de prova TC2. A fratura iniciou-se na linha de fusão 

da raiz da solda. 
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O corpo de prova TL2 teve sua fratura iniciada no MB (Figura 5.25). Apesar disso, o 

crescimento de descontinuidades superficiais na raiz da solda já tinha iniciado (Figura 5.26). 

Como o corpo de prova TC2 rompeu na região da solda,  sua fratura deve atender aos critérios 

do ensaio nick-break, conforme a Norma API 1104 (1999). A Figura 5.27 mostra a superfície 

de fratura do CP TC2, o qual apresentou um comportamento tipicamente dúctil, com presença 

de algumas regiões frágeis. Não foi identificada a presença de porosidade, inclusões de 

escória ou falta de fusão. 

 

   

a) b) c) 

Figura 5.25 – Fratura do corpo de prova TL2 na região da MB; a) micrografia da região 

central do corpo de prova mostrando o início do trincamento; 100X; Nital2%; b) fratura do 

corpo de prova TL2; c) micrografia da região central do corpo de prova; 100X. 

 

 

Figura 5.26 – Descontinuidade superficial na raiz da solda atuando como concentrador de 

tensões durante o ensaio de tração. 
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Figura 5.27 – Macrofratura do corpo de prova TC2 ensaiado por tração com origem da 

ruptura na linha de fusão da raiz da solda. 

 

5.7.2 Ensaio de dobramento guiado 

A avaliação dos resultados do ensaio de dobramento guiado foi feita visualmente, utilizando 

uma lupa com aumento de 25X. O critério de aprovação aplicado foi a verificação da 

ocorrência de descontinuidades maiores do que 3mm em qualquer direção, tendo como 

objetivo do ensaio a avaliação qualitativa da ductilidade do material. 

O resultado do ensaio de dobramento foi satisfatório, de acordo com a Norma API 1104 

(1999), uma vez que a tubulação tem a espessura da parede superior a 12,7mm, e logo, 

somente é necessário realizar ensaios de dobramento lateral, os quais não apresentaram 

descontinuidades maiores do que 3mm. 

Além do recomendado na Norma API 1104 (1999), foram realizados ensaios de dobramento 

de face e raiz. Os ensaios de dobramento de face apresentaram descontinuidades dentro dos 

limites aceitáveis pela norma. Já para o ensaio de dobramento de raiz, um corpo de prova 

fraturou e o outro apresentou uma trinca menor do que 3mm. O dobramento da raiz é o mais 

exigente dos ensaios, devido à maior concentração de tensões. O resultado de todos os corpos 

de prova está apresentado na Tabela 5.7. A Figura 5.28 mostra as fotografias dos corpos de 

prova após os ensaios, com destaque para as descontinuidades detectadas. 

 

5 mm 10 mm 
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Tabela 5.7 – Avaliação dos corpos de prova no ensaio de dobramento guiado. 

Código Direção 
Ensaio de 

dobramento 
Condição Resultado 

DR1 Longitudinal Raiz 
Trinca menor do que 3mm na linha 

de fusão 
Aprovado 

DR2 Longitudinal Raiz Fratura com origem na linha de fusão Reprovado 

DF1 Circunferencial Face 
Trinca menor do que 3mm na zona 

fundida 
Aprovado 

DF2 Circunferencial Face 
Poro menor do que 3mm na zona 

fundida 
Aprovado 

DL1 Longitudinal Lateral 
Trinca menor do que 3mm na raiz e 

poros menores do que 3mm na face 
Aprovado 

DL2 Longitudinal Lateral Poros menores do que 3mm na face Aprovado 

DL3 Longitudinal Lateral Poros menores do que 3mm na face Aprovado 

 

 

5.7.3 Ensaio nick-break 

Os resultados deste ensaio foram satisfatórios, segundo a Norma API 1104 (1999), onde não 

foi observado sobre as superfícies indicações de falta de fusão, porosidade ou inclusão de 

escória. Todos os corpos de prova foram ensaiados por impacto na temperatura ambiente. A 

Figura 5.29 mostra as superfícies das fraturas após os ensaios. Nota-se a expansão lateral com 

presença de zona cisalhante nas extremidades dos CPs em decorrência o alívio de tensões. 

 

5.8 Ensaio de Impacto Charpy V 

A posição do entalhe nos corpos de prova permitiu que a propagação da fratura ocorresse na 

região desejada, tendo cada uma absorvido um valor específico de energia durante a 

realização do ensaio. Os resultados dos ensaios de impacto Charpy V a 0ºC e 20ºC estão 

mostrados nas Tabelas 5.8 e 5.9, respectivamente. 
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a) b) c) 

 

 

 

d) e) f) 

  

 

g) h) 

Figura 5.28 – Macrofratografias de CPs do ensaio de dobramento guiado; a) CP DR1 

apresentando trinca de 1,1mm na linha de fusão da raiz; b) fratura do CP DR2 iniciada por 

concentrador de tensão na linha de fusão da raiz; c) CP DF1 apresentando trinca de 2,1mm na 

lateral próximo à borda; d) CP DF2 apresentando poro de 0,9mm na zona fundida; e) CP DL1 

apresentando trinca na raiz de 2,7mm; f) CP DL1 apresentando poros na face com dimensão 

inferior a 1,2mm; g) CP DL2 apresentando poros na face com dimensão inferior a 1,3mm; h) 

CP DL3, apresentando poros na face de dimensão inferior a 1,8mm. 

 

 

5 mm 10 mm 



 98 

  

a)  b) 

  

c) d) 

Figura 5.29 – Macrofratografias dos CPs do ensaio nick-break; a) CP N1L; b) CP N2L; c) CP 

N1C; d) CP N2C. 

 

Na temperatura de 0ºC foi possível constatar que, tanto na região da zona fundida quanto na 

do metal de base, a energia média absorvida foi superior à mínima especificada pela Norma 

API 5L (2004), como é mostrado na Figura 5.30. A energia média foi obtida pela média de 

três corpos de prova com entalhe na região, conforme recomendado pela Norma API 5L 

(2004). 

Para os corpos de prova com entalhe na região do metal de base, a energia absorvida na 

direção longitudinal foi superior à energia na direção circunferencial, sendo um 

comportamento previsto, devido ao Efeito Bauschinger. Nota-se que os corpos de prova CV-

0-MBC1 e CV-0-MBC2, absorveram uma energia igual a 38J, abaixo do limite mínimo de 

40J. Entretanto, o valor da energia média absorvida para região foi de 43J, estando dentro da 

especificação do material. 

 

 

5 mm 10 mm 5 mm 10 mm 

5 mm 10 mm 5 mm 10 mm 
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Tabela 5.8 – Energia de impacto Charpy V e morfologia da fratura para os corpos de prova 

soldados; temperatura de 0ºC. 

Charpy V  (0ºC) - 12 corpos de prova 

Código do corpo 

de prova 

Energia 

absorvida 

(J) 

Morfologia 

da fratura 
Região Direção 

CV-0-ZFL1 176 Dúctil Zona fundida Longitudinal 

CV-0-ZFL2 135 Dúctil Zona fundida Longitudinal 

CV-0-ZFL3 145 Dúctil Zona fundida Longitudinal 

CV-0-ZFC1 175 Dúctil Zona fundida Circunferencial 

CV-0-ZFC2 130 Dúctil Zona fundida Circunferencial 

CV-0-ZFC3 133 Dúctil Zona fundida Circunferencial 

CV-0-MBL1 65 Frágil Metal de base Longitudinal 

CV-0-MBL2 75 Frágil Metal de base Longitudinal 

CV-0-MBL3 88 Frágil Metal de base Longitudinal 

CV-0-MBC1 38 Frágil Metal de base Circunferencial 

CV-0-MBC2 38 Frágil Metal de base Circunferencial 

CV-0-MBC3 52 Frágil Metal de base Circunferencial 

 

A energia absorvida pela ZF foi superior à do MB, fato influenciado pela especificação do 

eletrodo E7018, o qual tem limite de resistência superior ao do metal de base. Além disso, a 

soldagem foi feita em uma seqüência de passes controlada, o que propicia um revenimento 

entre passes, reduzindo o tamanho dos grãos e aumentando a resistência mecânica. 

Na temperatura de 20ºC, observa-se pela Figura 5.31, que a região da ZTA teve os maiores 

valores de energia absorvida. O motivo para este aumento de tenacidade é justificado pelo 

maior refino de grão (Cohen et al.,1979). 
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Tabela 5.9 – Energia de impacto Charpy V e morfologia da fratura para os corpos de prova na 

temperatura de 20ºC. 

Charpy V  (20ºC) - 12 corpos de prova 

Código do corpo 

de prova 

Energia 

absorvida 

(J) 

Morfologia Região Direção 

CV-20-MBL1 168 Dúctil Metal de base Longitudinal 

CV-20-MBL2 170 Dúctil Metal de base Longitudinal 

CV-20-MBL3 174 Dúctil Metal de base Longitudinal 

CV-20-MBC1 100 Frágil Metal de base Circunferencial 

CV-20-MBC2 128 Frágil Metal de base Circunferencial 

CV-20-ZTA1 215 Dúctil Zona termicamente afetada Longitudinal 

CV-20-ZTA2 248 Dúctil Zona termicamente afetada Longitudinal 

CV-20-ZFR1 150 Frágil Zona fundida - Raiz Longitudinal 

CV-20-ZFR2 166 Frágil Zona fundida - Raiz Longitudinal 

CV-20-ZFE1 180 Dúctil Zona fundida - Enchimento Longitudinal 

CV-20-ZFE2 190 Dúctil Zona fundida - Enchimento Longitudinal 

CV-20-ZFE3 194 Dúctil Zona fundida - Enchimento Longitudinal 

 

 

Figura 5.30 – Energia de impacto Charpy V absorvida pelo MB e ZF em comparação com o 

energia mínima especificada pela Norma API 5L (2004); 0ºC. 
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Nota-se que na zona fundida, a  raiz da solda absorveu menor energia de impacto Charpy V 

do que a região de enchimento. Um dos fatores que influenciam essa diferença é o menor 

tempo de resfriamento no passe de raiz, o qual é feito sem pré-aquecimento. O segundo fator 

refere-se ao material do eletrodo utilizado para realização do passe, uma vez que a -29ºC, o 

eletrodo E6010 tem uma energia de impacto de 40 a 60J e o eletrodo E7018 tem energia de 90 

a 120J (Fortes, 2003). 

 

 

Figura 5.31 – Energia de impacto Charpy V absorvida com fratura de diferentes regiões do 

cordão de solda; 20ºC. 

 

5.9 Análise Fratográfica 

A análise fratográfica foi feita para os corpos de prova do ensaio nick-break e impacto Charpy 

V. Além da análise de fraturas, foram feitas algumas microanálises por dispersão de energia, 

caracterizando alguns componentes existentes na zona fundida. 
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5.9.1 Análise fratográfica dos corpos de prova de nick-break 

A observação da estrutura das superfícies de fratura dos corpos de prova de nick-break foi 

feita utilizando o MEV, com aumentos de 25X, 100X, 500X e 1.000X. As imagens dos 

corpos de prova N1L e N2C estão mostradas nas Figuras 5.32 e 5.33, respectivamente. 

Constata-se pelas Figuras 5.32.c e 5.32.d que as regiões próximo ao entalhe apresentaram 

algumas colônias de microcavidades. A região adjacente à zona cisalhante apresentou uma 

fratura totalmente frágil, com facetas de clivagem e “marcas de rios”, (Figura 5.33.d). 

 

  

a) b) 

  

c) d) 

Figura 5.32 – Microfratografia do CP N1L apresentando uma fratura do tipo semifrágil  com 

algumas colônias de microcavidades e facetas de clivagem; a) macrofratura; b) 25x; c) 500x;  

d) 1000x; MEV; T= 18ºC. 
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Todos os quatro corpos de prova de nick-break tiveram o comportamento semifrágil, com 

pequena deformação macroscópica e presença simultânea de dimples e facetas de clivagem. 

Neste tipo de fratura algumas regiões têm suas ligações atômicas rompidas e outras regiões 

apresentam microcavidades e coalescimento das mesmas. 

 
 

a)  b) 

  

c) d) 

Figura 5.33 – Microfratografia do CP N2C mostrando uma fratura do tipo frágil com facetas 

de clivagem; a) macrofratura; b) 25x; c) 100x;  d) 1000x com destaque para as marcas de rios; 

MEV; T= 18ºC. 

5.9.2 Análise fratográfica dos corpos de prova de impacto Charpy V 

A observação da estrutura das superfícies de fratura dos corpos de prova de impacto Charpy V 

foi feita utilizando o MEV, com aumentos de 45X, 100X, 500X e 1.000X. As imagens dos 

corpos de prova CV-20-ZTA1, CV-20-ZFR1 e CV-20-ZFE1, estão mostradas na Figura 5.34. 

Pelas imagens, pode-se avaliar o comportamento das fraturas ocorridas na temperatura de 

20ºC para ZTA e ZF na raiz e no enchimento da solda. 
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a) b)  c) 

   

d) e)  f) 

   

g) h)  i)  

Figura 5.34 – Microfratografias de CPs do ensaio de impacto Charpy V; a) zona radial do CP 

CV-20-ZFE1; 1.000X; b) CP CV-20-ZFE1; 35X; c) zona cisalhante do CP CV-20-ZFE1; 

1.000X; d) zona cisalhante do CP CV-20-ZFR1; 500X; e) CP CV-20-ZFR1; 35X; f) zona 

radial do CP CV-20-ZFR1; 500X; g) zona cisalhante do CP CV-20-ZTA1; 1.500X; h) CP 

CV-20-ZTA1; 500X; i) zona fibrosa do CP CV-20-ZTA1; 1.000X; MEV; T= 18ºC. 

 

A Figura 5.34.a, mostra a zona radial da superfície de fratura da região de enchimento da ZF, 

onde observam-se rupturas por clivagem e regiões com microcavidades. Nota-se na Figura 

5.34.c, a zona cisalhante da superfície de fratura da região de enchimento da ZF, que é 

constituída de microcavidades. A Figura 5.34.d, apresenta a zona cisalhante da superfície de 

fratura da raiz da ZF, a qual tem morfologia frágil com diferentes planos de clivagem. 
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A superfície de ruptura da zona radial da raiz da ZF é mostrada na Figura 5.34.f, onde nota-se 

o início de rupturas por clivagem e regiões com microcavidades dúcteis finas isoladas, além 

de  alvéolos grosseiros. A Figura 5.34.g, mostra a zona cisalhante da superfície de fratura da 

ZTA, onde nota-se a transição entre superfície dúctil e superfície frágil. Nota-se na Figura 

5.34.i, a zona fibrosa da superfície de fratura da ZTA, que é constituída de microcavidades 

dúcteis finas. 

5.9.3 Microanálise por dispersão de energia (EDS) 

Durante a análise das fraturas no microscópio eletrônico de varredura, foram realizadas 

algumas microanálises por dispersão de energia em constituintes da zona fundida. A 

microanálise mostrou a presença de óxidos de alumínio e ferro, conforme Figuras 5.35 e 5.36, 

podendo ter sido originados pela escória formada durante seqüência de passes. 

 

 

a)  b) 

  

c) d) 

Figura 5.35 – Microanálise por dispersão de energia da fratura do CP N2C; a) fratografia 

mostrando óxidos dentro das microcavidades (dimples); b) ponto 1 caracterizado como óxido 

de alumínio; c) ponto 2 caracterizado como óxido de alumínio; d) ponto 3 caracterizado como 

óxido de alumínio; EDS; T= 18ºC. 
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a)  b) 

  

c) d) 

Figura 5.36 – Microanálise por dispersão de energia da fratura do CP N2C; a) fratografia 

mostrando óxidos dentro das microcavidades (dimples); b) ponto 1 caracterizado como óxido 

de ferro; c) ponto 2 caracterizado como óxido de ferro; d) ponto 3 caracterizado como óxido 

de alumínio; EDS; T= 18ºC. 
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6. CONCLUSÕES 

 

Este trabalho atingiu o objetivo de avaliar o efeito do aporte térmico na soldagem de reparos 

embutidos em minerodutos. Os reparos foram executados conforme a Norma ASME PCC-2 

(2006), sendo as conclusões relevantes listadas a seguir: 

 As descontinuidades identificadas na junta soldada (mordedura, falta de penetração e 

falta de fusão) foram fortemente dependentes da especificação do processo de 

soldagem e também da habilidade do soldador. 

 A análise micrográfica mostrou que a escolha da especificação de soldagem EPS I é a 

mais recomendada, pois possuiu o maior tempo de resfriamento entre 800ºC e 500ºC, 

minimizando o surgimento de trincas na ZTA. 

 O ensaio de dureza mostrou que o aumento do aporte térmico nos passes de 

enchimento e acabamento reduziu a dureza próxima à face da junta soldada devido à 

formação uma estrutura de grãos grosseira. Para a região da raiz da solda, o aumento 

do aporte térmico nos passes de enchimento e acabamento promoveu o refino de grão 

e o aumento da dureza.   

 De acordo com os valores da composição química e do carbono equivalente é possível 

concluir que a escolha dos eletrodos foi adequada para o procedimento de soldagem, 

já que não verificou-se mudança significativa na temperabilidade, evitando assim a 

formação de microestruturas frágeis. 

 A soldagem do reparo está em conformidade com a Norma API 1104 (1999). Os 

ensaios de tração mostraram-se satisfatórios. Pelos ensaios de dobramento e tração, 

evidenciou-se que o maior concentrador de tensões é a raiz da solda, devendo esta ser 

executada com precisão e qualidade. Destaca-se que o corpo de prova que fraturou no 

ensaio de dobramento de raiz não é requisitado para a tubulação com espessura de 

19mm. O ensaio nick-break não apresentou descontinuidades e não foram 

identificadas descontinuidades na junta soldada por meio da inspeção por ultra-som. 
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 O ensaio de impacto Charpy V mostrou que a tenacidade da junta soldada atende ao 

limite mínimo especificado para o aço API 5L X60, tendo a ZF e a ZTA absorvido 

energias superiores às do metal de base. A menor tenacidade ao impacto identificada 

ocorreu para os corpos de prova na direção circunferencial do metal de base.  
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7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

No sentido de dar continuidade ao estudo apresentado nesta dissertação, relacionan-se as 

sugestões abaixo: 

 Analisar a soldagem de reparos embutidos em tubulações de aço do tipo API 5L X70 e 

API 5L X80. 

 Analisar a soldagem de reparos embutidos variando especificações de soldagem não 

abordadas neste estudo com: temperatura de pré-aquecimento, temperatura entre 

passes, aporte térmico na raiz da solda e layout da junta soldada. 
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