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CAPÍTULO 1 
 

1 INTRODUÇÃO 

As indústrias de Projeto e Construção de Estruturas Metálicas e Equipamentos, 

considerando a crescente demanda de estruturas e/ou equipamentos de grande porte, por 

questões técnicas (suportar maior esforço mecânico) e, principalmente, econômicas (menor 

peso, menor área, menor consumo de energia), têm a necessidade de considerar o emprego 

de aços de baixa liga, tal como o ABNT 4140, que apresentam melhor resistência mecânica 

que os convencionais, afim de que as referidas estruturas possam suportar condições de 

serviços mais rigorosas. Por exemplo, a tubulação do sistema de lama de plataformas para 

exploração de petróleo, construída originalmente de aço carbono API 5L grau B SCH 160 

xx-s, tem sido substituída por tubos de aço ABNT 4130 e ABNT 4140 em função do 

aumento da pressão neste sistema. Devido as severas condições de serviço, 

freqüentemente, torna-se necessário reparar, com solda, peças de aços de baixa liga no 

estado temperado e revenido, tais como: ABNT 4130, 4140 e 4340. Estes aços são 

temperáveis, produzindo martensita com relativa facilidade quando austenitizados e 

resfriados adequadamente. 

Na soldagem destes aços com eletrodo revestido, o ciclo térmico é capaz de 

produzir martensita sem revenimento na zona fundida (ZF) e na zona afetada pelo calor 

(ZAC). Esta estrutura frágil, associada com tensões internas devido a restrição da junta, 

com a contração devido a solidificação e com alterações de volume devido a 

transformações de fases, na presença de hidrogênio dissolvido, pode trincar e causar a 

fratura da peça, resultando em prejuízos que muitas vezes são irreparáveis. Trincas de 

reaquecimento também podem ocorrer devido a tratamentos térmicos pós-soldagem, em 

temperaturas acima de aproximadamente 510 oC. 

A soldagem desses aços deve ser realizada com muito critério. As 

recomendações comuns estão abaixo descritas. 

• Selecionar processo e consumíveis de baixo hidrogênio. 

• Usar preaquecimento. 

• Usar temperatura de interpasse. 

• Fazer tratamento térmico pós-soldagem. 

Esta última recomendação muitas vezes torna-se inviável, seja pela 
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impossibilidade de levar a peça ao forno, seja pelo custo elevado ou ainda pela 

possibilidade de danificar determinados componentes na vizinhança da solda. 

Algumas técnicas de reparo, por solda, sem o tratamento térmico pós-soldagem 

(TTPS) em peças construídas com aços de baixa liga, têm sido propostas. O código ASME 

[01] recomenda o método da meia camada (half-bead), que tem por objetivo o refino e o 

revenimento da ZAC grosseira da primeira camada numa solda multipasse, pela 

sobreposição de ciclos térmicos das camadas subseqüentes. Para atingir esse objetivo o 

código especifica a remoção da metade da primeira camada para facilitar a sobreposição do 

ciclo térmico da camada seguinte. Para a remoção da meia camada usa-se o 

esmerilhamento que é caro e de difícil controle. Esta técnica dificulta bastante o controle 

da espessura da camada removida. Outra alternativa bastante atrativa é a técnica da dupla 

camada (two-layer), onde através de uma relação adequada entre as energias de soldagem 

da primeira e da segunda camada (na ordem de até duas vezes), procura-se obter uma 

sobreposição dos ciclos térmicos sem a necessidade da remoção da metade da primeira 

camada, que sob o ponto de vista econômico é muito interessante. Esta técnica foi 

inicialmente desenvolvida nos anos 60 para evitar trincas de reaquecimento. Depois se 

percebeu que a mesma podia ser utilizada para evitar o TTPS. Desde então, esforços têm 

sido desenvolvidos ao longo do tempo no sentido de qualificar procedimentos de soldagem 

que garantam boas propriedades mecânicas, para os aços baixa liga tais como os ABNT 

4130, 4140 e 4340. 

Através do incentivo da Petrobrás vários trabalhos nesta área, que serão citados 

posteriormente, foram realizados nas Universidades brasileiras com o intuito de consolidar 

a técnica. O presente trabalho faz parte deste programa de parceria e tem por objetivo 

contribuir com o desenvolvimento de um procedimento de soldagem para o aço ABNT 

4140, sem TTPS, utilizando a técnica da dupla-camada. 

 



CAPÍTULO II 
 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Classificação do Aço ABNT 4140, segundo a ABNT NBR NM 172/2000 

A ABNT classifica os aços segundo a NBR NM 172/2000 [02]. O aço ABNT 

4140 é classificado como aço para construção mecânica, ligado e especial. É considerado 

especial devido às exigências de ensaio de impacto no estado temperado e revenido. 

2.2 Composição Química do Aço ABNT 4140, segundo a NBR NM 87/2000 

A NBR NM 87/2000 designa e fornece a composição química dos aços ao 

carbono e ligados para construção mecânica [03]. De acordo com esta norma, o aço 4140 é 

ligado ao cromo e ao molibdênio e deve apresentar a composição química descrita na 

Tabela 1. 

Tabela 1- Composição química do aço ABNT 4140 (NBR NM 87/2000) 
Composição química – Faixas e limites (%) 

C Si Mn P (máx.) S (máx.) Cr Mo 
0,38-0,43 0,15-0,30 0,75-1,00 0,035 0,035 0,80-1,10 0,15-0,25 

 

2.3 Influência dos Elementos de Liga nas Propriedades do Aço ABNT 4140 

Para se obter uma boa combinação de resistência mecânica e dureza com 

ductilidade e tenacidade, são adicionados ao aço elementos químicos como o cromo e o 

molibdênio. A forma com que um elemento químico influencia as propriedades  de uma 

liga metálica depende de como ele se encontra na microestrutura, ou seja, se ele encontra-

se puro, dissolvido ou combinado, ou ainda dissolvido e puro e dissolvido e combinado nos 

sistemas parcialmente solúveis. A Tabela 2 mostra a distribuição dos elementos de liga nos 

aços resfriados lentamente [04]. A seguir, serão consideradas as funções dos elementos 

cromo e molibdênio presente no aço ABNT 4140. 
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Tabela 2- Tendência da distribuição dos elementos de liga nos aços resfriados lentamente . 
Dissolvidos na 

ferrita 
Combinados na 

forma de 
carbonetos 

Na forma de 
inclusões não 

metálicas 

Na forma de 
compostos 

intermetálicos 
Ni   Ni3Al 
Si  SiO2.MxOy  
Al  Al2O3 AlxNy 

Zr  ZrO2 ZrNy 

Cu    
P    

Mn (forte) Mn (fraca) MnS, MnO.SiO2  
Cr (forte) Cr (fraca) CrxOy  
W (fraca) W (moderada)   
Mo (fraca) Mo (moderada)   

V (muito fraca) V (forte) VxOy VxNy 
Ti (muito fraca) Ti (forte) TixOy TixNyCz , TixNy 

Nb (muito fraca) Nb (forte)   

 

2.3.1 Função do Cromo 

O cromo é um elemento que forma carbonetos estáveis e muito duros nos aços. 

Sua tendência de formar carbonetos é maior que a do manganês e menor que a do 

tungstênio. Ele é adicionado nos aços de baixa liga em teores da ordem de 0,8 % a 1,10 %. 

Tem um efeito moderado sobre a temperabilidade e endurece ligeiramente a ferrita por 

solução sólida. O cromo aumenta a temperatura de recristalização da ferrita encruada, 

reduz a tendência à formação de trincas durante o resfriamento da têmpera e melhora a 

resistência a fragilização por hidrogênio [05, 06, 07]. 

2.3.2 Função do Molibdênio 

O molibdênio é um formador de carbonetos mais forte que o cromo. Quando 

dissolvido na austenita tem grande efeito sobre a temperabilidade, aumentando-a 

fortemente. No revenimento, acima de 260 oC, o molibdênio retarda muito o amolecimento 

da martensita nos aços de médio e alto carbono, mesmo com teores em torno de 0,25 %. O 

molibdênio minimiza o efeito da fragilidade ao revenido. Esta função é realçada quando o 

aço contém cromo ou cromo-níquel ou nos aços ao manganês, para reduzir ou eliminar a 

tendência à fragilidade ao revenido [05, 06, 07]. 

O cromo e o molibdênio, como a maioria dos elementos, se dissolve no ferro 
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gama, tendo como principal conseqüência à modificação das faixas de temperatura de 

transformação. Na Figura 1 [09 apud 08] pode-se observar o efeito destes elementos, entre 

outros, sobre o teor de carbono e a temperatura do eutetóide [08]. 

 

 
Figura 1 - Efeito de elementos de liga sobre o teor de carbono e a temperatura de eutetoide. 
 

Com relação às transformações da austenita em condições fora do equilíbrio o 

cromo e o molibdênio, quando dissolvidos, aumentam o tempo de incubação da austenita, 

deslocando as curvas TTT (temperatura tempo transformação) e TRC (transformação no 

resfriamento contínuo) para a direita, aumentando a temperabilidade do aço, como mostra 

a Figura 2 [10]. 



 6 

 
Figura 2 – Fatores que afetam a posição do diagrama TRC. 
 

2.4 Tratamentos Térmicos Recomendados 

Os aços ligados para construção mecânica foram concebidos para serem 

utilizados, normalmente, após tratamento térmico de têmpera e revenimento. O aço ABNT 

4140 possui média temperabilidade e apresenta boas propriedades mecânicas em seções 

grandes. As condições para tratamento térmico deste aço estão abaixo descritas [08]. 

2.4.1 Normalização 

Aquecer entre 845 e 900 oC, manter, em geral, 20 minutos por cada centímetro 

de espessura da peça nesta faixa de temperatura e, em seguida, resfriar ao ar. 

2.4.2 Recozimento 

Aquecer entre 845 e 870 oC, manter, em geral, 20 minutos por cada centímetro 

de espessura da peça nesta faixa de temperatura e, em seguida, resfriar no forno. 

2.4.3 Têmpera 

Aquecer entre 845 e 870 oC, manter nesta faixa de temperatura de 5 a 10 

minutos por cada centímetro de espessura da peça e, em seguida, resfriar no óleo. 
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2.4.4 Revenimento 

Permanecer no mínimo ½ h entre 175 e 230 oC ou entre 370 e 675 oC. O tempo 

de permanência e a temperatura de aquecimento dependem das propriedades desejadas. 

Recomenda-se evitar a faixa de 230 a 370 oC para se evitar  fenômenos de fragilização, 

como será visto a seguir. 

2.4.5 Esferoidização 

Aquecer entre 760 e 775 oC, manter nesta faixa de temperatura de 6 a 12 h e 

em seguida resfriar lentamente. 

2.5 Fenômenos de Fragilização 

Os aços de baixa liga podem apresentar perda de tenacidade, manifestada no 

ensaio de impacto, quando temperados e revenidos. Essa perda de tenacidade pode ocorrer 

através de dois fenômenos: a fragilidade ao revenido (temper embrittlement) e a fragilidade 

da martensita revenida (tempered martensite embrittlement) que serão tratados a seguir 

[08, 11]. 

2.5.1 Fragilidade ao Revenimento 

A fragilidade ao revenido ocorre quando o aço é resfriado lentamente de 

revenimentos acima de 575 oC ou são revenidos por um longo tempo entre 375 e 575 oC. 

Acredita-se que este fenômeno está associado a precipitações de compostos contendo 

traços de elementos como titânio, arsênio, antimônio e fósforo juntos com cromo e 

manganês. A natureza da fratura intergranular sugere que a fragilização ocorre nos 

contornos de grãos da austenita prévia. A redução dos referidos elementos e o resfriamento 

rápido a partir de temperaturas acima de 575 oC são boas alternativas para combater esse 

tipo de fragilização.  

Aços fragilizados por esse fenômeno podem ser “desfragilizados” por um 

aquecimento acima de 575 oC por poucos minutos e depois resfriados rapidamente. A 

Figura 3 [12 apud 08] mostra o efeito do resfriamento rápido na temperatura de transição 

de um aço 5140 temperado e revenido a 620 oC. Observa-se que o aço resfriado 
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rapidamente, após o término do revenimento, apresenta menor temperatura de transição 

dúctil frágil [08]. 

 
Figura 3 – Efeito da velocidade de resfriamento após o revenimento na temperatura de 
transição do aço AISI 5140 temperado e revenido em 620 ºC. 

 

2.5.2 Fragilidade da Martensita Revenida 

A fragilidade da martensita revenida, também conhecida como fragilidade dos 

350 oC ocorre em aços de alta resistência ligados, quando revenidos na faixa de 

temperatura de 205 a 370 oC e só é manifestada no ensaio de impacto, conforme mostra a 

Figura 4 [14 apud 13], ou seja, só há descontinuidade na curva de energia absorvida versus 

temperatura de revenimento. Nessa curva, percebe-se uma queda na tenacidade na referida 

faixa de temperatura. 

O mecanismo que causa esse tipo de fragilização ainda não está bem definido. 

Muitos estudos têm mostrado que as fraturas são, em parte, ou substancialmente, 

intergranulares. Em outros estudos foi observado que a fratura é do tipo transgranular 

quando o aço é revenido em torno de 350 oC. Observou-se que o fósforo precipitado nos 

contornos de grãos da austenita fragiliza o aço provocando fratura intergranular. 

Estudos recentes mostram que a fragilização coincide também com o início de 

precipitação de cementita durante o revenimento, que tanto pode ocorrer nos contornos de 

grãos da austenita prévia, como entre as ripas de martensita. Associa-se a fratura 

transgranular à precipitação de cementita entre as ripas de martensita. Não só a martensita, 

como também a bainita inferior pode ser fragilizada nessa faixa de temperatura [13]. 
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Figura 4 – Influência da temperatura de revenimento nas propriedades mecânicas do aço 
AISI 4340. 
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Enquanto o fenômeno da fragilidade ao revenido é avaliado pela mudança da 

temperatura de transição dúctil-frágil, a fragilidade da martensita revenida é avaliada 

somente pela mudança de absorção de energia ao impacto na temperatura ambiente [14]. 

Um estudo realizado num aço contendo 0,25 %C e 10 %Cr com matriz de 

martensita revenida [13], mostra que a fragilidade da martensita revenida não ocorre 

devido a decomposição da austenita retida inter-ripas. Em vez disso, o estudo sugere que a 

causa é o crescimento da austenita retida inter-ripas e dos carbonetos inter-ripas. A 

compreensão que se tem é que o estudo não está completo, pois testes de fratura, em 

corpos de prova revenidos nesta região crítica, mostram que o tipo de fratura muda 

conforme a faixa de temperatura. A fratura transgranular ocorre quando os aços são 

revenidos entre 200 e 300 oC e a intergranular quando eles são revenidos em torno de 350 
oC. Estas diferenças podem estar associadas aos teores de carbono, de elementos de liga e 

de impurezas contidas no aço, bem como ao nível de resistência mecânica, à temperatura 

de ensaio, à natureza do ensaio e do tamanho do grão. As impurezas têm uma influência 

maior em aços de grãos grosseiros do que em aços de granulação fina. 

2.6 Aplicações e Propriedades Mecânicas do Aço ABNT 4140 

O aço ABNT 4140 é usualmente empregado em virabrequins, bielas, braços, 

eixos, peças para equipamentos de perfuração, engrenagens, parafusos de alta resistência 

entre outras aplicações. 

Apesar de não apresentarem boa soldabilidade, os aços de baixa liga como o 

ABNT 4140 são bastante requisitados devido a necessidade de se usar aços de resistência 

mais elevada em determinados projetos soldados, com o objetivo de redução de peso ou 

mesmo para suportar maiores esforços mecânicos. 

A Tabela 3 mostra as propriedades mecânicas típicas do aço ABNT 4140 em 

função da temperatura de revenimento [15]. 
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Tabela 3- Propriedades mecânicas do aço ABNT 4140 
Temperatura 

de 
revenimento 

 
(oC) 

Limite de 
resistência 

à tração 
 

(MPa) 

Limite de 
elasticidade 

 
 

(MPa) 

Alongamento 
em 50 mm 

 
 

(%) 

Estricção 
 
 
 

(%) 

Dureza 
Brinell 

 
 

(HB) 

Energia 
de 

Impacto 
Izod 
(J) 

205 1965 1740 11,0 42 578 15 
260 1860 1650 11,0 44 534 11 
315 1720 1570 11,5 46 495 9 
370 1590 1460 12,5 48 461 15 
425 1450 1340 15,0 50 429 28 
480 1300 1210 16,0 52 388 46 
540 1150 1050 17,5 55 341 65 
595 1020 910 19,0 58 311 93 
650 900 790 21,0 61 277 112 

Obs.: Corpos de prova com 12,7 mm de diâmetro, temperados em óleo a partir de 850 oC. 

2.7 Soldabilidade dos Aços 

Uma melhor compreensão dos fenômenos físicos e químicos que ocorrem na 

soldagem dos aços é muito importante para se melhorar as propriedades mecânicas do 

metal de solda e da zona afetada pelo calor. Portanto, as influências de parâmetros 

operacionais, do ciclo térmico, dos fatores metalúrgicos na transformação do metal de 

solda e na susceptibilidade a trincas a quente e a frio, devem ser avaliadas em conjunto 

para a obtenção de uma solda adequada. 

2.7.1 Características da Solda 

Durante a realização de uma solda com passe único, a poça de fusão e as 

regiões adjacentes do metal base são submetidas a ciclos térmicos cujas temperaturas de 

pico decrescem à medida que se afastam do eixo central da solda o que causa alterações 

microestruturais em relação ao material original. Os problemas gerados por estas alterações 

microestruturais só podem ser solucionados através de tratamentos térmicos pós-soldagem. 

Na soldagem com vários passes as referidas regiões da solda são submetidas a 

ciclos térmicos múltiplos devido aos vários passes provocando novas alterações nas 

microestruturas destas regiões com um grau de complexidade maior. Neste tipo de solda, o 

calor gerado pelo ciclo de um passe pode ser aproveitado para fazer um tratamento térmico 

no passe anterior, evitando muitas vezes o tratamento pós-soldagem. 
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a) Soldagem com Passe Único 

Para compreender a soldabilidade dos aços é necessário conhecer as várias 

transformações microestruturais que ocorrem nas diversas regiões da solda. No caso da 

soldagem com passe único, a solda é geralmente dividida em três regiões: zona fundida 

(ZF) constituída pelo metal fundido, zona de ligação (ZL), constituída por uma estreita 

região onde ocorre uma fusão parcial do metal base junto à zona fundida e zona afetada 

pelo calor (ZAC), região do metal base que sofreu alterações microestruturais causadas 

pelo calor da soldagem. A ZAC é ainda subdividida em ZAC de grãos grossos (ZAC-GG), 

ZAC de grãos finos (ZAC-GF), ZAC intercrítica (ZAC-IC) e ZAC subcrítica (ZAC-SC) 

como será visto mais adiante. A Figura 5 mostra estas diversas regiões da solda [16]. 

 

 
Figura 5 – Zonas de uma solda com passe único. 

 

Dentro da zona fundida o pico de temperatura excede o ponto de fusão do 

metal base e a composição química do metal de solda dependerá da escolha dos 

consumíveis, da taxa de diluição do metal base e das condições de soldagem. 

Com a alta velocidade de resfriamento e de solidificação da soldagem, os 

elementos de liga e as impurezas podem segregar para as regiões interdendríticas ou 

intercelulares e para o centro da solda, resultando numa composição química localmente 

heterogênea. Com isso, o comportamento da transformação do metal de solda pode ser 

bastante diferente do metal base. 
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A composição química da ZAC permanece inalterada por uma larga faixa onde 

o pico de temperatura não atingiu o ponto de fusão do metal base. Todavia, ocorre uma 

mudança considerável na microestrutura durante a soldagem devido ao severo ciclo 

térmico. O metal imediatamente vizinho a zona fundida é aquecido dentro do campo 

austenítico onde, os precipitados que se formaram em processos anteriores, são geralmente 

dissolvidos. Desta forma, o papel de evitar o crescimento do grão da austenita em 

temperaturas elevadas (efeito cinturão), exercidos por eles, deixa de existir e a austenita 

experimenta um substancial crescimento de grão, produzindo a região grosseira da ZAC. O 

tamanho médio do grão austenítico, que é função do pico de temperatura atingido, decresce 

com o aumento da distância da zona fundida. 

Devido à variação das condições térmicas com a distância da zona de ligação, a 

ZAC, como foi dito, é composta da ZAC-GG, da ZAC-GF, da ZAC-IC e da ZAC-SC. A 

Figura 6, adaptada de [16], mostra a relação entre as temperaturas atingidas na peça 

soldada e as microestruturas produzidas para um aço-carbono com 0,15 %C. 

 
 

 
Figura 6 – Regiões da ZAC e respectivas temperaturas. 
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b) Soldagem Multipasse 

A situação nesse caso é muito mais complexa por causa da presença de zonas 

reaquecidas dentro da zona fundida, conforme mostra a Figura 7 [16]. O refino parcial da 

microestrutura pelo passe subseqüente aumenta a heterogeneidade na microestrutura e nas 

propriedades mecânicas da peça soldada. A reaustenitização e o aquecimento subcrítico 

podem ter um profundo efeito nas subseqüentes estruturas e propriedades da ZAC. A 

diminuição da tenacidade está relacionada com pequenas regiões dentro da ZAC-GG, que 

possuem ductilidade limitada e baixa resistência à clivagem, conhecidas como zonas 

frágeis localizadas (ZFL). Estas zonas são constituídas por várias outras zonas como a 

ZAC-GG inalterada, zona da ZAC-GG reaquecida intercriticamente (ZAC-GGRI) e zona 

da ZAC-GG reaquecida subcriticamente (ZAC-GGRS). Nas adjacências da zona de 

ligação, as ZFLs podem estar alinhadas como mostra o detalhe na Figura 7. Este 

alinhamento proporciona um caminho fácil para a propagação de trincas, corroborando 

com o fato de muitas fraturas ocorrem ao longo da zona de ligação [16]. 

 

 
Figura 7 – Superposições de ZACs gerando as zonas frágeis localizadas. 
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2.7.2 Fatores Metalúrgicos que Afetam a Soldabilidade 

Vários são os fatores metalúrgicos que afetam a soldabilidade dos aços. Pode-

se citar, entre outros, a temperabilidade, as microestruturas do metal de solda, as 

microestruturas da ZAC, a composição química do aço, a presença de inclusões não 

metálicas. A seguir, serão abordados os principais fatores metalúrgicos que devem ser 

observados na soldagem. 

a) Temperabilidade 

A temperabilidade tem sido usada como um indicador de soldabilidade e como 

um guia para a seleção de materiais e processos de forma a evitar um excessivo 

endurecimento e, conseqüentemente, trincas na ZAC. Aços com alta temperabilidade 

proporcionam uma elevada fração volumétrica de martensita na ZF e na ZAC. Como se 

sabe, dependendo do seu teor de carbono, essa microestrutura é altamente susceptível à 

trincas induzidas por hidrogênio. 

Várias equações empíricas foram desenvolvidas experimentalmente para 

expressar a soldabilidade dos aços. Equações do carbono equivalente (CE) foram as 

primeiras expressões utilizadas para estimar a susceptibilidade a trincas do aço no processo 

de soldagem e também determinar a necessidade de preaquecimento e pós-aquecimento 

para evitar estas trincas. Estas equações contemplam os efeitos de diversos elementos 

químicos na temperabilidade do aço. Várias equações têm sido propostas. O International 

Institute of Welding – IIW propôs a seguinte equação para o carbono equivalente: 

5
VMoCr

15
CuNi

6
Mn

CCE IIW

++++++++
++++

++++
++++++++====    (1) 

Observando a Equação 1, percebe-se que o carbono é o elemento que mais 

afeta a soldabilidade do aço. 

O diagrama de Graville [18 apud 17], representado na Figura 8, mostra a 

susceptibilidade a trincas induzidas por hidrogênio em função do teor de carbono e do 

carbono equivalente. Nessa figura a zona I é própria dos aços de baixo carbono e baixa 

temperabilidade, os quais não são muito susceptíveis a trincas induzidas por hidrogênio. 
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Na zona II os aços têm carbono mais alto que os da zona I, mas apresentam, 

ainda, baixa temperabilidade, sendo, portanto, possível evitar microestruturas sensíveis a 

trincas pelo controle do resfriamento da ZAC. Isso pode ser alcançado através do controle 

da energia de soldagem e da utilização de preaquecimento. 

Na zona III, os aços têm carbono e temperabilidade alta, podendo facilmente 

produzir microestruturas sensíveis às trincas. Para se evitar as trincas induzidas por 

hidrogênio nessa zona, deve-se usar processos de baixo hidrogênio, preaquecimento e 

tratamento térmico pós-soldagem [17]. 
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Figura 8 – Diagrama de Graville. 

 

Empregando-se a Figura 8, observa-se que os aços liga tratáveis termicamente 

se enquadram na zona III, requerendo, portanto, uma especial atenção quando soldados. Os 

aços de baixo carbono são soldados facilmente, exceto quando se tratar de espessuras 

elevadas, onde se deve ter alguma precaução devido a maior velocidade de resfriamento 

que possibilita a formação de microestruturas frágeis. Os aços menos susceptíveis a trincas 

induzidas por hidrogênio são os que se situam no canto inferior esquerdo da figura. Essa 

figura representa somente um aspecto da soldabilidade, no caso o da temperabilidade, 

existindo vários outros aspectos a serem considerados. 

De uma maneira geral, pode-se dizer que os aços com carbono equivalente 

menor que 0,45 % não apresentam problemas de trincas, não sendo necessário o uso do 

preaquecimento. Quando o carbono equivalente se situa entre 0,45 e 0,60 %, é provável 

que possam ocorrer trincas na soldagem, logo, um preaquecimento na faixa de 95 a 400 oC 

é recomendado. Para um carbono equivalente maior que 0,60 %, existe uma alta 
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probabilidade de haver trincas na solda, requerendo, portanto, preaquecimento e tratamento 

térmico pós-soldagem para se obter uma solda saudável [16]. 

A Equação 1 não é precisa na relação entre a microestrutura e as propriedades 

de novos aços de baixo carbono microligados com outras faixas de teores de elementos de 

liga. Novas expressões foram propostas tendo por base soluções termodinâmicas e 

considerações sobre a cinética para se obter uma melhor previsão do comportamento do 

elemento de liga na soldabilidade de aços de baixo carbono e de baixa liga. A Equação 2 é 

um exemplo de expressão utilizada [16]. 

[[[[
]]]]K

KK

++++++++

++++++++++++++++++++++++++++⋅⋅⋅⋅====

CMnK

MnMnKCCKCKMnKCKCKCE

111

332211321 lnlnln1
 (2) 

Os coeficientes K1, K2 em diante são coeficientes que multiplicam as 

concentrações dos elementos de liga. Os termos não lineares como lnXi, XilnXi e XiXj, 

representam os efeitos das interações dos elementos de liga Xi e Xj. Essas equações com 

termos não lineares são mais úteis na previsão do comportamento da soldabilidade dos 

aços em processos a arco voltaico. 

Várias expressões também são disponíveis para outros grupos de aços com 

largas faixas de elementos de liga, com diferentes tratamentos térmicos, teores de 

hidrogênio e dureza. Recentemente, também têm sido propostas expressões que incluem as 

condições de fabricação, tais como, energia de soldagem, velocidade de resfriamento, 

projeto da junta e condições de restrição da junta. Um exemplo desse tipo é a Equação 3 

que permite o cálculo da temperatura de preaquecimento da peça como mostra a Equação 6 

[16]. 

000.40

R

60
H

PP F
CMH ++++++++====     (3) 

Onde: 

PH   = parâmetro de susceptibilidade a trincas; 

H    = teor de hidrogênio (ml/100 g); 

PCM = é dado pela Equação 4; 
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B
VMoCrNiCuSiMn

CPCM ⋅⋅⋅⋅++++++++++++++++++++++++++++++++==== 5
10152060203020

   (4) 

RF    = tensão gerada pela restrição da junta em kg/mm2 dado pela Equação 5. 

L
e

ER f ⋅⋅⋅⋅====       (5) 

Onde: 

E = módulo de elasticidade do material (kg/mm2); 

e = espessura da peça (mm); 

L = comprimento da peça (mm). 

                                                           392P1440To H −−−−⋅⋅⋅⋅====                                                (6) 

Onde To é a temperatura de preaquecimento em oC. 

A espessura da peça soldada pode ser também contemplada usando-se a 

expressão do carbono equivalente compensado (CCE), como mostra a Equação 7. 

                                      e00254,0CECCE IIW ⋅⋅⋅⋅++++====     (7) 

Onde: 

CEIIW = carbono equivalente obtido pela Equação 1; 

e = espessura da peça soldada em mm. 

As Equações 3, 4, 5 6 e 7 somente são válidas para faixas específicas de 

composição química e condições de soldagem [16]. 

O diagrama TRC também é uma ferramenta importante para visualizar a 

temperabilidade dos aços, pois, a presença de certas fases na microestrutura final de uma 

solda pode ser explicada por meio dele [4, 5, 8, 10, 11]. Vale ressaltar que o diagrama 

indicado para prever a microestrutura de uma solda é o TRC para soldagem, cujas 

condições de austenitização e resfriamento são bem diferentes das utilizadas na construção 

do TRC normal. Outro aspecto importante é que o TRC para soldagem é de difícil 

obtenção, justificando, assim, o uso do TRC normal para ajudar na compreensão das 
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microestruturas geradas durante o resfriamento de uma solda. As curvas de início e fim de 

transformação definem as regiões de estabilidade das diferentes fases. As curvas de 

resfriamento de cada ponto da solda, traçadas sobre o diagrama TRC correspondente, 

definem a microestrutura de cada ponto. A Figura 9 mostra diversas curvas de resfriamento 

traçadas sobre o diagrama TRC do aço ABNT 4140 [13]. 

 

 
Figura 9 – Diagramas TTT e TRC do aço AISI 4140. 
 

A posição do diagrama TRC é um indicativo da temperabilidade do aço, 

conseqüentemente, da sua soldabilidade. Quanto mais para a direita o diagrama estiver 

posicionado mais fácil será a formação de martensita, portanto, pior a soldabilidade. 

Os fatores que influenciam na posição do diagrama TRC são: a composição 

química, o tamanho do grão da austenita e a sua homogeneidade. Quanto a composição 

química, sabe-se que, com exceção do cobalto, todos os elementos tradicionalmente 

utilizados na fabricação dos aços, deslocam o diagrama para a direita, aumentando o tempo 

de incubação da austenita, logo, retardando o início de transformação em produtos como 

ferrita e perlita, facilitando, assim, a formação de martensita [04, 06, 07, 11, 16, 17]. 

Os contornos de grãos constituem um local preferencial para a nucleação de 

novas fases. Quanto maior o tamanho do grão austenítico menor a quantidade de contorno 

por unidade de volume, portanto, maior o tempo de incubação da austenita e maior a 
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temperabilidade do aço. Este fato justifica a facilidade da ZAC-GG de formar martensita. 

A homogeneidade da austenita também tem um papel importante na posição do 

diagrama TRC. Uma austenita heterogênea, ou seja, com carbonetos, carbonitretos, 

nitretos, óxidos e sufetos não dissolvidos, apresenta um tempo de incubação menor, pois, 

estas heterogeneidades funcionam como sítios para a nucleação da ferrita. 

O resfriamento rápido tem o mesmo efeito dos elementos que aumentam a 

temperabilidade. O oposto ocorre quando uma baixa velocidade de resfriamento atua num 

determinado ponto da solda, favorecendo a nucleação de ferrita em sítios existentes, 

diminuindo, assim, a possibilidade de formação de martensita. 

Pelo fato da velocidade de resfriamento variar de ponto a ponto na ZAC e que 

cada curva de resfriamento cruza o diagrama em locais específicos, a ZAC apresenta 

microestruturas diferentes a cada ponto. Próximo a linha de fusão, as microestruturas 

prováveis são martensita e bainita para um carbono equivalente adequado. 

b) Microestrutura do Metal de Solda 

As condições em que ocorre a solidificação do metal de solda dependem da 

forma da poça de fusão e da composição química do metal de solda. A forma da poça de 

fusão depende da relação entre a velocidade de soldagem e a velocidade de solidificação. 

A energia de soldagem determina o volume de metal fundido, a taxa de diluição, a 

intensidade das reações físico-químicas metalúrgicas e, portanto, a composição química do 

metal de solda, bem como as condições térmicas em que a solidificação ocorre. 

A velocidade de solidificação está relacionada com a velocidade de soldagem e 

com o gradiente de temperatura. Este último depende da forma da poça de fusão. Assim a 

composição química do metal de solda, o gradiente de temperatura, a forma da poça de 

fusão, a velocidade de resfriamento e a velocidade de solidificação são fatores inter-

relacionados com a energia de soldagem, que afetam a microestrutura do metal de solda e a 

tolerância da solda a trincas a quente. 

Durante a soldagem, o metal base é banhado pelo metal fundido da poça na 

zona de ligação (Figura 5) e sendo de composição similar, age como um substrato ideal 

sobre o qual o crescimento do sólido pode ocorrer. Assim, ocorre o prolongamento de fase 
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sólida, porque os átomos do líquido meramente liberam seu calor latente de fusão e 

ocupam sua posição na estrutura cristalina local. Este mecanismo de solidificação é 

conhecido como crescimento epitaxial [11, 16]. A Figura 10 mostra o crescimento epitaxial 

num aço inoxidável [11]. 

 

 
Figura 10 – Crescimento epitaxial no metal de solda de um aço inoxidável. 

 

Do crescimento epitaxial resulta uma estrutura de grandes grãos colunares que 

constituem um caminho fácil para a propagação de trincas. O crescimento epitaxial colunar 

é particularmente prejudicial em soldas multipasse onde os grãos podem se estender de 

uma camada de solda para outra. Uma poça de fusão alongada produz grãos colunares 

largos que se encontram no centro do cordão formando um ângulo elevado com a linha de 

centro do cordão. Como as impurezas segregam para essa linha de centro e, devido a 

concentração de tensões nas inclusões e às tensões de contração desenvolvidas na 

solidificação, normalmente, são produzidas trincas ao longo dessa linha de centro [16]. 

Próximo da zona de ligação, onde há deformação devido à diminuição de 

volume na solidificação e à contração térmica, pode ocorrer a ruptura do filme de líquido 

de baixo ponto de fusão (trincas de solidificação), localizado nos contornos dos grãos. A 

susceptibilidade de ligas a trinca de solidificação está relacionada a sua incapacidade de 

acomodar a deformação através da estrutura dendrítica autobloqueada, assim como a 

presença de um líquido remanescente de baixo ponto de fusão. O intervalo de tempo 

durante o qual o filme de líquido pode existir em relação à taxa de deformação, pode 

também ser uma medida de susceptibilidade a trincas de solidificação [16]. As ligas 

ferrosas podem ser sensíveis a trincas de solidificação, dependendo dos seus teores de 
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fósforo e enxofre [16]. 

O metal de solda de um aço pode sofrer várias reações após a solidificação, que 

são influenciadas, principalmente, pela sua composição química e pelo ciclo térmico 

imposto ao metal de solda. Por exemplo, nos aços estruturais o metal de solda se solidifica 

na forma de ferrita δ. Na temperatura peritética ocorre a reação peritética onde o líquido 

remanescente mais ferrita δ se transforma em austenita. Continuando o resfriamento a 

austenita se transforma em ferrita α. Durante esta transformação, primeiro forma-se a 

ferrita proeutetóide ao longo dos contornos dos grãos da austenita, conhecida como ferrita 

de contorno de grão. Em seguida desenvolve-se a ferrita com placas laterais em forma de 

longas ripas que se projetam na forma alotriomorfa [11, 16]. 

Uma austenita de grão grosseiro e de baixo carbono, em combinação com um 

relativo alto grau de superesfriamento, se transforma em ferrita com placas laterais. As 

ripas de ferrita com placas laterais são caracterizadas pela elevada razão 

comprimento/largura sendo comuns valores acima de 10:1. Com a continuação da queda 

da temperatura, ocorre a nucleção da ferrita acicular dentro dos grãos de austenita que 

crescem em forma de pequenas agulhas separadas por contornos de alto ângulo. A 

inclinação entre as agulhas adjacentes é, geralmente maior que 20o. A orientação ao acaso 

dessas agulhas proporciona uma boa resistência à propagação de trincas. Na ferrita acicular 

a razão comprimento/largura se situa na faixa de 3:1 a 10:1. A nucleação da ferrita acicular 

no interior dos grãos de austenita é favorecida pela presença de óxidos que atuam como 

sítios para a nucleação desta fase. Este fato será abordado será mais adiante [16]. 

Durante a formação da ferrita proeutetóide, o carbono é rejeitado 

continuamente da fase ferrítica, enriquecendo a austenita remanescente que, mais adiante, 

se transforma numa variedade de constituintes tais como: martensita (escorregada ou 

maclada), bainita (superior e inferior) e perlita. Pode, ainda, no final do processo, restar 

uma parte de austenita não transformada, denominada de austenita retida ou residual [16]. 

O International Institute of Welding – IIW, fez um trabalho no sentido de 

normalizar os conceitos microestruturais do metal de solda de aços C-Mn usando o 

microscópio ótico como instrumento de observação [19]. A Figura 11 mostra várias 

microestruturas com os diversos microconstituintes encontrados no metal de solda de aços 

C-Mn [20]. 
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Figura 11 – Microestruturas do metal de solda de aços C-Mn. 

c) Microestruturas da Zona Afetada pelo Calor – ZAC 

Na ZAC-GG (Figuras 5 e 6) de aços de alta resistência e baixa liga, 

normalmente são encontradas longas ripas de bainita associadas com camadas alternadas 

de ilhas de martensita. Essas ilhas (martensita mais austenita retida) são formadas em 

função do enriquecimento do carbono na austenita na zona intercrítica (entre AC3 e AC1). A 

austenita de granulação grosseira favorece a formação de martensita e bainita no 

resfriamento contínuo pelo deslocamento das curvas TRC para a direita, ou seja, pelo 
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aumento da temperabilidade nessa região. A bainita superior é relativamente estável em 

temperaturas próximas ao cotovelo das curvas TRC, sendo mais fácil o seu aparecimento 

em ciclos subseqüentes ao primeiro passe. Uma flutuação na composição química pode 

mudar o carbono equivalente e, conseqüentemente, alterar a quantidade de martensita 

presente na ZAC-GG [11, 16]. Este fato pode ocorrer no aço ABNT 4140, apresentando 

longas faixas de martensita, paralelas à direção de laminação, com dureza mais elevada do 

que a média encontrada no aço, caracterizando, assim, a presença de um maior teor de 

carbono nestas regiões em virtude da falta de homogeneização do material. Vale ressaltar 

que a dureza da martensita é função praticamente do seu teor de carbono. 

Na ZAC-GF (Figuras 5 e 6), a temperatura de pico se situa acima de AC3, mas, 

abaixo da temperatura de crescimento de grão. Uma austenita de grão fino e uma posterior 

transformação em ferrita produzem uma microestrutura refinada, tendo grãos menores do 

que os do metal base e corresponde à microestrutura do aço normalizado, com considerável 

tenacidade [11, 16]. 

Na região da ZAC onde o pico de temperatura do ciclo térmico se encontra 

entre as linhas AC3 e AC1, ou seja, na ZAC-IC (Figuras 5 e 6), a microestrutura corresponde 

a uma mistura de austenita, ferrita mais constituintes não transformados e, quando 

resfriada, a austenita pode se decompor em determinados produtos como: perlita, bainita, e 

martensita, dependendo do volume de material e da composição química local. A 

velocidade de resfriamento também é um fator importante na determinação da quantidade 

de martensita e bainita na matriz ferrítica. Quando a austenita se transforma em ilhas de 

martensita a tenacidade é bastante reduzida nessa região [11, 16]. 

Na ZAC-SC (Figuras 5 e 6) não são observadas mudanças estruturais visíveis, 

no entanto, pode ocorrer alguma esferoidização de carbonetos. Com o reaquecimento 

devido a passes subseqüentes podem se formar precipitados que reduzem a tenacidade [11, 

16]. 

2.7.3 Preaquecimento 

Na soldagem de aços de baixo carbono e baixa liga, as microestruturas da ZF e 

ZAC são determinadas, principalmente, pela velocidade de resfriamento a partir do pico de 

temperatura em cada ponto destas regiões. Como os teores de carbono e dos elementos de 
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liga são baixos, a maioria das propriedades físicas não é afetada [16], assim, o gradiente de 

temperatura e a energia de soldagem são parâmetros importantes na determinação das 

microestruturas das referidas regiões. Uma baixa velocidade de resfriamento diminui as 

tensões devido à contração térmica, impede o endurecimento excessivo e permite o 

desprendimento do hidrogênio por difusão. A velocidade de resfriamento (Vr) é de 

particular importância e é função da diferença de temperatura (∆T) e da condutividade 

térmica do material (K). 

A velocidade de resfriamento (Vr) numa chapa pode ser expressa pelas 

Equações 8 e 9 abaixo [16]. 
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⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ρρρρ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ππππ⋅⋅⋅⋅====    ⇒ Chapa fina               (9) 

Onde: 

Vr = velocidade de resfriamento na temperatura Tc (oC); 

k = condutividade térmica do material (J/mm.s.oC); 

Tc = temperatura de interesse (oC) 

To = temperatura de preaquecimento (oC); 

e = espessura da peça (mm); 

ρ.C = calor específico volumétrico (J/mm3); 

Eliq = energia de soldagem (J/mm) dada pela Equação 10 

                                                            T
s

liq v
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E ηηηη⋅⋅⋅⋅
⋅⋅⋅⋅

==== .                                                     (10) 

Onde: 

U = tensão de soldagem (V); 
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I = corrente de soldagem (A); 

vs = velocidade de soldagem (mm/s) 

ηT = rendimento térmico do processo. 

O critério para a definição de chapa grossa ou fina é dado pela Equação 11 

abaixo. 

                                                
(((( ))))

liqE
ToTcC

e
−−−−⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ρρρρ

⋅⋅⋅⋅====ττττ                                                    (11) 

Quando ττττ > 0,9 considera-se a chapa grossa e quando ττττ < 0,6 a chapa é 

considerada fina. Para valores entre 0,6 e 0,9 a situação é considerada indefinida e neste 

caso sugere-se o cálculo da velocidade de resfriamento nos dois casos para depois 

escolher-se a mais segura para o material. 

Uma temperatura de preaquecimento alta diminui a velocidade de resfriamento 

e diminui a quantidade de fases duras no metal de solda, como a martensita. Na soldagem 

de aços temperáveis, é muito importante a determinação da velocidade de resfriamento 

crítica (Vrc) que o metal base pode tolerar sem trincar. Esta velocidade pode ser expressa 

pela Equação 12 [16]. 

(((( ))))
(((( ))))

26,16
3074,0CE

598,6
s/FVrc

IIW

o −−−−
−−−−

====     (12) 

Observa-se que quanto maior o carbono equivalente do aço, menor é a 

velocidade crítica permitida e que carbono equivalente menor ou igual a 0,3 o aço não 

apresenta problemas com o resfriamento rápido. O preaquecimento, quando aplicado, 

diminui a velocidade de resfriamento, tornando-a menor que a velocidade Vrc, evitando a 

formação de trincas na solda. 

A temperatura ideal de preaquecimento para evitar a formação de martensita é 

cerca de 25 oC acima da temperatura de início de formação da martensita [16]. Após a 

soldagem, o material permanecendo um certo tempo nessa temperatura possibilita a 

transformação da austenita em bainita resultando num menor nível de tensões internas. 

 



 27 

2.7.4 Trincas na Solda 

As trincas são consideradas um dos tipos mais sérios de descontinuidades em 

soldas. Estas se desenvolvem quando tensões de tração atuam em um material fragilizado, 

isto é, incapaz de absorver estas tensões por deformação. 

O mecanismo de falha por trinca de uma junta soldada está diretamente ligado 

à sua microestrutura. Estudos recentes de trincas a frio usando CTOD (crack tip open 

displacement), mostram que a redução da tenacidade em aços de alta resistência e baixa 

liga (ARBL) soldados, está relacionada com a ZAC-GG e que as trincas geralmente se 

propagam ao longo ou próximo da zona de ligação. A ZAC-GG de aços microligados, 

geralmente, possui dureza mais alta que as outras regiões da ZAC. A martensita de alto 

carbono não revenida nessa região é a maior causa de fragilização. A quantidade de 

precipitados (carbonetos, carbonitretos e nitretos) próxima à região da ZAC-SC é elevada e 

próxima à zona de ligação é baixa. Como resultado, tem-se que a ZAC-GG apresenta uma 

maior quantidade de elementos de liga dissolvidos, portanto, uma austenita mais 

homogênea com maior temperabilidade. 

Os tipos de trincas que podem ser desenvolvidas são normalmente classificados 

em função da sua localização na solda como: trinca de cratera, trinca transversal na ZF, 

trinca transversal na ZAC, longitudinal na ZF, trinca de margem, trinca sob o cordão, 

trinca na zona de ligação, trinca na raiz da solda. Estes tipos de trincas podem ser 

visualizados na Figura 12 [21]. A seguir, serão abordados os principais tipos de trincas e 

seus mecanismos de atuação. 
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1 - Trinca de cratera
2 - Trinca transversal na ZF
3 - Trinca transversal na ZAC
4 - Trinca longitudinal na ZF

5 - Trinca de margem
6 - Trinca sob o cordão
7 - Trinca na linha de fusão
8 - Trinca na raiz da solda

 
Figura 12 - Classificação do tipo de trincas de acordo com a localização. 
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a) Trincas Induzidas por Hidrogênio 

As trincas induzidas por hidrogênio podem ser originadas tanto na ZAC como 

na ZF, podendo ter diversas orientações na solda. Elas podem ser transversais, 

longitudinais, superficiais ou sub-superficiais. Na Figura 12, as posições das trincas 

induzidas por hidrogênio são: 2, 3, 5, 6 e 8 [21]. Podem também receber outras 

denominações como trincas a frio, trincas em baixo do cordão de solda e trincas com 

retardo. Para que ocorram trincas induzidas por hidrogênio é necessário que quatro fatores 

atuem simultaneamente: presença de hidrogênio, tensões de tração, microestrutura sensível 

e temperatura apropriada. 

Na microestrutura essas trincas podem ser transgranular e intergranular e se 

formam na faixa de 200 a –100 oC. Sua formação ocorre após um certo tempo, chamado de 

tempo de incubação, que pode variar de alguns minutos a varias horas e seu crescimento é 

lento e descontínuo, razão pela qual se recomenda a inspeção com ensaio não-destrutivo 48 

horas após a execução da soldagem [16, 17, 21, 22, 23, 24]. 

A contaminação da poça de fusão por hidrogênio tem como origem compostos 

hidrogenados que são dissociados na coluna do arco voltaico. Esses compostos podem 

estar presentes no gás de proteção, nos eletrodos ou no metal base. Os contaminantes 

podem ser óleo, graxa, poeira, ferrugem, tinta, resíduos de solventes orgânicos, umidade do 

ar e do revestimento de eletrodos e fluxos etc. É importante ressaltar que, em determinados 

equipamentos de processo, ocorre a absorção de hidrogênio pelo material durante o 

serviço, o que deve ser considerado na soldagem de manutenção destes equipamentos. 

No revestimento dos eletrodos a umidade se encontra em duas formas básicas: 

água de cristalização e umidade absorvida. Essa segunda forma exerce um papel mais 

importante que a primeira, pois, durante a soldagem, ela se evapora parcialmente já que a 

mesma se encontra mais fracamente ligada ao revestimento. Os eletrodos rutílicos e 

celulósicos podem depositar de 20 a 30 ppm de hidrogênio oriundos da umidade e da 

celulose [21]. 

As medidas dos teores de hidrogênio depositados na solda são obtidas através 

de vários testes padronizados, por exemplo: método da glicerina, método do mercúrio 

(IIW) e o método da cromatografia. Esses métodos consistem basicamente na têmpera do 
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corpo de prova após a soldagem e recolhimento do hidrogênio através de um tubo coletor, 

indicado na Figura 13 [23], cheio de um líquido, geralmente, glicerina ou mercúrio, 

durante um certo intervalo de tempo [21]. 

Na soldagem, deve-se considerar vários tipos de hidrogênio, ou seja: o 

hidrogênio potencial (disponível no processo), o difusível (liberado após a soldagem) e o 

residual (parte retida na solda). Assume-se, geralmente, que o hidrogênio difusível é o 

responsável pela formação de trincas [25]. 

A medida do hidrogênio difusível é expressa em ml/100 g de metal depositado 

ou ml/100 g de metal fundido para processos de alta penetração. O IIW classifica os 

consumíveis quanto ao teor de hidrogênio difusível em quatro grupos descritos abaixo 

[21]. 

Muito baixo ⇒ 0-5 ml/100 g 
Baixo ⇒ 5-10 ml/100 g 
Médio ⇒ 10-20 ml/100 g 
Alto ⇒ Acima de 20 ml/100 g 

 

 
Figura 13 – Medidor de hidrogênio. 
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Na realidade o teor de hidrogênio difusível medido pela técnica da têmpera do 

corpo de prova não representa o teor real presente numa solda à temperatura ambiente, pois 

este depende das dimensões da solda e da velocidade de resfriamento. O teor de hidrogênio 

obtido no teste, em geral, tende a ser maior, pois, devido a velocidade de resfriamento ser 

mais elevada, o hidrogênio tem menos tempo para escapar para a atmosfera. 

As teorias mais aceitas para explicar a fragilização por hidrogênio são: da 

condensação, da adsorção e da decoesão [21]. 

Na teoria da condensação, os átomos de hidrogênio se difundem para as micro-

cavidades e outras descontinuidades existentes na rede cristalina do aço, havendo a 

formação de moléculas de H2 que geram pressões hidrostáticas elevadas que podem causar 

a iniciação de trincas. Após o aumento do tamanho da trinca há uma diminuição da tensão 

no local. Após um certo tempo, mais hidrogênio se difunde para a trinca, formando mais 

moléculas de H2, aumentando a pressão hidrostática novamente, proporcionando um 

aumento adicional no comprimento da trinca. Esse processo continua até que: 

• a seção transversal resistente seja reduzida até não suportar mais as tensões e fraturar; 

• o hidrogênio escape em quantidade suficiente de forma a não ter risco de propagação 

da trinca; 

• trincas sub-superficiais reduzam as tensões residuais a níveis suficientes que não 

propaguem as trincas. 

Na teoria da adsorção, o hidrogênio se difunde para as micro-cavidades onde é 

adsorvido pelas suas superfícies, provocando uma diminuição da energia superficial, 

portanto, a quantidade de energia para criar novas superfícies passa a ser menor e, em 

presença de campos de tensões elevados as micro-cavidades podem crescer. Como na 

teoria da condensação, o processo precisa ser realimentado com mais hidrogênio para 

continuar a propagação da trinca. 

Na teoria da decoesão, o hidrogênio que está em solução sólida, se difunde 

para as pontas das trincas e para outros defeitos, onde existe um estado triaxial de tensões 

de tração, que ao atingir um valor crítico, causa a propagação da trinca. 
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Granjon [26 apud 24] propôs um modelo para o fluxo de hidrogênio durante a 

soldagem, conforme mostra a Figura 14 [26 apud 24], onde na solidificação da poça de 

fusão, o líquido se transforma em austenita, ocasião em que, parte do hidrogênio se 

desprende para a atmosfera, ficando o restante retido na austenita. A partir do momento em 

que essa austenita se decompõe em ferrita e cementita, o hidrogênio se difunde para a 

austenita existente na ZAC, em virtude da maior solubilidade do hidrogênio na austenita. 

No resfriamento, a ZAC-GG pode temperar, resultando em martensita que, associada com 

hidrogênio, tensões de tração e temperatura adequada, pode trincar [24]. 

 

 
Figura 14 – Fluxo de hidrogênio na soldagem. 

As tensões residuais na ZAC são originadas por diversos fatores como o grau 

de restrição da junta soldada e concentradores de tensões. O grau de restrição é uma 

medida da resistência que a junta oferece para deformar-se ou distorcer-se de tal forma que 

alivie as tensões geradas durante o processo de soldagem. A restrição cresce com o 

aumento da espessura da peça. O tipo de junta também influencia na restrição. Uma junta 

de topo é menos restrita que uma junta em ângulo. Os concentradores de tensões têm um 

papel muito importante nos processos de falha por trincas induzidas por hidrogênio. A falta 

de penetração e de fusão são fortes concentradores de tensões numa solda, favorecendo o 

aparecimento de trincas nos locais onde esses defeitos ocorrem. 

A temperatura da peça soldada exerce um papel muito importante na prevenção 

de trincas induzidas por hidrogênio. Preaquecendo a peça, a velocidade de resfriamento 

diminui, reduzindo a quantidade de martensita na ZAC. Também um maior tempo de 

resfriamento favorece a difusão do hidrogênio do metal base para a atmosfera. 
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As trincas induzidas por hidrogênio são favorecidas pela presença de 

microestruturas de elevada dureza e baixa ductilidade, ou seja, que apresente uma baixa 

capacidade de acomodar as tensões resultantes da solda. Estruturas moles podem tolerar 

uma maior quantidade de hidrogênio sem trincar. O valor da dureza da microestrutura pode 

ser utilizado como parâmetro para medir a susceptibilidade à trincas. A dureza da ZAC de 

um determinado aço depende da velocidade de resfriamento no intervalo de transformação 

(normalmente de 800 a 500 oC), do seu teor de carbono e da sua temperabilidade. A 

Equação 13 pode ser utilizada para estimar a dureza máxima da ZAC de um aço para que 

não sofra trincas induzidas por hidrogênio [21]. 

(((( )))) BtbeBAHV ++++∆∆∆∆−−−−⋅⋅⋅⋅−−−−==== 5/8
2

    (13) 

Onde: 

HV  = dureza vickers máxima na ZAC; 

A    = 939. (%C) + 284; 

B    = 167. (CEB)2,42 + 137; 

b    = exp(-0,13.B + 0,8); 

∆t8/5 = tempo de resfriamento entre 800 e 500 oC; 

CEB = carbono equivalente devido a Beckert conforme a Equação 13 abaixo. 

4,32,3179,211
MoCrNiMnSi

CCEB ++++++++++++++++++++====    (14) 

b) Trincas de Reaquecimento 

Peças espessas soldadas são freqüentemente reaquecidas com o objetivo de 

realizar um tratamento térmico de alívio de tensões em temperaturas acima de 500 oC para 

reduzir o nível de tensões residuais com o objetivo de prevenir distorções, corrosão sob 

tensão e fratura frágil. No entanto, em algumas situações, podem aparecer trincas 

intergranulares na austenita prévia, principalmente, na ZAC-GG de aços que contenha pelo 
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menos dois dos elementos Cr, Mo, V e B. Em soldas multipasse, o problema também 

ocorre devido o reaquecimento do passe subseqüente [27]. 

Segundo a teoria existente, em temperaturas acima de 1200 oC, os carbonetos 

de cromo, de vanádio, e de molibdênio, entre outros, se dissolvem rapidamente na matriz 

dos aços. Durante um resfriamento rápido, no caso da soldagem, a precipitação de 

carbonetos é quase que inteiramente anulada, formando assim, somente estruturas 

martensíticas e/ou bainíticas. Os tratamentos térmicos de alívio de tensões após a soldagem 

efetuados nos aços de baixa liga a temperaturas compreendidas entre 500 e 700 oC, são 

também um tratamento térmico de revenimento e fazem precipitar em forma de carbonetos 

os elementos carborígenos que se encontram em solução supersaturada. Estes precipitados 

se formam no interior dos grãos em forma de plaquetas submicroscópicas, promovendo um 

bloqueio das discordâncias que implica na diminuição da plasticidade no interior do grão. 

Os contornos dos grãos permaneceriam praticamente isentos de precipitados de dimensões 

suficientes para impedir o deslizamento relativo entre os grãos. Desta forma, o interior 

resistirá a toda deformação plástica quando do alívio de tensões e as deformações se darão 

por deslizamento nos contornos dos grãos por estarem desprovidos de precipitados. As 

correspondentes deformações locais, em torno de concentradores de tensões localizados 

nos contornos de grão, formam cavidades que interagindo entre elas e/ou outras 

descontinuidades nos contornos de grão darão lugar à fissuras. Segundo outra teoria, os 

precipitados ou inclusões existentes nos contornos de grãos produzem cavidades 

favorecendo a decoesão dos contornos de grão durante o deslizamento [27]. 

Alguns procedimentos podem ser adotados, individualmente ou em 

combinação, para minimizar as trincas de reaquecimento. Um projeto de junta adequado, 

uma boa seqüência de montagem para minimizar as restrições e os concentradores de 

tensões são providências eficazes. A utilização de um metal de solda de resistência mais 

baixa que a da ZAC, também minimiza as trincas de reaquencimento. 

c) Trincas Lamelares 

As trincas lamelares, também conhecidas como decoesão lamelar, ocorrem, 

geralmente, no metal base e, algumas vezes na ZAC, ao longo de planos paralelos à 

superfície da chapa, na direção da laminação, com aparência de degraus (Figura 15). A 

incidência é maior em soldas multipasse de chapas grossas com juntas em T, duplo T e de 
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canto. Essas trincas tendem a se localizar no metal base, próximo da ZAC. As trincas se 

iniciam devido à decoesão ou fissuração de inclusões alongadas quando o metal base é 

tracionado perpendicularmente às inclusões (Figura 15). Para minimizar as trincas 

lamelares, podem ser tomadas as providências abaixo descritas. 

• Mudar a localização da junta e/ou o seu tipo. 

• Usar um metal de solda de baixa resistência mecânica. 

• Fazer um amanteigamento na superfície da chapa antes de realizar a solda. 

• Usar preaquecimento e controle da temperatura de interpasse de no mínimo 95 oC. 

• Usar chapas com inclusões controladas. 

• Remover a camada susceptível e fazer a soldagem com amanteigamento. 

 

 
Figura 15 - Trincas lamelares. 

d) Trincas de Solidificação 

Essas trincas também são conhecidas por trincas a quente, ocorrendo em 

temperaturas elevadas e, usualmente, se localizam no metal de solda, mas também podem 

ser encontradas na ZAC, sendo conhecidas como trincas de liquação. 

As trincas de solidificação no metal de solda ocorrem predominantemente na 

linha de centro do cordão de solda ou entre os grãos colunares, sendo, portanto, 

intergranulares. 

Durante a solidificação ocorrem segregações de elementos de liga e impurezas, 

produzindo, no final da solidificação, um filme líquido de baixo ponto de fusão entre as 
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dendritas e, em decorrência das tensões residuais, devido à contração térmica da peça no 

resfriamento e contração do metal de solda na solidificação, esse filme pode romper 

gerando uma trinca [16, 17, 21, 22; 24]. 

As trincas de liquação estão associadas a segregações de fases de baixo ponto 

de fusão nos contornos dos grãos que quando aquecidas tornam-se líquidas, podendo gerar 

trincas na presença de tensões residuais durante o resfriamento da solda [16, 17, 21, 22; 

24]. 

2.7.5 Influência das Inclusões 

O teor de oxigênio no metal de solda exerce um papel muito importante com 

relação à tenacidade do referido metal, visto que o mesmo afeta a formação da ferrita 

acicular. Existe uma faixa ótima de teores de oxigênio (150 a 500 ppm) que favorece a 

formação de uma grande quantidade de ferrita acicular [5]. Por exemplo, na soldagem com 

arco submerso usando um fluxo de CaF2-CaO-SiO2, com o teor de oxigênio no metal de 

solda na faixa de 200 a 250 ppm, a percentagem de ferrita acicular foi de 90% [23]. As 

inclusões de óxidos ou óxidos-sulfetos funcionam como sítios para a nucleação da ferrita 

acicular no interior dos grãos da austenita prévia [22, 23]. A figura 16 [24], mostra o efeito 

do teor de oxigênio na tenacidade do metal de solda. 
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2.7.6 Soldabilidade dos Aços de Baixa Liga Beneficiáveis 

Os aços do tipo ABNT 4140, ABNT 4340, ABNT 5140, ABNT 8640 são 

exemplo de aços de baixa liga tratáveis termicamente. Na Figura 8 estão enquadrados na 

zona III do diagrama, caracterizando aços de baixa soldabilidade. 

A soldagem desses aços deve ser realizada, de preferência, no estado recozido 

ou temperado e revenido em temperatura elevada, devendo, em seguida, usar um 

tratamento térmico pós-soldagem para evitar a formação de martensita, conseqüentemente, 

de trincas a frio. 

Quando o aço estiver temperado e revenido, como no caso de reparo de eixos 

de bombas, deve-se lançar mão do preaquecimento, do controle da temperatura de 

interpasse, de processo de baixo hidrogênio e, de preferência, de aços fabricados a vácuo. 

Além disso, aços e consumíveis de baixo fósforo e enxofre são necessários para a redução 

de trincas a quente. 

A utilização de preaquecimento e controle da temperatura de interpasse maior 

ou igual a 315 oC [16] provoca um ambiente desconfortável para o soldador, além de 

proporcionar a formação de finas camadas de óxidos na junta soldada. Portanto, 

temperaturas mais baixas são preferidas. 

2.7.7 Ensaios para Avaliar a Soldabilidade 

Os ensaios de soldabilidade têm o objetivo de prever o desempenho da solda 

quando em serviço. Entretanto, suas informações também podem ser utilizadas em 

projetos, mas com o devido cuidado na interpretação e utilização dos resultados, visto que 

a junta soldada consiste de várias regiões como ZF e ZAC, onde a anisotropia de 

microestrutura e de propriedades é elevada. 

Vários ensaios podem ser utilizados para prever a soldabilidade dos aços, 

podendo servir como parâmetro de avaliação a resistência à tração do metal de solda; a 

capacidade de dobramento; o perfil de dureza na ZAC; a tenacidade; a temperatura de 

transição dúctil frágil; a tenacidade à fratura entre outros. São utilizados ensaios tais como: 

tração; dobramento; dureza Vickers; Charpy; DWT (drop-weight test); CTOD (crack tip 

opening displacement); Lehigh restraint; Varestraint e controle da severidade térmica [16]. 
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2.8 Soldagem do Aço ABNT 4140 

O aço ABNT 4140, por apresentar o carbono equivalente (IIW) igual a 0,86, se 

situa na zona III do diagrama de Graville (Figura 8), indicando que a sua soldagem requer 

cuidados especiais visto que a possibilidade de formação de martensita na ZAC-GG é 

grande em decorrência das elevadas temperaturas de austenitização e das altas velocidades 

de resfriamento desenvolvidas na soldagem. 

O procedimento de soldagem a arco voltaico mais seguro para o aço ABNT 

4140 consiste nas recomendações abaixo descritas [28]. 

• Usar eletrodos de composição química similar, tipo o E8018 B2. 

• Secar adequadamente os eletrodos. 

• Preaquecer em torno de 250 oC. 

• Manter a temperatura de interpasse no mínimo de 250 oC. 

• Fazer alívio de tensões em torno de 600 oC após a soldagem. 

• Fazer tratamento térmico pós-soldadgem para obter as propriedades mecânicas 

desejadas. 

2.9 Soldagem sem Tratamento Térmico Pós-soldagem (TTPS) 

Após a soldagem dos aços tratáveis termicamente é provável a presença de 

martensita não revenida que apresenta dureza alta e baixa tenacidade que, associada com 

tensões residuais, podem causar trincas. Portanto, é necessário um tratamento térmico pós-

soldagem com o intuito de aliviar as tensões internas e ajustar as propriedades mecânicas. 

Os TTPS são, em geral, caros e demorados devido ao longo tempo de 

permanência na temperatura de tratamento. Estruturas grandes também constituem uma 

dificuldade na realização do tratamento. 

A soldagem sem TTPS constitui, portanto, um recurso efetivamente atrativo 

para os aços de baixa liga [28, 29]. 
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2.9.1 Técnica da Meia Camada 

A técnica da meia camada recomendada pelo código ASME [01], visa 

proporcionar o refino e o revenimento da ZAC-GG da primeira camada numa solda 

multipasse, pela sobreposição dos ciclos térmicos. O código especifica a remoção da 

metade da primeira camada para facilitar a sobreposição do ciclo térmico da segunda 

camada. Essa técnica é de difícil realização devido a falta de controle na remoção da 

metade da primeira camada por esmerilhamento e também por ser muito trabalhoso [30]. 

2.9.2 Teste de Higuchi 

O teste de Higuchi [31] tem por objetivo prático, conhecer o alcance das 

regiões revenidas (macias) e de retêmpera (duras) ao longo da ZAC. O teste consiste em 

fazer uma simples deposição sobre uma placa do metal base, no estado temperado e não 

revenido, onde na seção transversal do cordão é obtido o perfil de dureza da ZAC. Através 

desse perfil se identifica as regiões de retêmpera (dura) e revenida (macia), bem como, 

suas extensões, para as diversas energias de soldagem utilizadas. Com base nos perfis de 

microdureza, reforço e penetração, são construídos os gráficos de Higuchi da Figura 17 

[31]. 

 
Figura 17 – Diagrama de Higuchi para um aço de baixo carbono. 
 

O Critério utilizado para as determinações das extensões das zonas duras e 

macias, é o seguinte: a zona dura (ZD) se estende da zona de ligação (X = 0) até a distância 

em que a dureza corresponde a dureza do metal base. A zona macia (ZM) se estende do 

final da zona dura até a distância em que a dureza se iguala a do metal base (Figura 18). 
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Com relação ao diagrama de equilíbrio dos aços ferríticos, Figuras 6, a zona endurecida 

deve ser formada pelo intervalo de temperatura que vai de aproximadamente 1100 oC até a 

temperatura da linha de fusão que corresponde à zona de crescimento de grão e retêmpera, 

enquanto a zona macia deve ser formada pela região de grão fino (entre 1100 oC e a 

isoterma Ac3,onde ocorre o refino), pela região intercrítica, (entre as isotermas AC3 e AC1 

ocorre o refino parcial e revenido) e por uma região abaixo de AC1 onde ocorre apenas o 

revenimento da estrutura. Portanto a zona dura deve ser compreendida pela ZAC-GG e a 

zona macia pelas ZAC-GF, ZAC-IC e ZAC-SC. 

Este ensaio permite selecionar as energias da primeira e da segunda camada, de 

tal forma que a região da ZAC-GG da primeira camada seja refinada e revenida pelo ciclo 

térmico imposto pela segunda camada. A escolha das energias da primeira e segunda 

camada deve obedecer aos seguintes critérios conforme a Figura 19. 
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Figura 18- Identificação da zona dura e da macia. 
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Figura 19- Superposições das camadas. 
 
a) 12 PZDPZM >>>>                                                                                                              (15) 

Onde: 

PZM2 = profundidade da zona macia da segunda camada; 

PZD1 = profundidade da zona dura da primeira camada. 

b) 112 PRPZD ++++<<<<                                                                                                            (16) 

Onde: 

PZD2 = profundidade da zona dura da segunda camada; 

R1      = reforço da primeira camada; 

P1      = penetração da primeira camada. 

O atendimento da primeira condição faz com que o calor contido nesta faixa da 

ZAC da segunda camada refine e revina a zona dura da primeira camada, enquanto o 

atendimento da segunda condição garante que a zona dura da primeira camada não vai ser 

retemperada. Neste caso, a zona fundida da primeira camada é quem vai ser austenitizada, 

proporcionando uma recristalização e formação de alguma martensita que, devido ao baixo 

carbono não apresenta uma dureza elevada. 
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2.9.3 Técnica da Dupla Camada 

Essa técnica consiste em promover uma adequada sobreposição dos ciclos 

térmicos sem a necessidade de remoção da metade da primeira camada, de tal forma que a 

segunda camada promova o refino e o revenimento da ZAC-GG da primeira camada, 

conforme mostra a Figura 20 [30]. 

 
Figura 20- Esquema das sub-regiões da ZAC em uma soldagem multipasse. 
 

Os principais parâmetros a serem observados para a obtenção do sucesso na 

operação estão abaixo descritos [32]. 

• Dimensões do cordão da primeira camada. 

• Relação adequada entre as energias de soldagem das camadas. 

• Controle da temperatura de preaquecimento e interpasse durante a soldagem. 

• Cavidade de reparo suficientemente aberta para permitir um adequado ângulo de 

ataque do eletrodo. 

Bueno [32], em seu trabalho, utilizando três camadas com 5/5/5 kJ/cm em 

corpos de prova de aço ABNT 4140 temperado e revenido, obteve valores de tenacidade na 

ordem de 90 J e 110 J, sem TTPS e com TTPS respectivamente. No referido trabalho, 

também foram ensaiados corpos de prova soldados com 10/5/5 kJ/cm, obtendo-se 90 J e 

108 J, sem TTPS e com TTPS respectivamente, contrariando a literatura que sugere que a 

energia da primeira camada deve ser maior que a da segunda. Os valores obtidos por 
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Bueno são considerados bons, embora tenha empregado três camadas, que de uma certa 

forma encarece o processo. 

Teixeira e outros [33] também utilizaram a técnica da dupla-camada na 

soldagem do aço 1Cr-0,5Mo. Neste trabalho, foi avaliada a evolução da dureza na ZAC da 

primeira camada, onde o máximo valor encontrado foi 300 HV. Também foi avaliado, 

qualitativamente, o grau de refino da ZAC da primeira camada obtido pelo uso da técnica. 

O resultado do trabalho aponta para o sucesso da técnica na soldagem do aço 1Cr-0,5Mo. 

Niño e outros [34], aplicando a técnica da dupla-camada no reparo de aços 

5Cr-0,5Mo, sugerem o uso de três camadas de forma que, a segunda refina a ZAC-GG da 

primeira e a terceira realiza o revenimento. Neste trabalho, recomenda-se o uso de 

velocidades de soldagem máximas possíveis com o intuito de evitar o excessivo 

crescimento de grão da ZAC-GG da primeira camada, bem como, aumentar a sobreposição 

das isotermas das camadas da solda. A aplicação da técnica no aço 5Cr-0,5Mo foi 

considerada crítica, pois, embora tenha tido um alto grau de refino na ZAC-GG da primeira 

camada, a falta de revenimento adequado resultou em dureza elevada e baixa tenacidade na 

ZAC. Outra sugestão é o aumento da temperatura de preaquecimento para aumentar o grau 

de revinimento da ZAC. 

Henke e outros [35] mostram que a aplicação da técnica da dupla-camada, em 

aços CA-6NM, não é recomendada visto que, no teste de Higuchi o tamanho da zona dura 

(retemperada) é muito superior ao tamanho da zona macia (revenida). Este fato se deve à 

elevada resistência ao revenido desse aço, assim como a baixa temperatura AC1 (630 ºC), o 

que dificulta a redução da dureza em temperaturas mais altas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO III 
 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

Com o objetivo de aplicar a técnica da dupla-camada na soldagem do aço 

ABNT 4140, sem o TTPS, foi utilizada uma metodologia baseada no trabalho de Bueno 

[32], com uma diferença na quantidade das camadas utilizadas no amanteigamento da junta 

semi-V. No referido trabalho foram utilizadas três camadas e neste apenas duas com o 

objetivo de simplificar o procedimento de soldagem e baixar os custos. 

 O teste de Higuchi serviu de base para a escolha de uma relação adequada 

entre as energias das camadas. Na metodologia foi incorporada a realização de soldagem 

em camada única com o objetivo de se avaliar o efeito dos passes laterais sobre a 

microestrutura e dureza da ZAC. 

Após a escolha de algumas combinações de energias foram realizadas 

soldagens em dupla camada sobre corpos de prova em condições de serviço (temperados e 

revenidos) nos quais foram levantados os perfis de microdureza Vickers afim de que fosse 

avaliado o grau de revenimento da ZAC da primeira camada. A microestrutura da ZAC da 

primeira camada foi comparada com a microestrutura obtida na soldagem em simples 

depósito com cordão isolado para avaliar o grau de refino proporcionado pela dupla 

camada. 

3.1 Materiais 

Os ensaios foram realizados em discos de aço ABNT 4140 com φ150x25 mm 

extraídos de barras laminadas a quente, com φ150 mm, cuja composição química encontra-

se na Tabela 4. O aço apresentou uma microestrutura original constituída de ferrita e 

perlita com granulação grosseira conforme a Figura 21. O aço ABNT 4140 apresentou 

ainda uma quantidade de inclusões não-metálicas bastante elevada se comparado com o 

aço ABNT 4340 do mesmo fabricante. Tal fato pode ser constatado pela comparação das 

micrografias, sem ataque, dos referidos aços presentes na Figura 22. Outro fato importante 

foi o tamanho dos sulfetos de manganês que atingiu um comprimento de até 230 µm, como 

indicado na Figura 23. 
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Tabela 4- Composição química do metal base (%) 
C Mn Si P S Cr Mo 

0,45 0,86 0,29 0,03 0,02 1,10 0.23 
 
 
 
 
 

 
Figura 21- Microestrutura original do aço ABNT 4140. Ataque: nital 2%. Aumento: 500X.  
 
 
 
 
 

       
 

Figura 22- Inclusões não-metálicas-35x. a) Aço ABNT 4140, b) Aço ABNT 4340. 
 

(a) (b) 
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Figura 23- Aço ABNT 4140 sem ataque. Inclusões de sulfeto de manganês. 500x. 

 

O material de adição utilizado foi o eletrodo revestido AWS E8018 B2 (2,5 e 

3,25 mm de diâmetro) cuja composição química do metal depositado, segundo o 

fabricante, encontra-se na Tabela 5. Este eletrodo foi sugerido por técnicos da Petrobrás, 

pois é o mesmo utilizado no reparo, por solda, do aço ABNT 4140. 

Tabela 5- Composição química do metal depositado (% em peso) 
C Mn Si Cr Mo 

0,08 0,90 0,60 1,00 0,50 
 

No desenvolvimento da dissertação foram utilizados os equipamentos 

relacionados abaixo. 

3.1.1 Equipamentos para a Soldagem 

• Fonte eletromagnética Soltig 350 AC/DC – White Martins. 

• Posicionador Automático para Soldagem Experimental com Eletrodo Revestido. 

• Sistema de aquisição de dados Interdata II. 

• Conjunto para solda oxiacetileno utilizado no preaquecimento. 

• Termômetro para a medição e controle das temperaturas de preaquecimento e 

interpasse. 
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• Estufa para secagem dos eletrodos e manutenção da temperatura de armazenagem. 

3.1.2 Equipamentos para os Exames Metalográficos 

• Cortadeira discoton – Struers. 

• Lixadeira Rotativa Kunth Rotor - Struers. 

• Politriz DP10 - Struers. 

• Aparelho para Limpeza Ultra-sônica Metasom 40 - Pantec. 

• Microscópio Óptico Jenaplan - Zeiss. 

• Estereomicroscópio GSZ - Askamania. 

• Microscópio eletrônico de varredura  Phillips XL 30. 

3.1.3 Equipamentos para os Ensaios Mecânicos 

• Microdurômetro Vickeres - Zeiss. 

• Durômetro Rockwell Microtest 737. 

• Máquina para ensaio Charpy PS 30 - WPM. 

3.2 Métodos 

A metodologia foi desenvolvida em quatro etapas, de forma que a junção dos 

resultados das três primeiras etapas possibilitou a escolha dos parâmetros de soldagem 

utilizados na quarta etapa. O procedimento de soldagem adequado será aquele que, sem o 

TTPS possibilite uma boa combinação das propriedades mecânicas da ZAC. 

As soldagens para o teste de Higuchi foram realizadas no Posicionador 

Automático para Soldagem Experimental com Eletrodo Revestido. Já as soldagens para os 

ensaios de camada única, de dupla-camada e de junta semi–V, que retratam uma situação 

prática de reparo na indústria, foram realizadas por um soldador qualificado pela Petrobrás. 

A seguir será abordada cada uma das etapas. 



 47 

3.2.1 1a Etapa – Teste de Higuchi 

Nesta etapa, foram realizadas soldagens de simples depósitos e cordão isolado, 

em corpos de prova temperados (austenitizados a 860 oC em banho de sais por 20 minutos 

e resfriados em óleo), conforme a Figura 24. O objetivo desta etapa foi encontrar uma 

relação entre as energias da primeira e da segunda camada, de tal forma que possibilitasse 

o refino e o revenimento da ZAC-GG da primeira camada, pela superposição do ciclo 

térmico da segunda camada. Foram testados quatro níveis de energias de soldagem, cujos 

parâmetros encontram-se na Tabela 6. Em seguida, foram levantados os perfis de 

microdureza na seção transversal da ZAC, numa direção perpendicular a superfície do 

corpo de prova, conforme indica a Figura 24, com o intuito de se levantar os tamanhos das 

zonas endurecidas e macias, para cada energia de soldagem. No ensaio de microdureza, a 

carga empregada foi de 100 g e a distância entre as impressões igual a 0,2 mm. Neste 

ensaio, cada ponto representa a média de três medições. 

Foram medidos o reforço e a penetração de cada cordão de solda através de 

microscópio ótico utilizando-se um aumento de 25x. 

De posse dos valores do reforço, da penetração e dos tamanhos das zonas duras 

e macias construiu-se o gráfico de Higuchi. 

Durante a soldagem a temperatura de preaquecimento e interpasse foi mantida 

entre 250 oC e 300 oC. Valores estes recomendados pela literatura [16, 28]. 

 
 
 
 

 
Figura 24- Corpo de prova para o teste de Higuchi 
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Tabela 6- Parâmetros de soldagem do teste de Higuchi 
Corpo de 

Prova 
Corrente 

eficaz 
(A) 

Tensão 
eficaz 

(V) 

Veloc. de 
Soldagem 
(mm/min) 

Diâmetro do 
eletrodo 

(mm) 

Energia de 
soldagem 
(kJ/cm) 

H5 102 25,8 300 2,5 5,3 
H10 103 24,8 150 2,5 10,2 
H15 97 25,5 100 2,5 14,8 
H18 123 24,4 100 3,25 18 

 

3.2.2 2a  Etapa – Ensaio com Simples Depósito (camada única) 

Nesta etapa foi depositada uma camada única de solda, Figura 25, em corpos 

de prova temperados (austenitizados a 860 oC em banho de sais por 20 minutos e resfriado 

em óleo) e revenidos a 200 oC por 1 hora, com o objetivo de verificar o efeito dos passes 

laterais sobre a microestrutura e dureza da ZAC. Dois corpos de prova foram soldados com 

dois níveis de energias de soldagem, cujos parâmetros encontram-se na Tabela 7. Foram 

escolhidas estas duas energias de soldagem apenas para verificar o efeito do aumento da 

energia de soldagem no refino e revenimento da ZAC-GG. Em seguida, foram feitos os 

exames metalográficos; a medição aproximada da área da ZAC-GG e seu percentual 

refinado (medição através do software AUTO CAD 14); e o levantamento do perfil de 

microdureza. 

Durante a soldagem a temperatura de preaquecimento e interpasse foi mantida 

entre 250 oC e 300 oC. 

 
Figura 25- Corpo de prova para o ensaio de simples depósito (camada única) 
 
 
 
Tabela 7- Parâmetros de soldagem do ensaio de simples depósito (camada única) 

Corpo de 
Prova 

Corrente 
eficaz 

(A) 

Tensão 
eficaz 

(V) 

Veloc. de 
Soldagem 
(mm/min) 

Diâmetro do 
eletrodo 

(mm) 

Energia de 
soldagem 
(kJ/cm) 

CU5 101 25,3 300 2,5 5,1 
CU10 100 25,6 150 2,5 10,2 
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3.2.3 3a Etapa – Ensaio em Dupla-Camada 

Com base nos resultados da primeira etapa, foram realizados ensaios de 

simples depósito em dupla-camada, Figura 26, com três relações de energia de soldagem 

entre a primeira e a segunda camada sobre uma chapa temperada (austenitizadas a 860 oC 

em banho de sais por 20 minutos e resfriada em óleo) e revenida a 200 oC por 1 hora. Esta 

etapa teve como objetivo, encontrar a melhor relação entre essas energias que permita o 

refino e o revenimento da ZAC-GG da primeira camada pela superposição do ciclo térmico 

da segunda camada. Os parâmetros de soldagem estão mostrados na Tabela 8. 

Para cada combinação de energia entre a primeira e a segunda camada foi 

levantado o perfil de microdureza para a avaliação do grau de revenimento da ZAC-GG da 

primeira camada provocado pela segunda camada. Também foi avaliado o grau de refino 

ocorrido na primeira camada. 

Os corpos de prova foram soldados mantendo-se as temperaturas de 

preaquecimento e interpasse na faixa de 250 a 300 oC. 

 

 
Figura 26- Corpo de prova para o ensaio de dupla-camada 
 
 
 
 
Tabela 8- Parâmetros de soldagem para o ensaio de dupla-camada 

Corpo de Prova Corrente 
eficaz 

(A) 

Tensão 
eficaz 

(V) 

Veloc. de 
Soldagem 
(mm/min) 

Diâmetro 
do eletrodo 

(mm) 

Energia de 
soldagem 
(kJ/cm) 

1a camada 103 25,6 300 2,5 5,3 DC5/5 
2a camada 102 25,7 300 2,5 5,2 
1a camada 101 25,8 300 2,5 5,2 DC5/10 
2a camada 102 25,7 150 2,5 10,5 
1a camada 100 25,1 100 2,5 15,0 DC15/5 
2a camada 101 25,3 300 2,5 5,1 
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3.2.4 4a Etapa – Ensaio com Junta Semi -V 

Para avaliar a viabilidade do procedimento de soldagem com dupla camada, 

sem TTPS no aço ABNT 4140 temperado (austenitizado a 860 oC em banho de sais por 20 

minutos e resfriado em óleo) e revenido a 200 oC por 1 hora, foram soldadas juntas semi-V 

(Figura 27) conforme a seqüência mostrada na Figura 28. O amanteigamento, em duas 

camadas, foi feito empregando-se as mesmas relações de energias usadas no ensaio de 

dupla-camada (3a Etapa). 

 

 
Figura 27- Corpo de prova para a junta semi – V 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Preparação da junta 
b) Amanteigamento sobre as faces do chanfro 
c) Posicionamento e preenchimento da junta 
d) Posicionamento para a retirada dos corpos de prova Charpy 

 
Figura 28 – Seqüência de preparação e deposição. 
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Os parâmetros de soldagem utilizados no amanteigamento estão indicados na 

Tabela 9. Após o mesmo, foi realizado o preenchimento da junta de acordo com os 

parâmetros de soldagem da Tabela 10. 

 
 
Tabela 9- Parâmetros de soldagem do amanteigamento 

Corpo de Prova Corrente 
eficaz 

(A) 

Tensão 
eficaz 

(V) 

Veloc. de 
Soldagem 
(mm/min) 

Diâmetro 
do 

eletrodo 
(mm) 

Energia 
de 

soldagem 
(kJ/cm) 

1a camada 102 25,9 300 2,5 5,3 Semi -V5/5 
2a camada 99 24,7 300 2,5 4,9 
1a camada 103 24,6 300 2,5 5,0 Semi -V5/10 
2a camada 100 24,5 150 2,5 9,8 
1a camada 99 24,9 100 2,5 14,8 Semi -V15/5 
2a camada 99 24,6 300 2,5 4,9 

 
 
 
 
 

Tabela 10- Parâmetros de soldagem para o preenchimento da junta semi - V 
Parâmetros Passe de raiz Passes de Preenchimento 

Corrente eficaz (A) 70 109 
Tensão eficaz (V) 22,3 22,9 

Veloc. de soldagem (mm/min) 200 Sem controle 
Temp. de preaquecimento (oC) 250 a 300 250 a 300 

Temp. de interpasse (oC) 250 a 300 250 a 300 
Diâmetro do eletrodo (mm) 2,5 3,25 

 

Após a soldagem, para cada combinação de energia, o corpo de prova foi 

dividido ao meio para que uma das metades fosse submetida a um TTPS a 600 oC por 4 

horas, tratamento este semelhante ao usado por Bueno [32]. Em cada metade (sem TTPS e 

com TTPS) foi feito o levantamento do perfil de microdureza da ZAC da primeira camada 

do amanteigamento e realizado o ensaio de impacto Charpy a temperatura ambiente. O 

entalhe do corpo de prova Charpy foi posicionado na ZAC-GG da primeira camada a 1 

mm da zona de ligação (região mais frágil). A posição do entalhe em todos os corpos de 

prova foi paralela à direção de laminação (posição C da Figura 29 [36]). Vale ressaltar, que 

nesta posição encontram-se os piores resultados de energia, como pode ser visto na Figura 

29. 
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Figura 29- Efeito da posição do entalhe na energia absorvida por impacto. 
 

Foi utilizado um ataque químico com nital 2% para evidenciar a ZAC com o 

propósito de posicionar corretamente o entalhe no corpo de prova Charpy. O resultado do 

ensaio Charpy representou a média de três corpos de prova. Também foram analisados os 

aspectos das fraturas e as microestruturas para cada combinação de energia. 

Durante todo o procedimento de soldagem as temperaturas de preaquecimento 

e interpasse foram mantidas na faixa de 250 oC a 300 oC. 



CAPÍTULO V 
 

4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.1 Teste de Higuchi 

A microestrutura do corpo de prova temperado para realização do teste de 

Higuchi apresentou faixas claras no sentido da laminação, conforme mostra a Figura 30, 

caracterizando falta de homogeneização da composição química do aço, apesar do 

procedimento correto no tratamento térmico de têmpera, citado anteriormente. Estas faixas, 

após a soldagem, apresentaram-se constituídas de martensita de alta dureza caracterizando 

uma maior temperabilidade nestas regiões da ZAC. Na ZAC-GG, próximo a zona de 

ligação, elas não eram tão evidentes, como pode ser visto na Figura 31. Tal fato se deve a 

maior temperatura atingida nesta região que proporcionou uma maior homogeneização da 

austenita. 

 
 
 
 

 
Figura 30- Aço ABNT 4140 temperado.Aumento: 25x. Ataque: nital 2%. 
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Figura 31- Microestrutura do corpo de prova H15 soldado com uma energia de 15 kJ/cm. 
Aumento: 15x. Ataque: nital 2%. 
 

Os perfis de microdureza foram levantados seguindo-se as faixas duras que 

avançam sobre a zona macia, constituindo assim uma situação mais crítica para o teste de 

Higuchi, pois implica em zonas duras mais extensas. Vale ressaltar que num material 

homogêneo a extensão da zona dura diminui com o aumenta da energia, o que não ocorreu 

neste trabalho, em virtude das medições de microdureza feitas sobre as referidas faixas 

duras. 

Os valores do reforço e de penetração (medidos no microscópio metalográfico 

com uma incerteza de medição em torno de 0,02 mm) para cada energia de soldagem, 

necessários para a construção dos gráficos de Higichi, estão contidos na Tabela 11, onde se 

observa que o reforço aumentou com o aumento da energia de soldagem e que a 

penetração praticamente não variou. 

Tabela 11- Valores do reforço e penetração 
Corpo de prova Energia de soldagem 

kJ/cm 
Reforço 

(mm) 
Penetração 

(mm) 
H5 5 1,8 1,6 
H10 10 1,8 1,4 
H15 15 2,3 1,7 
H18 18 2,9 1,7 



 55 

Os perfis de microdureza para os quatro níveis energia empregados estão 

representados nas Figuras 32 a 35. Nestes perfis, o aumento da dureza a partir da zona de 

ligação (X = 0) até o pico de dureza se deve a diminuição da quantidade de austenita retida. 

A queda seguinte de dureza se deve ao revenimento proporcionado pelo ciclo térmico. O 

aumento de dureza posterior se deve a insuficiência de revenimento nesta região. Percebe-

se também que o pico de dureza diminui à medida que a energia de soldagem aumenta. 

Este fato se deve ao aumento da quantidade de austenita retida e de bainita. A quantidade 

de austenita retida aumenta devido ao maior tempo de permanência em temperaturas 

elevadas proporcionado pelo uso de energias mais altas, o que faz com que haja uma maior 

dissolução do carbono e dos elementos de liga na austenita, baixando as temperaturas Mi e 

Mf, ou seja, a quantidade de austenita retida aumenta com a temperatura e com o tempo de 

austenitização. A quantidade de bainita aumenta com a diminuição da velocidade de 

resfriamento proporcionada pelo uso de energias mais elevadas. 

Para as condições empregadas neste trabalho, observa-se que a extensão das 

zonas endurecidas aumenta enquanto a extensão das zonas macias diminui quando se 

aumenta a energia de soldagem. 
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Figura 32- Perfil de microdureza para a energia de 5 kJ/cm 
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Figura 33- Perfil de microdureza para a energia de 10 kJ/cm 
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Figura 34- Perfil de microdureza para a energia de 15 kJ/cm 
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Corpo de Prova H18 (medições nas faixas duras)
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Figura 35- Perfil de microdureza para a energia de 18 kJ/cm 
 

Com base nos perfis de microdureza, e nas medidas do reforço e da penetração, 

foram construídos os gráficos de Higuchi da Figura 36. Nestes gráficos, R representa o 

reforço, P a penetração, ZD a zona dura e ZM a zona macia (Figuras 18 e 19). A incerteza 

de medição dos valores de ZD e ZM nos gráficos se situa em torno de 0,05 mm. 
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Figura 36- Gráficos de Higuchi.  

 

Com base nestes gráficos, verificou-se os critérios estabelecidos nas equações 

15 e 16. A primeira condição (Equação 15), foi alcançada por todas as combinações de 

energias, no entanto, a segunda condição (Equação 16) não foi atendida por todas as 

combinações de energia. Pela análise da Figura 36 percebe-se que a extensão da zona dura 
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cresce com aumento da energia de soldagem fazendo com que o uso de uma energia muito 

elevada na segunda camada dificulte o alcance da segunda condição. A Tabela 12 mostra a 

evolução da segunda condição para as diversas combinações das energias empregadas para 

o teste de Higuchi. Nesta tabela, ∆ representa o quanto PZD2 é maior ou menor que R1 + 

P1. Quando ∆ for positivo significa PZD2 > R1 + P1, ou seja, representa a extensão da zona 

dura da primeira camada que pode ser reaustenitizada, e sofrer uma retêmpera, dependo da 

velocidade de resfriamento nesta região. 

 
Tabela 12- Valores de ∆ para as diversas combinações de energias. 

Combinações de energias 
(kJ/cm) 

∆∆∆∆ 
(mm) 

5/5 +0,7 
5/10 +1,4 
5/15 +2,6 
5/18 +3,1 
10/5 +0,9 

10/10 +1,6 
10/15 +2,8 
10/18 +3,3 
15/5 +0,1 

15/10 +0,8 
15/15 +2,0 
15/18 +2,5 
18/5 -0,5 

18/10 +0,2 
18/15 +2,0 
18/18 +1,9 

 

Pela análise da Tabela 12, a princípio, pode-se concluir que a relação 18/5 é a 

melhor no sentido de não proporcionar uma retêmpera na primeira camada, entretanto o 

uso de uma energia muito elevada na primeira camada proporciona uma ZAC-GG muito 

extensa e com excessivo crescimento de grão, fazendo com que a tenacidade nesta região 

seja baixa, pois, mesmo tendo sido amaciada pelo revenimento proporcionado pela 

segunda camada, o grau de refino desejado pode não ser atingido devido a sua elevada 

extensão e a baixa energia de soldagem utilizada na segunda camada. Desta forma, além de 

atender os dois critérios estabelecidos, deve-se observar também o valor da energia da 

primeira camada. 

A literatura [30] recomenda que a energia da segunda camada pode ser até duas 
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vezes maior que a energia da primeira camada. Entretanto, no trabalho de Bueno [32] 

foram testadas relações em que a energia da primeira camada foi maior que a da segunda, 

tendo sido satisfatório o resultado. Vale ressaltar que no referido trabalho foram utilizadas 

três camadas com as seguintes energias: 10/5/5. 

No presente trabalho foram testadas as seguintes combinações: 5/5, 5/10 e 

15/5. As duas primeiras seguem a recomendação da literatura, embora pelo teste de 

Higuchi o valor de ∆ seja positivo, o que indica que estas relações não atendem 

completamente a segunda condição, pois podem gerar alguma retêmpera. Das relações que 

apresentaram ∆ próximo ou menor que zero (15/5, 18/5 e 18/10), a 15/5 (∆ = +0,1 mm), 

por apresentar a menor energia na primeira camada, foi testada com intuito de minimizar o 

crescimento de grão na ZAC-GG da primeira camada. 

4.2 Ensaio com Simples Depósito (camada única) 

Os passes laterais proporcionaram um refino parcial da ZAC-GG, conforme 

mostram as Figuras 37 e 38. O melhor compromisso entre o que é necessário para 

aumentar o refino e que é realizável na prática é alcançado com uma sobreposição de 50% 

entre os passes, proporcionando também uma melhor uniformidade na altura do reforço. 

Utilizando-se do software Auto Cad pôde-se medir, aproximadamente, a área 

total da ZAC-GG da primeira camada de um dos cordões e compará-la com a área desta 

região que foi refinada pelos passes laterais. O corpo de prova soldado com a energia de 5 

kJ/cm apresentou 32% de ZAC-GG refinada, enquanto o corpo de prova soldado com a 

energia de 10 kJ/cm o resultado foi 36% de ZAC-GG refinada. O efeito do revenimento 

pôde ser constatado pelo perfil de microdureza da ZAC. A Figura 39 mostra o perfís de 

microdureza dos corpos de prova soldados com cordão isolado e camada única e energia de 

5 kJ/cm com medições feitas nas faixas duras. Nesta Figura, percebe-se que a da dureza de 

pico é praticamente a mesma, mas a largura da zona dura da camada única é um pouco 

menor se comparado com o perfil do cordão isolado. Para medições feitas fora das faixas 

duras, a Figura 40 mostra uma acentuada diminuição de dureza de pico na ZAC do corpo 

de prova soldado com camada única, devido ao revenimento proporcionado pelo calor dos 

passes laterais, se comparado com o corpo de prova soldado com cordão isolado. 

A camada única com energia de soldagem de 10 kJ/cm apresentou uma dureza 
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de pico (medições nas faixas duras) semelhante a do corpo de prova soldado com cordão 

isolado e uma zona dura menos extensa que a do referido cordão, devido o efeito dos 

passes laterais, como pode ser visto na Figura 41. Para medições fora das faixas duras, 

percebe-se uma significativa redução na dureza de pico no corpo de prova soldado com 

camada única, se comparado com o corpo de prova soldado com cordão isolado, conforme 

pode ser visto na Figura 42.  

Comparando-se as durezas de pico dos corpos de prova CU5 e CU10 

(medições fora das faixas duras), verifica-se que a dureza de pico do corpo de prova CU10 

é menor em virtude da maior presença de austenita retida na ZAC-GG da primeira camada. 

 
 

 
Figura 37-Microestrutura do corpo de prova CU5. Aumento: 15x. Ataque: nital 2%. 

 
 
 

 
Figura 38- Microestrutura do corpo de prova CU10. Aumento: 15x. Ataque: nital 2%. 
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Figura 39- Perfis de microdureza dos corpos de prova CU5 e H5 com medições nas faixas 
duras. 
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Figura 40- Perfís de microdureza dos corpos de prova CU5 e H5 com medições fora das 
faixas duras. 
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Figura 41- Perfis de microdureza dos corpos de prova H10 e CU10 com medições nas 
faixas duras 
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Figura 42- Perfís de microdureza dos corpos de prova H10 e CU10 com medições fora das 
faixas duras 

4.3 Ensaio em Dupla-camada 

Nesta etapa, foi avaliado o grau de refino da ZAC-GG e de revenimento da 

zona dura proporcionado pelo uso da técnica da dupla-camada. Quanto ao grau de refino, 

entende-se que este deva ser proporcionado pelos passes laterais da primeira camada e pela 

segunda camada, desde que não haja uma reaustenitização da primeira camada acima de 

aproximadamente 1100 oC, pois, no resfriamento posterior, proporcionaria a formação de 

martensita dura e sem revenimento, já que a austenita nesta faixa de temperatura apresenta 

alta temperabilidade em função de sua maior homogeneização e elevado tamanho de grão. 

Esta retêmpera prejudica os objetivos da técnica da dupla-camada. Este fato mostra a 
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importância da condição estabelecida pela Equação 16. Vale ressaltar que quando se utiliza 

três camadas, o nível de tenacidade da ZAC da primeira camada tende a ser maior, pois a 

segunda camada proporciona o refino e um certo grau de revenimento da ZAC-GG da 

primeira camada e a terceira faz um novo revenimento, conseguindo-se assim um maior 

nível de amaciamento da ZAC. 

O corpo de prova ensaiado com a relação de energia 5/5, Figura 43a, 

apresentou uma microestrutura mais refinada na ZAC-GG da primeira camada que as 

combinações 5/10 e 15/5, conforme mostram as Figuras 43b e 44, respectivamente. A 

ZAC-GG da primeira camada, da relação de energia 5/5, também foi comparada com a 

ZAC-GG do cordão isolado com energia de 5 kJ/cm. Nesta comparação o tamanho do grão 

ABNT na ZAC-GG da solda em cordão isolado se apresentou em torno de TG 4 a TG 5, já 

na ZAC-GG da solda em dupla-camada com relação 5/5, se apresentou com um tamanho 

de grão ABNT em torno de TG 8. Também foi observado que o refino da ZAC-GG não foi 

total, havendo regiões que preservaram uma granulação grosseira (gerando ZFLs), mas, 

não tão grossa quanto a das outras relações de energias. As Figuras 45 e 46 mostram estas 

diferenças. 

 

       
Figura 43- Microestrutura do corpo de prova soldado com dupla-camada. a) Corpo de 
prova DC5/5, b) Corpo de prova DC5/10. Aumento: 15x. Ataque: nital 2%. 

(a) (b) 
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Figura 44- Microestrutura do corpo de prova DC15/5. Aumento: 15x. Ataque: nital 2%. 
 
 
 

 
Figura 45- ZAC-GG do corpo de prova H5. Aumento: 100x. Ataque: nital 2%. 
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Figura 46- ZAC da primeira camada do corpo de prova DC5/5. 
Aumento: 100x. Ataque: nital 2%. 
 

Quanto ao grau de revenimento, os perfis de microdureza (medições fora das 

faixas duras) mostram a eficácia da técnica da dupla-camada. Em todos os casos houve um 

amaciamento da zona dura da primeira camada. 

O perfís de microdureza dos corpos de prova DC5/5 e DC5/10, Figuras 47 e 48 

mostraram que apesar do teste de Higuchi ter apresentado ∆ = +0,7 mm, para DC5/5 e ∆ 

=1,4 mm, para DC5/10, na prática não houve retêmpera na zona dura da primeira camada. 

Este fato se deve ao levantamento do perfil de microdureza sobre as faixas duras, gerando 

uma zona dura mais extensa do que é na realidade. 

No corpo de prova DC15/5, o perfil de microdureza, Figura 49, mostra que não 

houve retêmpera, como era de se esperar, pois ∆ ≅ 0 neste caso. A segunda camada 

cumpriu o seu papel de revenimento, mas os passes laterais e a segunda camada não 

proporcionaram um refino suficiente da ZAC-GG da primeira camada devido a sua grande 

extensão causada pela alta energia usada na camada inicial como pode ser visto na Figura 

44. Estas regiões de grãos grossos constituem-se em ZFLs de baixa tenacidade. 
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Figura 47- Perfil de microdureza do corpo de prova DC5/5 
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Figura 48- Perfil de microdureza do corpo de prova DC5/10 
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Figura 49- Perfil de microdureza do corpo de prova DC15/5 
 

4.4 Ensaio com Junta Semi – V 

O ensaio com a junta semi-V permitiu comparar o procedimento de soldagem 

do aço ABNT 4140 com e sem TTPS, em relação à tenacidade da ZAC. 

As três relações de energias de soldagem empregadas na primeira e segunda 

camada do amanteigamento da face do chanfro indicada na Figura 28, no caso, 5/5, 5/10 e 

15/5, proporcionaram microestruturas com a mesma tendência do ensaio em dupla-camada, 

ou seja, a relação de energia 5/5 foi a que proporcionou uma granulação mais fina na ZAC-

GG da primeira camada, fato este que se revelou positivamente no ensaio de impacto à 

temperatura ambiente. As Figuras 50, 51 e 52 mostram as microestruturas dos corpos de 

prova, com e sem TTPS, numa seção perpendicular à face amanteigada, para as três 

relações de energias utilizadas. Pode-se observar também que houve uma diminuição das 

faixas claras (duras) na ZAC da primeira camada dos corpos de prova com TTPS devido 

ao tratamento térmico que melhorou a homogeneização da microestrutura. 
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Figura 50- Microestruturas do corpo de prova Semi–V 5/5. 
Aumento: 15x. Ataque: nital 2%. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) Sem TTPS (a) Com TTPS 
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Figura 51- Microestruturas do corpo de prova Semi – V 5/10. 
Aumento: 15x. Ataque: nital 2%. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

(a) Sem TTPS (b) Com TTPS 
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Figura 52- Microestruturas do corpo de prova Semi – V 15/5. 
Aumento: 15x. Ataque: nital 2%. 
 

As relações de energias 5/10 e 15/5 apresentaram uma ZAC-GG da primeira 

camada mais grosseira, principalmente a relação 15/5, confirmando a inviabilidade do uso 

de uma energia muito alta na primeira camada. Embora nos corpos de prova amanteigados 

com as relações de energias 5/10 e 15/5 também tenha havido o revenimento e conseqüente 

diminuição de dureza na zona dura, a granulação da ZAC-GG da primeira camada não foi 

suficientemente refinada, o que influenciou negativamente os resultados do ensaio de 

impacto Charpy. 

Analisando os perfis de microdureza da ZAC da primeira camada, na região 

amanteigada de cada corpo de prova sem TTPS, mostrados nas Figuras 53, 55 e 57, 

conclui-se que houve o revenimento e conseqüente amolecimento da ZAC dura, já que a 

dureza nesta região se situa abaixo da dureza do metal base. Nos corpos de prova com 

TTPS, os perfis de microdureza mostram que o tratamento proporcionou uma queda de 

dureza maior e mais uniforme ao longo da ZAC que nos corpos de prova sem TTPS, 

conforme mostram as Figuras 54, 56 e 58. 

(a) Sem TTPS (b) Com TTPS 
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Figura 53- Perfil de microdureza do corpo de prova semi – V 5/5 sem TTPS. 
 
 
 
 
 
 

Corpo de Prova Semi - V 5/5 com TTPS
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Figura 54- Perfil de microdureza do corpo de prova semi – V 5/5 com TTPS. 
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Corpo de Prova Semi - V 5/10 sem TTPS
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Figura 55- Perfil de microdureza do corpo de prova semi – V 5/10 sem TTPS. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corpo de Prova Semi - V 5/10 com TTPS
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Figura 56- Perfil de microdureza do corpo de prova semi – V 5/10 com TTPS. 
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Corpo de Prova Semi - V 15/5 sem TTPS
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Figura 57- Perfil de microdureza do corpo de prova semi – V 15/5 sem TTPS. 
 
 

Corpo de Prova Semi - V 15/5 com TTPS
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Figura 58- Perfil de microdureza do corpo de prova semi – V 15/5 com TTPS. 
 

Os resultados do ensaio de impacto Charpy, apresentados Tabela 13 e na 

Figura 59, foram decisivos para a comparação dos diversos procedimentos de soldagem. 

Vale ressaltar que a posição do entalhe, em todos os corpos de prova, foi paralela à direção 

da laminação, portanto, foi posicionado na situação de menor capacidade de absorção de 

energia (posição C da Figura 29). Analisando os resultados dos corpos de prova com e sem 

TTPS e comparando-os com os do metal base temperado e revenido em três condições 

diferentes (Figura 59), pode-se observar que: 
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Tabela 13-Resultados do ensaio de impacto Charpy. 
Energia absorvida (J) Corpo de prova 

CP1 CP2 CP3 Média 
Semi-V 5/5 47,3 45,4 43,2 45,3 

Semi-V 5/5 com TTPS 46,1 48,1 41,2 45,1 
Semi-V 5/10 35,8 32,6 35,3 34,6 

Semi-V 5/10 com TTPS 38,3 40,7 22,8 33,9 
Semi-V 15/5 13,9 37,9 24,9 25,5 

Semi-V 15/5 com TTPS 29,4 23,1 34,3 28,9 
Temp. e Rev. a 600 ºC/4h 30,4 28,6 25,5 28,2 
Temp. e Rev. a 550 ºC/1h 13,0 12,5 13,5 12,5 
Temp. e Rev. a 550 ºC/2h 20,0 15,0 19,0 18,0 

 
 
 

Ensaio de Impacto Charpy à Temperatura Ambiente
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Figura 59- Comparativo da energia de impacto Charpy entre o material amanteigado com 
diferentes relações de energias de soldagem, com e sem TTPS e o material base temperado 
e revenido. 
 

• as energias absorvidas pelos corpos de prova do metal base, temperados e revenidos em 

três condições diferentes, foram abaixo dos valores da literatura (45 J). A baixa 

absorção de energia se deve, provavelmente, à posição mais crítica do entalhe, a 

presença de inclusões alongadas de MnS (Figuras 22a, 23 e 60) com elevado 

comprimento e as faixas ricas em martensita dura paralelas à laminação. 

• Apesar do metal base ter sido revenido a 600 oC, correndo o perigo de sofrer o 

fenômeno da fragilidade ao revenido, o mesmo apresentou uma tenacidade melhor que 

a dos temperados e revenidos a 550 oC  por 1h e 2 h. 

• Em todos os casos, o TTPS não justifica a sua aplicação na prática, visto que os valores 
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de energias absorvidas pelos corpos de corpos de prova sem TTPS são semelhantes ao 

com TTPS. 

• os corpos de prova amanteigados com a relação de energia de soldagem 5/5, sem TTPS 

apresentaram uma tenacidade semelhante a dos corpos de prova amanteigados com a 

relação de energia de soldagem 5/5 com TTPS e superior a todos corpos de prova 

temperados e revenidos, constituindo-se na melhor combinação de energia para a 

técnica da dupla-camada. 

• os corpos de prova amanteigados com a relação de energia de soldagem 15/5, sem 

TTPS, absorveram a menor quantidade de energia entre todos os procedimentos de 

soldagem, devido à ineficiência do refino da ZAC-GG da primeira camada, conforme 

mostra a Figura 52. 

• os corpos de prova amanteigados com a relação de energia de soldagem 5/10, sem 

TTPS, apresentaram uma capacidade de absorção de energia intermediária se 

comparado com os corpos de prova amanteigados com as relações 5/5 e 15/5. Nesta 

relação, o nível de refino da ZAC-GG da primeira camada não foi eficiente quanto na 

relação 5/5, mas, superior a relação 15/5, conforme mostra a Figura 51. 

 
 

 
Figura 60- Aspecto da fratura do corpo de prova Charpy da junta amanteigada com a 
relação 5/5 sem TTPS. Presença de inclusões de MnS próximo ao entalhe. 
 

A Figura 61 apresenta os aspectos das fraturas dos corpos de prova Charpy das 

juntas semi-V amanteigadas com as três relações de energias escolhidas, com e sem TTPS. 

Com base nesta figura pode-se fazer as observações a seguir. 
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Figura 61- Aspectos das fraturas dos corpos de prova Charpy das juntas semi-V. a) 5/5 sem 
TTPS, b) 5/5 com TTPS, c) 5/10 sem TTPS, d) 5/10 com TTPS, e) 15/5 sem TTPS, f) 15/5 
com TTPS. 

 

• A zona fibrosa do corpo de prova 5/5 sem TTPS tem uma extensão semelhante à do 

corpo de prova 5/5 com TTPS e maior que a dos outros corpos de prova, caracterizando 

uma maior ductilidade. Nota-se também a presença das zonas radiais e cisalhantes. No 

corpo de prova 5/5 sem TTPS o percentual de fratura dúctil é de 56% e no corpo de 

prova 5/5 com TTPS é de 59%. 

• A zona fibrosa do corpo de prova 5/10 sem TTPS é bem menor que no 5/5 sem TTPS. 

Esta zona aumenta no corpo de prova 5/10 com TTPS. O percentual de fratura dúctil no 

5/10 sem TTPS é de 35% e no 5/10 com TTPS é de 36%. 

• No corpo de prova 15/5 com e sem TTPS a zona fibrosa é diminuta e a zona radial é 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 
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muito extensa, apresentando também uma pequena zona cisalhante, caracterizando 

fragilidade. O percentual de fratura dúctil no 15/5 sem TTPS é de 20% e no 15/5 com 

TTPS é de 30%. 

 As Figuras 62 e 63 mostram os aspectos de regiões dúcteis e frágeis dos 

corpos de prova. Onde se percebe a presença de dimples nas regiões dúcteis e facetas de 

clivagem nas regiões frágeis. 

 
 
 

 

 
Figura 62- Corpo de prova semi-V 5/10 com TTPS. Região dúctil. Presença de Dimples. 

 
 
 
 

 
Figura 63- Corpo de prova semi-V 15/5 sem TTPS. Região frágil. Presença de facetas de 
clivagem. 
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Através das análises dos aspectos das fraturas dos corpos de prova Charpy, 

obtidas no MEV, pode-se fazer uma relação entre a extensão da zona fibrosa, medida a 

partir do entalhe, e a energia absorvida pelo corpo de prova. Desta forma, verifica-se que 

os corpos que absorveram mais energia, igualmente possuem uma zona fibrosa mais 

extensa, como pode ser visto nas Figuras 64 a 69, apesar de que nas Figuras 65 e 67, o 

limite entre as zonas fibrosa e frágil não ficou bem claro. 

 
 
 

 
Figura 64- Corpo de prova semi-V 5/5 sem TTPS. 
 
 
 
 

 
Figura 65- Corpo de prova semi-V 5/5 com TTPS. 
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Figura 66- Corpo de prova semi-V 5/10 sem TTPS. 
 
 

 
Figura 67- Corpo de prova semi-V 5/10 com TTPS. 
 
 

 
Figura 68- Corpo de prova semi-V 15/5 sem TTPS. 
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Figura 69- Corpo de prova semi-V 15/5 com TTPS. 
 

Comparando os resultados obtidos com os do trabalho realizado por Bueno 

[32], verifica-se que o maior nível de energia absorvida nos ensaios de Bueno se deve, 

provavelmente, aos fatos descritos a seguir. 

• O uso de três camadas no amanteigamento que promove um refino e um revenimento 

mais eficiente. 

• O uso de um material “mais limpo”, ou seja, com as inclusões mais controladas 

(tamanhos e quantidades menores). 

• A ausência, na ZAC, de faixas ricas em martensita dura paralelas à laminação. 

 



CAPÍTULO V 
 

5 CONCLUSÕES 

Com base nos resultados deste trabalho obtiveram-se as conclusões 

relacionadas abaixo. 

1. As informações do teste de Higuchi são suficientes apenas para 

proporcionar uma expectativa de amolecimento da ZAC-GG da primeira 

camada, mas, insuficientes para proporcionar uma expectativa de 

tenacidade. 

2. No levantamento dos perfis de dureza para a confecção dos gráficos de 

Higuchi, deve-se considerar a presença de faixas duras alinhadas na direção 

de laminação. 

3. Os passes laterais de uma mesma camada, já proporcionam uma 

considerável redução de dureza da ZAC-GG e um refino parcial da mesma. 

4. A técnica da dupla-camada para o aço ABNT 4140 mostrou-se eficiente, já 

que, para os três níveis de energia empregados, a tenacidade foi semelhante 

a obtida nos corpos de prova submetido ao TTPS e ainda, superior a do 

metal base temperado e revenido em três condições diferentes, podendo, 

portanto, dispensar o TTPS. 

5. Os resultados obtidos indicam que, a melhor performance da técnica da 

dupla-camada é alcançada quando se emprega baixo aporte térmico na 

primeira camada, com relações de 1:1 a 1:2. 

6. O uso de uma energia muito elevada na primeira camada concorre para um 

elevado crescimento de grão da ZAC-GG da mesma, dificultando o seu 

refino pela segunda camada, prejudicando assim a tenacidade da mesma. 

 

 



CAPÍTULO VI 
 

6 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

1. Avaliar o desempenho da técnica da dupla-camada empregando ensaios de 

tenacidade à fratura como o CTOD. 

2. Avaliar o efeito do grau de heterogeneidades do aço sobre o desempenho 

da técnica da dupla-camada. 

3. Estudar o efeito da espessura do metal base e do tipo de chanfro sobre o 

desempenho da técnica da dupla-camada. 

4. Estudar a técnica de reparo sem TTPS em outros materiais, tais como os 

aços ABNT 4130, 1045 e 8620. 

5. Estudar o efeito da composição química do consumível sobre o 

desempenho da técnica da dupla-camada. 

6. Estudar o efeito do processo de soldagem no desempenho da técnica da 

dupla-camada. 
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Resumo 
 

O procedimento de soldagem convencional do aço ABNT 4140, devido à 

formação de martensita na zona termicamente afetada pelo calor (ZAC), contempla um 

tratamento térmico pós-soldagem para aliviar as tensões e melhorar a tenacidade desta 

zona. Este tratamento térmico, muitas vezes, se torna impraticável devido a alguns fatores 

como tamanho da peça, reparo no campo e custo. A técnica da dupla-camada tem sido 

pesquisada no sentido de se evitar este tratamento térmico e garantir boas propriedades 

mecânicas da peça soldada.O emprego da técnica da dupla-camada exige uma relação 

adequada entre as energias de soldagem das camadas, para que a segunda refina e revina a 

ZAC grosseira da primeira, pois, nesta região a possibilidade de formação de martensita é 

grande devido a sua maior temperabilidade. Neste trabalho, foi utilizado um ensaio 

preliminar chamado de teste de Higuchi que permitiu a escolha das energias. Em seguida 

foram realizadas soldagens em simples depósito e camada única em corpos de prova 

temperados e revenidos com o objetivo de avaliar o grau de refino e revenimento 

proporcionado pelos passes laterais. Após este ensaio foram soldados corpos de prova 

temperados e revenidos utilizando-se a dupla-camada para depois, através do ensaio de 

microdureza e metalografia, avaliar o grau de refino e revenimento proporcionados pelo 

uso da técnica da dupla camada. A soldagem de uma junta semi-V permitiu a avaliação da 

tenacidade da ZAC da primeira camada através da realização do ensaio Charpy. Os 

resultados deste ensaio mostraram que as energias absorvidas por corpos de prova 

soldados, com as relações de energias de soldagem (kJ/cm) da primeira e segunda camada 

de 5/5 e 5/10, são semelhantes as dos corpos de prova com o tratamento térmico pós-

soldagem e superior a do metal base temperado e revenido, mostrando a viabilidade da 

técnica. 
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Abstract 
 

The procedure of conventional welding of the ABNT 4140 steel, due to the martensite 
formation in the heat affected zone by the heat (HAZ), is contemplated by a postweld heat 
treatment to reduce the tensions and to improve the toughness of this zone. This heat 
treatment, many times, becomes impracticable due to some factors as size of the 
specimens, repair in working and cost. The technique of the double-layer has been 
researched in order to avoid this heat treatment and to guarantee good mechanical 
properties of the welded specimens. The employment of the technique of the double-layer  
demands an appropriate relationship among the energy of welding of the layers, so the 
second layer refines and tempers the coarsed  HAZ of the first layer, because in this area, 
the possibility of martensite formation is great due to its largest temperability. In this work, 
it was used a preliminary test called Higuchi, that allowed the choice of the energy. Soon 
after, it was done the welding of simple deposit and single layer in specimens quenched 
and tempered with the objective of evaluating the degree of refining and tempering 
provided by the lateral passes. After this test, quenched and tempered specimens were 
welded using the double layer technique and the degree of refining and tempering due to 
the use of the double layer was evaluated by microhardnesses and metalograph tests. The 
welding of a joint semi-V allowed the evaluation of the toughness of HAZ of the first layer 
through the use of the Charpy test. The results of this one showed that the absorbed energy  
by the welded specimens with the relationships of welding energy (kJ/cm) of the first and 
second layers of 5/5 and 5/10, are similar to the one of postweld heat treatment and greater 
than  the one of the quenched and tempered base metal showing the viability of the 
technique.   
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