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RESUMO 

 

Existe um desenvolvimento contínuo de materiais com melhores propriedades mecânicas. 

Seguindo essa mesma linha, a indústria vem desenvolvendo e aplicando materiais com 

melhores propriedades mecânicas na construção de vasos de pressão. Atualmente, o aço SA 

517 Gr. B tem sido utilizado na construção destes equipamentos para armazenamento do gás 

liquefeito de petróleo. O fluxo de fabricação de um vaso de pressão com o aço SA 517 Gr B na 

linha de produção, comumente possui 10 etapas. Entre elas, estão o pré-aquecimento do vaso, 

soldagem da junta com o processo arco submerso em três passes e tratamento térmico pós 

soldagem para alívio de tensões. O eletrodo e o fluxo utilizados são o arame tubular F11A8-

ECF6-F6 e o fluxo OK Flux 10.61 B, recomendados para a soldagens que necessitam de alta 

resistência. Este trabalho foi conduzindo com o propósito de reduzir o número de passes para 

dois; diminuir o tempo de soldagem e o volume de material depositado e não realizar o pré-

aquecimento. Para isso, foram realizadas soldagens para definição de um novo perfil de chanfro 

em duplo “V”, com ângulo de abertura de 90o. Simulações com o programa JMatPro® foram 

realizadas para determinar curvas de resfriamento; diagrama de fases e propriedades do aço SA 

517 Gr B quando soldado. Os dados obtidos destas simulações no programa JMatPro® foram 

utilizados como referência nos estudos experimental e de simulação numérica de soldagem, 

empregando o programa ANSYS®. A parte do estudo experimental consistiu em soldagens 

exploratórias por simples deposição sobre chapas para determinar faixas de corrente, tensão, 

velocidades de soldagens e seus efeitos na geometria do cordão de solda. Soldagens também 

exploratórias foram realizadas para o enchimento de chanfro e medições das características 

dimensionais da junta soldada. Com o auxílio do software STATISTICA®, aplicado às 

dimensões medidas dos cordões de solda, foi determinada uma condição experimental 

otimizada para a soldagem da junta (I = 505 A, U = 32,3 V e Vs = 40 cm/min). A simulação 

numérica da soldagem da junta foi realizada através de um programa desenvolvido em 

ANSYS®. Este programa é alimentado com informações vindas das simulações com o 

JMatPro® e com os parâmetros de soldagem corrente, tensão e velocidade de soldagem, 

levantados nos estudos experimentais. Esta simulação gerou uma combinação otimizada de 

parâmetros: corrente 500 A, tensão 31 V e velocidade de soldagem 31,6 cm/min para o estudo. 

Por fim, soldagens com os parâmetros otimizados vindos do estudo experimental e da simulação 

com o ANSYS® foram executadas. Amostras das duas condições soldadas foram retiradas para 

realizar a caracterização microestrutural por meio de microscopia ótica (MO) e eletrônica de 

varredura (MEV). A junta soldada com as condições obtidas experimentalmente com o auxílio 
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do STATISTICA®, apresentou uma microestrutura bainitíca no metal de base, ferrita e perlita 

na ZAC GF, bainita na ZAC GG e ferrita acicular na zona fundida, o que já era esperado e 

desejado conforme o diagrama CCT do aço 517 Gr. B. A junta soldada com as condições 

obtidas do ANSYS®, apresentou uma microestrutura bainitíca no metal de base, ferrita e perlita 

na ZAC GF, bainita na ZAC GG e ferrita acicular na zona fundida. Em ambas as condições não 

houve falta de penetração ou outra descontinuidade. Os perfis de microdurezas das juntas 

soldadas nas três condições tiveram comportamento próximos. Para as condições de soldagem 

otimizadas do estudo experimental e de simulação, ocorreu uma pequena redução na dureza nas 

regiões de ZAC e de MS, em comparação com a junta soldada com as condições atuais de 

fabricação dos vasos de pressão. Diante destes resultados, verifica-se possibilidades reais de 

realização das soldagens destes vasos de pressão, sem a utilização de pré-aquecimento. No 

entanto, ensaios mecânicos de tração, dobramento e Charpy, exigidos em norma, devem ser 

realizados nas juntas soldadas para a confirmação dos procedimentos desenvolvidos  

 

Palavras-chave: arco submerso; pré-aquecimento; simulação numérica; aço SA 517 Gr. B; 

estatística. 
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ABSTRACT 

 

There is a continuous development of materials with better mechanical properties. Following 

this same line, the industry has been developing and applying materials with better mechanical 

properties in the construction of pressure vessels. Currently, SA 517 Gr. B steel has been used 

in the construction of this equipment for the storage of liquefied petroleum gas. The production 

flow of a pressure vessel with SA 517 Gr B steel, on the production line commonly has 10 steps. 

Among them are the preheating of the vessel, welding of the joint with the submerged arc 

process in three passes and post-welding heat treatment for stress relief. The electrode and flux 

used are the tubular wire F11A8-ECF6-F6 and the flux OK Flux 10.61 B, recommended for 

welds that require high resistance. This work was carried out with the purpose of reducing the 

number of passes to two, reducing the welding time and the volume of deposited material, and 

not preheating. For this, welding was carried out to define a new chamfer profile in double "V", 

with an opening angle of 90o. Simulations with the JMatPro® program were performed to 

determine cooling curves; phase diagram and properties of SA 517 Gr B steel when welded. 

The data obtained from these simulations in the JMatPro® program were used as a reference in 

the experimental and numerical welding simulation studies, using the ANSYS® program. The 

part of the experimental study consisted of exploratory welding by simple deposition on plates 

to determine current, voltage ranges, welding speeds and their effects on the weld bead 

geometry. Exploratory welds were also carried out to fill the chamfer and measure the 

dimensional characteristics of the welded joint. With the aid of the STATISTICA® software, 

applied to the measured dimensions of the weld beads, an optimized experimental condition for 

welding the joint was determined (I = 505 A, U = 32.3 V and Vs = 40 cm / min). The numerical 

simulation of the joint welding was carried out using a program developed in ANSYS®. This 

program is fed with information from simulations with JMatPro® and with the current welding 

parameters, voltage and welding speed, raised in the experimental studies. This simulation 

generated an optimized combination of parameters: current 500 A, voltage 31 V and welding 

speed 31.6 cm / min for the study. Finally, welding with the optimized parameters from the 

experimental study and the simulation with ANSYS® was performed. Samples of the two 

welded conditions were taken to perform microstructural characterization using optical 

microscopy (OM). The welded joint with the conditions obtained experimentally with the help 

of STATISTICA®, presented a bainitic microstructure in the base metal, ferrite and perlite in 

the ZAC GF, bainite in the ZAC GG and acicular ferrite in the molten zone, which was already 

expected and desired according to the diagram CCT of steel 517 Gr. B. The welded joint with 
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the conditions obtained from ANSYS®, presented a bainitic microstructure in the base metal, 

ferrite and perlite in the ZAC GF, bainite in the ZAC GG and acicular ferrite in the molten zone. 

In both conditions there was no lack of penetration or other discontinuity. The microhardness 

profiles of the welded joints in the three conditions showed similar behavior. For the optimized 

welding conditions of the experimental and simulation study, there was a small reduction in 

hardness in the regions of ZAC and MS, in comparison with the welded joint with the current 

manufacturing conditions of pressure vessels. In view of these results, there are real possibilities 

of carrying out the welding of these pressure vessels, without the use of preheating. However, 

mechanical tests of traction, folding and Charpy, required in norm, must be carried out on 

welded joints to confirm the procedures developed.  

 

Keywords: submerged arc; preheating; numerical simulation; SA 517 Gr. B steel; statistic. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O armazenamento de líquidos e gases é muito utilizado para diversas aplicações na 

indústria. E tal armazenamento é executado por vasos de pressão que são equipamentos que 

armazenam temporariamente fluidos e estão sujeitos a pressão interna e pressão externa. A 

maioria dos vasos de pressão são fabricados a partir de chapas de aço ligadas entre si por 

processos de soldagem. Durante a construção do vaso de pressão são utilizadas várias chapas 

calandradas unidas individualmente por soldas longitudinais e, em seguida é empregada a solda 

circunferencial para unir os anéis adjacentes. Para os tampos cônicos também é utilizado chapas 

calandras com as soldas em posição longitudinal, enquanto para os tampos elíticos e 

torisféricos, dependendo do tamanho do diâmetro, é necessário que sejam fabricados de duas 

ou três chapas soldadas justapostas, com orientação secante ou contendo calota central e 

contendo vários gomos radiais. 

Vasos de pressão podem ser construídos de materiais e formatos geométricos 

variados em função do tipo de utilização a que se destinam. Construídos em aço carbono, 

alumínio, aço inoxidável e outros materiais e podem conter líquido, gases ou misturas destes. 

Algumas aplicações e materiais utilizados em suas respectivas aplicações são: para 

armazenamento final ou intermediário de líquidos inflamáveis é amplamente utilizado o aço 

baixo carbono ou aço baixa liga; líquidos farmacêuticos o aço inoxidável austenítico é 

empregado; na criogenia nas situações de duplo vasos, para o vaso interno é utilizado 

comumente o aço baixa liga e o vaso externo o aço inoxidável austenítico e na armazenagem 

do dióxido de carbono utilizado para gaseificação de bebidas. 

Fatores como propriedades mecânicas, peso específico, custo e dimensões devem 

ser levados em consideração na confecção do vaso de pressão, onde busca-se o equilíbrio entre 

tais fatores. Atualmente, o aço SA 517 Gr. B, que possui na sua composição química os 

elementos Fe, C, Mn, Cr, V, Mo, Ti, P e S, é muito utilizado na construção de vasos 

estacionários e transportáveis, por possuir boas características mecânicas como alta resistência 

a ruptura, elevadas tensões de escoamento e baixo custo. Desta forma, nesta aplicação, é 

possível reduzir a espessura de chapa, sem comprometer a segurança operacional; o peso do 

equipamento; os esforços causados nas estruturas auxiliares e o custo total do projeto. 

Uma das vantagens da utilização do aço SA 517 Gr. B é o seu custo/benefício em 

relação a outros materiais comumente empregados na construção de vasos de pressão como o 

SA 285 Gr B e C e o SA 516 Gr 60 e 70. Em uma breve comparação com o aço SA 285 Gr. C, 

também utilizado para construção de vasos de pressão, a substituição pelo aço SA 517 Gr. B 
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possibilita reduzir a espessura da chapa do casco em cerca de 51%, atendendo aos requisitos do 

projeto, mas diminuindo os esforços nas estruturas de sustentação e o custo com material; e 

quando a aplicação dos vasos de pressão é em veículos, reduz-se o consumo de combustível e 

consequentemente a emissão de poluentes. 

O processo de construção do vaso de pressão em uma empresa localizada no estado 

de São Paulo, onde a mesma possui grande expertise nesse tipo de construção, é composta de 

10 etapas, são elas: elaboração do projeto construtivo com seus requisitos normativos; corte das 

chapas; construção do chanfro; calandragem das chapas; posicionamento das chapas no formato 

geométrico do vaso de pressão com ponteamento das chapas; pré-aquecimento; a soldagem das 

juntas; tratamento térmico de alivio de tensões; os ensaios requeridos no projeto e por fim, a 

pintura. As chapas do aço SA 517 Gr. B são adquiridas com certificação e padrão ASME de 

rastreamento, com a espessura de 9,50 mm. São chanfradas no formato em “V” e soldadas pelo 

processo arco submerso em três passes, sendo o primeiro realizado com uma energia de 

soldagem de 0,32 kJ/mm; o segundo 1,53 kJ/mm e o terceiro 2,46 kJ/mm. A temperatura de 

pré-aquecimento é de 90 ºC e a de interpasse é de 165 ºC. 

O pré-aquecimento visa reduzir a taxa de resfriamento do material, onde tal fator 

traz benefícios no aço como microestrutura mais dúctil; diminui o limite de escoamento assim 

reduz as tensões residuais e eleva a taxa de escape do hidrogênio devido ao aumento da taxa de 

difusão (MODENESI, 2012). Contudo, o pré-aquecimento representa um custo agregado ao 

projeto e um é processo que aumenta o tempo de construção de um vaso de pressão. Em um 

dado vaso de pressão, comumente construído com o aço SA 517 B Gr B, conforme 

procedimento descrito, em média são gastos 15 minutos por metro de junta para elevar a 

temperatura de pré-aquecimento de 26 °C à 90 °C. Na execução das soldagens, cada cordão de 

solda, em uma junta de circunferência com vaso de diâmetro de 2,0 m, leva em média 17 

minutos para ser executado, considerando a velocidade de soldagem utilizada. Como para 

preencher a junta atualmente são executados três cordões de solda, o tempo total para soldagem 

dessa junta circunferencial é de 51 minutos.  Considerando-se que, esse dado vaso de pressão 

possui aproximadamente 40,50 m de juntas soldadas, gasta-se em média com pré-aquecimento 

cerca de 10 horas mais 5 horas e 30 minutos da execução do processo de soldagem (sem 

considerar a limpeza da junta e intervalor entre passes), então é gasto 15 horas e 30 minutos 

com as soldas circunferenciais. Como o vaso de pressão citado acima leva por volta 104 horas 

para ser construído, 9,6 % do tempo total de construção são gastos com pré-aquecimento.  

Diante da atual realidade de soldagem dos vasos, levantam-se as seguintes hipóteses 

a serem respondidas neste trabalho: a) para a soldagem dos vasos fabricados com o aço SA 517 
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B Gr B, através de método experimentais e da simulação computacional poderão ser obtidos 

parâmetros de soldagem adequados e claramente definidos, que resultem em uma taxa de 

resfriamento favorável à formação de uma microestrutura com tenacidade e resistência 

mecânica apropriadas? e b) uma mudança no perfil do chanfro, com intuito de  reduzir a 

quantidade de material depositado, equilibrar melhor a distribuição de energia durante a 

soldagem e possivelmente minimizar as tensões residuais, podem compensar a opção de não 

utilizar o pré-aquecimento na soldagem do vaso, sem prejuízo ao projeto e assim contribuir para 

uma redução nos custos de fabricação?  

Assim, esse trabalho visa por meio de estudo propor o desenvolvimento de um 

procedimento de soldagem com o processo arco submerso em junta de aço SA 517 Gr. B, 

empregado na fabricação de vasos de pressão, com o intuito de não realizar pré-aquecimento, 

reduzir tempo de soldagem e de material depositado, sem comprometer propriedades mecânicas 

e metalúrgicas, contribuindo também com informações importantes para a área de soldagem, 

relacionadas à soldabilidade deste material.   
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Propor o desenvolvimento de um procedimento de soldagem com o processo arco 

submerso em junta de aço SA 517 Gr. B, empregado na fabricação de vasos de pressão, com o 

intuito de não realizar pré-aquecimento, reduzir tempo de soldagem e de material depositado, 

sem comprometer propriedades mecânicas e metalúrgicas. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

• Obter informações sobre processo atual de fabricação dos vasos de pressão e 

bem como caracterizar a junta soldada conforme o procedimento atual de 

soldagem dos vasos de pressão; 

• Caracterizar os metais base, adição e fluxo, e obter através do software 

JMatPro® informações como curvas de resfriamento; diagrama de fases; 

gráficos de tensão de escoamento, tensão de ruptura, condutividade térmica, 

modulo de elasticidade e coeficiente de Poisson; 

• Simular e avaliar procedimentos de soldagem por intermédio da simulação 

computacional com auxílio do software ANSYS® para obter ciclos e 

gradientes térmicos; microestruturas e propor possíveis parâmetros de 

soldagem adequados para realizar as soldagens experimentais; 

• Realizar estudos exploratórios e avaliar através de meios estatísticos com o 

auxílio do software STATISTICA® os parâmetros de soldagem mais 

adequados para a realização dos ensaios experimentais; 

• Por intermédio dos ensaios experimentais determinar os parâmetros de 

soldagem adequados que proporcionem a microestrutura adequada e as 

propriedades mecânicas desejadas; 

• Executar soldagens com os parâmetros definidos pelo método estatístico, 

simulação computacional, e pelos ensaios experimentais caracterizar as juntas 

soldadas e avaliar a propriedade mecânica de microdureza.  
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Aço SA 517 Gr. B  

 

3.1.1 Propriedades mecânicas e composição química do aço SA 517 Gr. B  

 

O material SA 517 Gr. B é um aço baixa liga ferrítico com valores médios de 0,17% 

C, e no ASME Rules for Construction of Pressure Vessels Section VIII – Division 1 Part UHT 

(Unfired Heat Treated) consta sua especificação. Esses aços contêm teores baixos de elementos 

de liga, porém são aços que devem ser tratados termicamente para obtenção de propriedades 

finais desejadas (ASME, 2017). A composição química do aço SA 517 Gr. B é apresentada na 

Tabela 1, é possível destacar a presença do cromo, molibdênio e vanádio.   

 

Tabela 1 - Composição química do aço SA 517 Gr. B. 

 

Fonte: ASME (2017) 

 

O carbono possui influência na temperabilidade e resistência mecânica, com o 

aumento desse elemento tais propriedades também são elevadas. Contudo para esse aço o cromo 

e o molibdênio atuam também com o aumento da temperabilidade, onde a presença desses 

elementos causa um retardo nas transformações por difusão o que praticamente significa que as 

curvas CCT se deslocam para a direita. Neste sentido, à medida que a temperabilidade aumenta, 

diminui-se a por exemplo a necessidade de velocidade de resfriamento mais altas para a 

transformação completa de austenita em martensita ou até mesmo em bainita. Já o vanádio não 

precipitados, ou seja, dissolvidos na austenita, atrasa a formação de produtos difusionais como 

a ferrita e a perlita, fazendo com que estas sejam formadas em temperaturas menores, o que 

provoca o refinamento do espaçamento interlamelar da perlita, elevando a resistência mecânica 

dos aços (YU, 2013; BADIOLA, 2009). O refino microestrutural está diretamente relacionado 

com o aumento da resistência mecânica e tenacidade, ou seja, aços com tamanho de grãos 

pequenos possuem maiores valores de tenacidade e resistência mecânica do que aço constituído 
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de grãos grosseiros. O vanádio influência fortemente no surgimento de carbonetos, o poderá 

trazer para o aço aumento da resistência mecânica, à fadiga e à abrasão. 

O aço SA 517 Gr. B possui como espessura máxima definida pelo ASME de 32 

mm para chapas, onde tal material possui boas características mecânicas como alta resistência 

a ruptura, elevadas tensões de escoamento e ruptura, assim é muito utilizado para construção 

de vasos de pressão, tanto de forma estacionária quanto em veículos. A Tabela 2 abaixo 

demonstra algumas características mecânicas desse aço, considerando a temperatura entre 0 a 

100 ° C. 

 

Tabela 2 – Requisitos de tensão do aço SA 517 Gr. B. 

 

Fonte: ASME (2017) 

 

3.1.2 Soldabilidade do aço SA 517 Gr. B 

 

Aços com carbono equivalente abaixo de 0,40 %wt possuem boa soldabilidade 

(SILVA,2015). Segundo Kou (2003) o fluxo de calor durante a soldagem pode afetar 

fortemente as transformações de fase, e assim, a microestrutura e propriedades resultantes da 

solda. Desta forma para esses aços deverá tomar cuidado com a energia de soldagem, para que 

não seja aumentada a dureza e assim aumentarmos a possibilidade da formação de trincas. 

Considerando a composição química que consta na Tabela 1 (Cequivalente mínimo 

0,377 e Cequivalente máximo 0,557) e relacionando ao diagrama de Graville (ASM, 1993) 

representado na Figura 1, é demonstrado a susceptibilidade a trincas induzidas por hidrogênio 

e como pode ser observado o aço SA 517 Gr. B está enquadrado na zona II, onde essa região 

estão os aços de alta resistência e baixa liga. Na zona II os aços têm carbono mais alto que os 

da zona I, mas ainda apresentam 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 pré-aquecimento, por 

exemplo. 
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Figura 1 - Diagrama de Graville. 

 

Fonte: AWS (2007) 

 

Então conforme o ASME (2017) o aço SA 517 Gr. B para espessura de chapas a 

partir de 15 mm deve passar por tratamento térmico pós soldagem, em uma faixa de temperatura 

entre 540 °C à 595 °C, para aliviar as tensões e reduzir a possibilidade de trincas. Assim deve-

se ter um cuidado especial com a soldagem desse aço e recomendado que: 

• Usar eletrodos com baixo teor de hidrogênio (4 ml de hidrogênio máximo a 

cada 100 g de metal de solda, além de controlar e monitorar o recebimento, 

armazenamento e utilização dos eletrodos; 

• O intervalo especificado entre o pré-aquecimento e as temperaturas de 

interferência (interpasses) não devem exceder 85 ° C; 

• O pré-aquecimento deve ser mínimo de 38 °C para a espessura do material até 

13 mm, mínimo de 95 °C para material acima de 13 mm até 38 mm, mínimo 

de 150 °C para material acima 38 mm. A temperatura de pré-aquecimento deve 

ser mantida por um período mínimo de 2 horas após a confecção da junta de 

solda; 

• É requisito obrigatório a execução do ensaio de impacto, para qualificação do 

procedimento de soldagem. 
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3.1.3 Pré-aquecimento no aço SA 517 Gr. B 

 

Os metais em sua maioria são bons condutores de calor. Consequentemente o calor 

na região de soldagem é rapidamente escoado por toda a massa envolvida no processo, 

acarretando um resfriamento relativamente rápido. Em alguns metais esse resfriamento rápido 

pode contribuir para a formação de microestruturas prejudiciais na região de soldagem e 

acúmulo de tensões residuais. O pré-aquecimento da junta a ser soldada é uma maneira de 

reduzir a taxa de resfriamento do metal. Juntas soldadas que possuem em sua composição 

química alto teor de carbono equivalente a depender a velocidade de resfriamento podem ter 

alta dureza e baixa ductilidade e podem mesmo vir a trincar durante o resfriamento.  

O objetivo do pré-aquecimento também é manter o teor de martensita da solda a um 

nível mínimo (a depender da aplicação da junta), pois essa microestrutura apresenta elevada 

dureza. A martensita forma-se realmente durante o resfriamento da solda e da zona 

termicamente afetada. A quantidade de martensita formada pode ser limitada reduzindo-se a 

taxa de resfriamento da solda. O pré-aquecimento aumenta a temperatura do metal vizinho à 

solda, de tal modo que o gradiente de temperatura entre a solda e sua vizinhança fique reduzido. 

O resultado é que a zona de soldagem aquecida se resfria mais lentamente, visto que a taxa de 

resfriamento é diretamente proporcional ao gradiente de temperatura entre as massas quente e 

fria. O pré-aquecimento reduz o risco de trincas por hidrogênio, pois aumenta o tempo de 

dissipação do hidrogênio para fora da junta; as tensões de contração e a dureza na zona afetada 

pelo calor (ZAC). 

No entanto o comportamento de cada material deve ser analisado individualmente, 

pois além do pré-aquecimento existem outros fatores, como a energia de soldagem, que reduz 

a taxa de resfriamento e trazem benefícios similares ao pré-aquecimento. Outro ponto é que o 

pré-aquecimento é um processo que requer a aplicação de energia; estrutura física e possui um 

tempo para execução, isso representa um custo agregado ao projeto e como uma etapa do 

processo aumenta o tempo de construção de um vaso de pressão. 

A ASME VIII recomenda que o pré-aquecimento deve ser mínimo de 38 °C para a 

espessura do material até 13 mm, mínimo de 95 °C para material acima de 13 mm até 38 mm, 

mínimo de 150 °C para material acima 38 mm. A temperatura de pré-aquecimento deve ser 

mantida por um período mínimo de 2 horas após a confecção da junta de solda. A norma DIN 

EN 1011-2 também recomenda algumas temperaturas de pré-aquecimento baseando-se na 

espessura combinada da junta, energia de soldagem e carbono equivalente, conforme ilustra a 

Figura 2. 
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Figura 2 - Comparativo entre espessura combinada da junta, energia de 

soldagem, carbono equivalente e temperatura de pré-aquecimento. 

 

Fonte: LIPPOLD (2015) 

 

Sendo na Figura 2 os seguintes números representam: 

1 – Espessura combinada da chapa (mm); 

2 – Energia de soldagem (kJ/mm); 

3 – Temperatura mínima de pré-aquecimento (°C); 

4 – Escala; 

5 – Carbono equivalente. 

 

3.1.4 Tratamento térmico obrigatório 

 

De acordo com o ASME Seção II Parte A (2017) o aço SA 517 Gr. B deve ser 

tratado termicamente por aquecimento não menos que 900 °C temperado em água ou óleo e 

revenido não menos que 620 °C. Analisando o carbono equivalente desse aço, o mesmo possui 

possibilidade de formar martensita, um constituinte duro e de baixa ductilidade. Para alcançar 

valores adequados de resistência mecânica e tenacidade, deve-se, logo após a têmpera, executar 

o revenimento (SILVA, 2010). 

Se o resfriamento for rápido a depender da composição química do aço haverá a 

formação da martensita, onde esse microconstituinte não absorve tensões residuais e favorece 
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a formação das trincas. Existe ainda o tratamento térmico pós soldagem (TTPS), que é 

frequentemente necessário em aços liga C-Mn e tem por função reduzir tensões residuais, 

aumentar a ductilidade e assim reduzir a probabilidade das trincas (BAILEY, 1999). Segundo 

o ASME Seção VIII Div. 1(2017) o aço SA 517 Gr. B com espessura superior a 15 mm deve 

passar por tratamento térmico pós soldagem, em uma temperatura entre 540 °C à 595 °C durante 

1 hora a cada 25 mm espessura com tempo mínimo a 15 minutos de patamar. A Figura 3 

demonstra um forno utilizado para tratamento térmico pós soldagem para vasos de pressão. 

 

Figura 3 - Forno para tratamento térmico de vasos de pressão. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

3.2 Fluxo de calor na soldagem 

 

Outro ponto a ser considerado é o fluxo de calor na soldagem para o aço SA 517 

Gr. B, pois como observou-se anteriormente esse material possui suas propriedades facilmente 

alteradas quando submetidos a variações de temperatura. O aço estudado é muito aplicado na 

construção de vasos de pressão que são instalados em veículos, onde a perda das propriedades 

metalúrgicas do material aliada com os esforços mecânicos que o vaso sofre, poderá haver 

sérios danos a estrutura do equipamento. 

Segundo Modenesi (2015) as variações de temperatura causam, além da fusão e 

solidificação do cordão de solda, variações dimensionais e alterações microestruturais 

localizadas que podem resultar em efeitos indesejáveis, tais como: 

• Tensões residuais e distorção; 

• Deterioração de propriedades mecânicas (ductilidade, tenacidade, resistência 

mecânica, etc); 
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• Formação de trincas devido aos itens citados acima; 

• Deterioração de propriedades físicas, químicas, etc. 

Assim é importante conhecer a velocidade de resfriamento específico de cada 

soldagem que se está analisando, com a velocidade de resfriamento é possível verificar o tempo 

de resfriamento e evitar que certos defeitos venham a ocorrer. 

Na maioria dos processos de soldagem por fusão, uma fonte de calor concentrada e 

de alta intensidade é aplicada em uma posição da junta e deslocada ao longo desta. O calor 

gerado por esta fonte escoa principalmente por condução através das peças e, exceto para a 

soldagem de peças de pequenas dimensões, as perdas por radiação e convecção na superfície 

da peça e o efeito de outras fontes de calor podem ser desprezadas. Contudo é possível modelar 

as variações de temperatura associadas a operação de soldagem através da equação de balanço 

de energia abaixo: 

 Eq. (1) 

onde  é a massa específica do material, c é o calor específico, T é a temperatura, t 

é o tempo, v é a velocidade, k é a condutividade térmica e s é o calor gerado. 

Entretanto sugiram algumas adequações matemáticas considerando alguns 

requisitos físicos, com o intuito de simplificar a utilização da equação. Rosenthal propôs tais 

simplificações baseados em condições específicas, essas simplificações estão expostas logo 

abaixo: 

1. A variação das propriedades físicas não varia independente do calor ou outras 

variáveis, ou seja, as propriedades físicas serão as mesmas independente das 

transformações metalúrgicas; 

2. Regime quase-estacionário onde as temperaturas se mantêm as mesmas com o 

deslocamento da fonte de calor; 

3. A chapa possui dimensões quase-infinitas; 

4. A fonte de calor é simplificada por um ponto na superfície da chapa ou uma 

linha passante da superfície da chapa até o final da sua espessura como mostra 

a Figura 4; 

Figura 4 - Ilustração da fonte de calor segundo Rosenthal. 
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Fonte: MODENESI (2019) 

 

Assim relacionando o fluxo de calor inclusas as condições de Rosenthal, pode ser 

percebido que o resfriamento no metal de base na soldagem pode ter fluxo bidimensional ou 

tridimensional. Para que seja certificado qual fluxo de resfriamento, terá que analisar se a chapa 

que está sendo soldada é fina (bidimensional) ou se é chapa grossa (tridimensional). Entretanto 

os termos chapa grossa e chapa fina usados não têm um significado absoluto, e depende das 

condições de soldagem. Desta forma foi definida a espessura relativa conforme a equação 

abaixo: 

 Eq. (2) 

Onde  é espessura relativa, h espessura do material, h crit espessura crítica do 

material, HL a energia de soldagem;  é a massa específica do material, c é o calor específico, 

T temperatura de interesse e T0 a temperatura de pré-aquecimento. Então definindo claramente 

qual espessura é apresentada e consequentemente o fluxo de resfriamento, poderá ser calculada 

a velocidade de resfriamento para ambos os fluxos conforme equações abaixo: 

 Chapa grossa Eq. (3) 

 Chapa fina Eq. (4) 

A American Welding Society, AWS, recomenda que a equação para resfriamento 

em chapa fina, equação (4), seja aplicada para h/hc < 0,6 e a equação para chapa grossa, equação 

(3), para h/hc > 0,9. Para valores de h/hc entre 0,6 e 0,9, adotar a condição mais conversadora 

a velocidade de resfriamento, analisando as propriedades do metal base é recomendado.  
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3.3 Tensões residuais 

 

3.3.1 Tensões residuais em soldagem 

 

Durante a soldagem, o metal é aquecido no local resfriado, o que causa expansões 

térmicas e contrações do material. Como estes efeitos são restringidos pelas áreas frias no 

restante do material, é produzida tensões naquela região. À medida que o metal de solda resfria, 

a sua tendência é sofrer contração térmica, mas também é restringido pelo metal de base que se 

encontra em temperatura diferente, resultando no desenvolvimento de deformações elásticas e 

plásticas no material (HOSFORD, 2005). Por outro lado, se o limite de escoamento do metal 

reduz, esse fato que pode facilitar a absorção das tensões residuais pelo material.  

Segundo Olabi (2012) as fontes de tensões residuais em soldagem são a contração, 

o resfriamento superficial e as transformações de fases. Cada fonte de tensão residual possui 

sua contribuição, conforme demonstra a Figura 5. 

 

Figura 5 - Esquema de tensões residuais. 

 

Fonte: MODENESI (2009) 

 

Tensões de tração longitudinais são normalmente geradas em torno de uma linha de 

solda, em união não restrita externamente. Tensões de compressão se desenvolverão em área a 

uma pequena distância da linha de solda no metal base, para equilibrar as tensões de tração. 
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3.3.2 Efeitos das tensões residuais 

 

As tensões residuais não afetam a resistência da estrutura, desde que o metal de 

base e o metal depositado possuam suficiente ductilidade. No caso de materiais deformáveis a 

tensão residual somente pode ser somada, fazendo-o atingir o limite de escoamento, no máximo 

estas tensões aceleram essa deformação, e seus efeitos sobre a falha dúctil é muitas vezes 

pequena (WITHERS, 2001). 

As tensões residuais aliada a outros fatores podem trazer problemas para o material 

soldado, como por exemplo propagação de trincas, falhas por fadiga, corrosão sob tensão e 

outros. A tensão residual aliada a hidrogênio difusível poderá causar trincas a frio, que é um 

fenômeno que pode ocorrer um certo tempo após a confecção da junta soldada. Segundo o 

ASME Seção VIII Div. 1(2017) o aço SA 517 Gr. B com espessura superior a 15 mm deve 

passar por tratamento térmico pós soldagem, em uma temperatura entre 540 °C à 595 °C, 

exatamente para reduzir as tensões residuais nas juntas soldadas, diminuindo a possibilidade 

das ocorrências de trincas. Quando o aço é aquecido a sua tensão de escoamento é reduzida e 

ocorre a deformação plástica, assim as tensões residuais escoam ocorrendo o alívio de tensão. 

O nível de tensões residuais em uma junta soldada pode ser diminuído reduzindo-

se a quantidade de calor fornecido à junta ou a quantidade de metal depositado. Na prática, isto 

pode ser feito otimizando-se o desenho do chanfro (reduzindo-se o ângulo do chanfro ou 

usando-se preparações simétricas, por exemplo) e evitando-se depositar material em excesso 

(evitando-se reforço excessivo em soldas de topo ou minimizando-se o tamanho de soldas de 

filete) (MODENESI, 2012). A seleção de processos de maior eficiência térmica (fonte de maior 

intensidade) é uma possível alternativa de controle, mas difícil de ser justificável 

economicamente em muitos casos. Tensões residuais também podem ser reduzidas pelo uso de 

metal de adição com a menor resistência mecânica permissível ao projeto, assim como uma 

redução dos vínculos externos da junta soldada, minimizando assim as tensões de reação e o 

uso de pré-aquecimento para reduzir o gradiente de temperatura e diminuir as velocidades de 

resfriamento (MODENESI, 2012). 

A formação de martensita vem acompanhada por um aumento de volume que 

contrabalanceia a contração do material e, assim, reduz o nível de tensões residuais 

(MODENESE, 2012). Então a escolha correta do chanfro, a utilização de multipasses ou passes 

alternados são técnicas que poderão ser empregadas para a redução das tensões residuais. Uma 

sequência de soldagem bem planejada envolve a distribuição do metal de solda em diferentes 

pontos da montagem de modo que a estrutura contraia em um ponto, se contrapondo às forças 
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de contração da solda já realizada (SOARES, 2006). Um exemplo é soldar alternadamente em 

ambos os lados do eixo neutro de uma junta de topo com chanfro em “X”. A idéia é balancear 

as contrações através da sequência dos passes para provocar a interação destas (AWS, 2001). 

A Figura 6 ilustra a utilização da técnica de multipasses alternada e a Figura 7 demonstrando a 

macrografia após a execução da técnica.  

 

Figura 6 - Esquema de soldagem com técnica multipasses alternados. 

 

Fonte: LIPPOLD (2015) 

 

Figura 7 - Macrografia de soldagem com técnica multipasses alternados. 

 

Fonte: LIPPOLD (2015) 

 

3.4 Soldagem a arco submerso 

 

A soldagem a arco submerso (Submerged Arc Welding – SAW) é o processo ao 

qual a energia requerida para fundir os materiais é oriunda de um arco que é gerado por um 
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fluxo de corrente elétrica que se forma entre o arame de soldagem e o metal de base. O arame 

de soldagem, o arco e a peça são cobertos na região de solda por um material granular fusível, 

chamado de “fluxo” que protege a solda da contaminação externa. (VILLANI; MODENESI; 

BRACARENSE, 2016). O nome arco submerso decorre do fato que o arco fica protegido pelo 

fluxo e não visível, como ilustração do processo na Figura 8. 

 

Figura 8 - Representação esquemática do processo de 

soldagem arco submerso. 

 

Fonte: WAINER (2000). 

 

3.4.1 Elementos do processo de soldagem a arco submerso 

 

De acordo com CARY e HELZER (2013) a taxa de deposição deste processo é 

superior que nos demais processos de soldagem a arco. Outro ponto é que segundo Cunha, T. e 

Ribeiro (2018) também destacam as características marcantes do processo SAW, que está em 

seu elevado rendimento de deposição e fusão, excelentes acabamento do cordão e poucas perdas 

por projeções e respingos. A qualidade da solda em SAW é influenciada principalmente por 

variáveis independentes, como corrente de soldagem, tensão do arco, velocidade de soldagem 

e eletrodo stick out. A previsão dos parâmetros do processo envolvidos no SAW é um processo 

muito complexo e os pesquisadores têm feito muitas tentativas para prever os parâmetros do 

processo de SAW para obter uma boa qualidade da solda. 

O processo usa um fluxo para gerar gás de proteção e escória, e também ajuda a 

controlar a composição do metal depositado, fornecendo elementos de liga para a poça de fusão. 

De acordo com Marques, Modenesi e Bracarense (2009), o fluxo irá proteger a poça de fusão 
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da contaminação atmosférica, fornecer elementos de liga para o metal de solda, estabilizar o 

arco, e formar a escória que irá influenciar no aspecto e formato do cordão de solda.  

Conforme LI et. al. (2017) um dos fenômenos mais característicos da soldagem a 

arco é a transferência de metal fundido pelo arco proveniente do arame para poça de fusão, 

onde este fenômeno possui influência direta na aparência e a qualidade da solda.  O arco se 

move ao longo da linha de junta com o arco totalmente submerso no fluxo. Como o arco está 

completamente coberto pela camada de fluxo, a perda de calor é mínima. Isso fornece uma 

eficiência térmica de até 95% (S KUMANAN, 2006). Não produz luz de arco visível, a 

soldagem está livre de respingos e não há necessidade de extração de fumaça. O fluxo, além de 

proteger o arco e a poça de fusão da contaminação atmosférica, desempenha as seguintes 

funções: 

• A estabilidade do arco (depende do tipo do fluxo); 

• As propriedades químicas e, portanto, as mecânicas do metal de solda podem 

ser controladas por fluxo; 

• A qualidade da solda pode ser afetada pela qualidade e quantidade do fluxo 

usado no arco. 

Assim como em outros processos de soldagem, no arco submerso as propriedades 

mecânicas das juntas de soldagem são diretamente dependentes a forma geométrica do cordão 

e suas propriedades. No mesmo tempo, a forma do cordão e suas propriedades mudam de 

acordo com os parâmetros do processo. Portanto, os parâmetros do processo devem ser 

selecionados para que um cordão de solda apropriado possa ser formado. Não há relação linear 

entre a parâmetros de soldagem e geometria do cordão de solda, fórmulas empíricas e resultados 

experimentais são geralmente usados para esta relação. Na maioria das vezes, este caso é capaz 

de selecionar ótimos valores dos parâmetros.  

Conforme Machado (1996) o arame fornecido em bobinas é tracionado por rolos, 

onde é energizado ao passar pelo tubo de contato. Após a configuração do equipamento de 

soldagem, ajuste dos parâmetros e início da execução do processo um arco elétrico é 

estabelecido quando a corrente flui entre o arame e a peça, logo em seguida o dispositivo de 

alimentação do arame começa fornecer o arame a uma velocidade de alimentação controlada. 

A tocha inicia seu deslocamento ao longo do eixo executando o cordão de solda. O fluxo para 

soldagem por arco submerso é alimentado através do tubo e silo e distribui-se continuamente 

sobre o cordão de solda por uma pequena distância à frente da região de soldagem. A Figura 9 

detalha as partes envolvidas no processo de soldagem por arco submerso. 
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Figura 9 - Detalhamento das partes envolvidas no processo de soldagem 

arco submerso. 

 

Fonte: ESAB (2004) 

 

3.4.2 Consumíveis 

 

A AWS (American Welding Society) A 5.17 especifica os consumíveis da 

soldagem a arco submerso de aço carbono e A 5.23 consumíveis de soldagem SAW para aço 

de baixa liga. O ASME II Parte C também especifica os consumíveis para soldagem SAW, 

tendo referência o material de adição desse estudo o arame tubular F11A8-ECF6-F6 (conforme 

classificação ASME SFA-5.23) com diâmetro de 2,40 mm em bobinas de 25 kg. 

De com Marques, Modenesi e Bracarense (2009), no processo SAW os arames 

podem ser sólidos, tubulares ou fitas e podem ser viabilizados na forma de carretéis e bobinas 

em diferentes dimensões. O principal fator que define a escolha do arame de soldagem é sua 

influência na composição química e propriedades mecânicas da solda. As propriedades 

mecânicas e químicas de uma solda por arco submerso são determinadas principalmente por 

fatores como a composição do metal de base; a composição do arame empregado; o fluxo 

empregado e as condições de soldagem, sendo a composição química do metal de base a maior 

influência. O arame poderá ser sólido ou tubular, onde Segundo Fortes (2004) na soldagem com 

arame sólido, toda a seção transversal conduz a corrente, mas com o arame tubular metálico a 

corrente é conduzida parcialmente pelo núcleo e, no caso de arame tubular com fluxo não 

metálico, toda a corrente é conduzida pelo invólucro tubular metálico, então, a densidade de 

corrente e o efeito Joule garantem uma taxa de fusão maior para arames tubulares. 
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O processo de soldagem SAW pode projetar alta energia e corrente para o metal 

base, desta forma os fluxos são fabricados para essa condição. Eles são compostos por uma 

mistura de óxidos e outros minerais e têm como principal função, proteger a poça de fusão 

contra o ar atmosférico, fornecer elementos desoxidantes e ainda tem a função de alterar a 

composição química da solda. Como garantem uma excelente concentração de calor, 

possivelmente irá produzir uma alta penetração. A classificação dos fluxos para soldagem a 

arco submerso pode ser feita pelo método de fabricação, pela influência na composição química 

do metal de solda ou por suas características químicas (MARQUES, 2008; PARANHOS, 

1999). Pelo método de fabricação os fluxos podem aglomerados ou fundidos, já quanto pela 

influência na composição química no metal de solda, os fluxos são classificados como neutros, 

que praticamente não influenciam na composição do metal de solda; ativos pequenas 

quantidades de Mn, Si ou ambos, que são desoxidantes adicionados ao fluxo para melhorar a 

resistência à porosidade e a trincas e ligados que, além de Mn e Si, adicionam outros elementos 

de liga ao metal de solda. Quanto à sua característica química, também conhecida como índice 

de basicidade, os fluxos são definidos como básicos, ácidos ou neutros, onde os fluxos de maior 

basicidade geralmente resultam em soldas com melhores propriedades mecânicas (MARQUES, 

2008; PARANHOS, 1999; SCOTTI, 2001). O fluxo é selecionado com base nas propriedades 

mecânicas requeridas para o metal de solda e o arame deve ser selecionado em conjunto com o 

fluxo, onde em normas já é proposto essa combinação que irá resultar em propriedades 

mecânicas requeridas para o projeto. 

 

3.5 Análise estatística 

 

A estatística consiste na utilização de técnicas para coletar, descrever, analisar e 

interpretar dados provenientes de experimentos ou de estudos observacionais. A análise 

estatística possui o objetivo de realizar uma tomada de decisão, resoluções de problemas ou 

produção de conhecimento. Essas técnicas de coleta e análise de dados são amplamente 

utilizadas nas indústrias para encontrar uma relação entre níveis de fatores dos processos que 

possibilitam no aumento da qualidade de seus produtos ou serviços. (BARBETTA; REIS; 

BORNIA, 2004).  

Não há relação linear entre parâmetros de soldagem e geometria do cordão de solda, 

e fórmulas empíricas e resultados experimentais são geralmente usados para obter relação entre 

os fatores citados. Na maioria das vezes, este caso é capaz de selecionar ótimos valores dos 

parâmetros. Portanto, os pesquisadores começaram a usar tecnologias de inteligência artificial 
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e análise estatística, para associar os valores dos parâmetros as dimensões do cordão de solda, 

e assim encontrar os parâmetros de soldagem necessários. 

Chandel et al. desenvolveram software para previsões teóricas do efeito da corrente, 

polaridade do eletrodo, eletrodo diâmetro e extensão do eletrodo na taxa de fusão, cordão altura, 

largura do cordão e penetração da solda, na soldagem submersa. Eles previram a geometria do 

cordão de solda e as taxas de derretimento do arco submerso e do arco de metal processos de 

soldagem por este software. As variáveis necessárias para entrada são corrente, tensão, 

velocidade de soldagem, diâmetro do eletrodo, extensão do eletrodo e a polaridade do eletrodo. 

Li et al. modelou a relação não linear entre as cinco dimensões geométricas (altura, largura, 

penetração, fundido e áreas depositadas) de um cordão e os parâmetros de soldagem (corrente, 

tensão e velocidade de soldagem) do arco submerso usando redes neutras. Eles mostraram as 

vantagens de redes de saída única por um estudo comparativo. 

O STATISTICA® trabalha com variáveis categorizadas, qualitativas e 

quantitativas, permitindo a formação de grupos que serão analisados. Ou seja, utiliza uma 

técnica mais apropriada para resumir as informações, adaptando qualquer tipo de variável ao 

caso estudado e armazena as variáveis mediante notação dupla, isto é, utiliza os valores da 

variável de forma categorizada (texto) e na forma de números, que podem ser valores 

codificados (OGLIARI 2004). Ainda segundo Ogliari (2004) o software STATISTICA® é um 

programa integrado para gerenciar análise estatística e bases de dados, caracterizando uma 

ampla seleção do processo analítico, do básico ao avançado, para as mais diversas. O sistema 

não inclui somente procedimentos estatísticos e gráficos gerais, mas, também, módulos 

especializados (análise de regressão, análise de sobrevivência, séries temporais, análise fatorial, 

análise discriminante e diversos outros módulos). Dificilmente, o usuário necessitará de todos 

os módulos oferecidos pelo STATISTICA® para a análise do seu trabalho, e será, a partir de 

sua criatividade e conhecimento teórico, que chegará as respostas dos seus objetivos (OGLIARI 

2004). Esse software pode ser utilizado inclusive no processo de soldagem. 
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3.5.1 Planejamento de experimentos 

 

O DOE (a sigla do inglês “Desing Of Experiments” e traduzido para o português 

como “Planejamento de experimentos”) é uma abordagem estatística que possui amplas 

aplicações, especialmente no campo da ciência e da engenharia, sendo utilizada como 

ferramenta de gestão e como meio para otimizar e desenvolver processos, produtos e serviços. 

(PRASAD et al., 2012) 

O planejamento de experimento consiste em realizar alterações propositais nos 

parâmetros de entrada, parâmetros esse também denominado de tratamento, de um processo ou 

sistema, com o intuito de observar e identificar as variações sofridas pelo parâmetro de saída. 

De um modo geral, para executar essa técnica é necessário percorrer as seguintes etapas: 

Reconhecimento e formulação do problema, escolha dos níveis e fatores, planejamento do 

experimento, condução do experimento, análise dos dados, conclusão e recomendações. 

(CARPINETTI, 2009) 

Segundo Carpinetti (2009), o uso dessa técnica permite uma melhora na qualidade 

de um produto ou processo através do levantamento das seguintes informações:  

• Quais variáveis de entrada influenciam de forma significativa na resposta da 

variável de saída do processo; 

• Os valores dos parâmetros de entrada devem ser o mais influente possível, de 

modo que a variabilidade dos parâmetros de saída seja mínima; 

• Atribuir valores as variáveis que influenciam (variáveis não controláveis) na 

resposta da variável de saída, de modo que o efeito dessas variáveis seja 

minimizado. 

Dentre os planejamentos de experimentos mais utilizados estão: superfície de 

resposta, fatorial completo, método de Taguchi e composto central duplo (Central Composite 

Desing). Além disso, o DOE é uma junção de ferramentas matemáticas e estatísticas como o 

modelo de regressão e a análise de variância. (PRASAD et al., 2012). 

 

3.5.2 Análise de variância – ANOVA 

 

A análise de variância ou ANOVA (do inglês Analysis of Variance) é utilizado para 

comparar médias de três ou mais populações através da análise de variâncias amostrais. O teste 
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se baseia na extração da média de cada população e determinar se as diferenças entres as médias 

amostrais e as médias populacionais são significativas (FÁVERO e BELFIORE, 2017). 

Segundo Barbetta, Reis e Bornia (2004), as suposições da ANOVA são: 

• As amostras devem ser independentes; 

• As variâncias populacionais devem ser iguais;  

• A distribuição das observações dos grupos deve ser normal; 

O método de análise de variância baseia-se em particionar a variância total de uma 

determinada resposta (variável dependente) em duas partes: a primeira devida ao modelo de 

regressão e a segunda devida aos resíduos (erros). Se forem efetuadas replicações de 

determinadas experiências, a ANOVA também permite decompor a variação dos resíduos numa 

parte relacionada com o erro do modelo e outra parte relacionada com o erro de replicação. 

A ANOVA de uma via é um teste estatístico univariado, aplicado em situações nas 

quais a pesquisa apresenta uma variável independente e demais variáveis dependentes 

(SCHEFFE, 1953). A ANOVA é uma ferramenta para comparação de vários grupos ou estratos 

de interesse (MONTGOMERY, 1991). Esse método estatístico permite investigar a existência 

de diferenças significativas entre os grupos estudados. Conclusões obtidas a partir da ANOVA 

apresentam um nível de confiança determinado pelo analista. Com o ANOVA é possível 

calcular a significância e predição dos modelos e analisar os resíduos e cálculo dos efeitos. 

 

3.5.3 Superfícies de resposta 

 

A superfície de resposta (ou RSM, de Response Surface Methodoloy) é uma 

ferramenta de otimização baseada em planejamentos fatoriais. Essa técnica foi criada por G.E.P. 

Box na década de 1950 e tem sido usada amplamente utilizada para modelar processos nas 

indústrias. Esse método possui duas fases distintas: modelagem e deslocamento, que são 

repetidas inúmeras vezes até atingir o objetivo que no caso é determinar uma região de interesse 

dentro da superfície investigada. A modelagem é feita utilizando modelos lineares ou 

quadráticos. O modelo quadrático para duas variáveis possui seis parâmetros e consiste na 

combinação entre as variáveis independentes de forma a obter uma relação máxima entre essas 

variáveis que é representada pelo ponto de máximo na superfície e, no caso será o valor da 

variável dependente. Enquanto no modelo linear o valor máximo que relaciona as variáveis 

independentes está associado a inclinação das curvas de níveis da superfície modelada e, por 

sua vez esse valor cresce ao longo de uma trajetória perpendicular a curva de nível. (NETO; 

SCARMINIO; BRUNS, 2010). 
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Figura 10 - Superfície quadrática descrita por uma equação que 

relaciona as variáveis independentes. 

 

Fonte: NETO; SCARMINIO; BRUNS (2010) 

 

Figura 11 - Plano descrito por uma equação que relaciona as 

variáveis independentes. 

 

Fonte: NETO; SCARMINIO; BRUNS (2010)  
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3.6 Simulação computacional  

 

Existem muitos métodos e ferramentas de design diferentes que podem ser usados 

para encontrar rapidamente soluções de engenharia em uma gama de problemas, mas 

atualmente um método utilizado e eficiente é a modelagem numérica. A matemática discreta 

permite resolver problemas da mais diversa natureza e, mais importante, obter um valor exato 

para as quantidades que são de interesse. Desta forma aplicando a modelagem numérica à 

simulação computacional, surgiram alguns softwares que otimizam e viabilizam soluções na 

engenharia. Então tal simulação trouxe benefícios como redução de custo com projetos 

protótipos; minimizar o risco do produto na fase inicial de desenvolvimentos; controle de 

variáveis na simulação da soldagem através de simples operações computacionais e otimização 

do tempo de implantação do projeto. 

No campo muito complexo de simulação de soldagem e tratamentos térmicos, são 

necessárias metodologias para acompanhar a severa demanda de confiabilidade do setor e 

otimização do tempo. Segundo Silva (2020) de forma geral, os processos de soldagem por fusão 

englobam o acoplamento de três principais físicas distintas, que o ocorrem simultaneamente e 

que exercem influência mútua entre as mesmas e são elas: 

• O fenômeno térmico é o de maior importância, uma vez que ele é o responsável 

pela fusão do material que forma a junta. Além disso, o comportamento térmico 

provoca a transformação de fases microestruturas assim como gera um campo 

de deformações térmicas nos componentes soldados; 

• O fenômeno microestrutural se caracteriza pela ocorrência de transformação 

de fase, provocada pelo tratamento térmico localizado gerado pela fonte de 

calor de soldagem. A presença de uma distribuição de fases microestruturais 

diferente da original provoca alterações nos comportamentos térmico e 

mecânico do material, além de causar deformações plásticas localizadas; 

• O fenômeno mecânico se mostra como a principal consequência do processo 

de soldagem, sendo afetado pelos demais, embora ele também exerça 

influência reduzida sobre os mesmos. O campo de deformações provocado 

pelos fenômenos térmicos e microestrutural é responsável pela presença de 

tensões residuais na junta, normalmente com tensões residuais trativas podendo 

comprometer a integridade do componente em operação, caso elas sejam 

desconsideradas no projeto.  
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Então devido à complexidade do processo de soldagem uma abordagem de 

modelagem matemática é aplicada. O ANSYS® é um software de elementos finitos muito 

utilizado nos mais diversos problemas de engenharia inclusive na soldagem. Um modelo de 

elementos finitos pode ser desenvolvido para prever a propagação térmica da junta soldada, 

onde a distribuição térmica serve como entrada para a análise estrutural da junta soldada e com 

isso identificar a geometria da junta, ciclo térmico, velocidade de resfriamento e suas 

consequente implicações. A Figura 12 a) demonstra o comportamento térmico transiente de 

uma junta soldada em 23 segundos, sendo possível observar o início da propagação de calor 

advindo de uma fonte e consequentemente o gradiente térmico. Na Figura 12 b) o 

comportamento térmico transiente da junta soldada está em 203 segundos, com um maior 

avanço da propagação de calor e gradiente térmico. Se as temperaturas do gradiente térmico, 

fusão e de transformação de fase do material forem relacionadas, é possível obter o estado físico 

e a microestrutura. 

 

Figura 12 - Comportamento térmico transiente de uma junta soldada a) 23 segundos de 

soldagem b) 203 segundos de soldagem. 

 

Fonte: VETTURAZZI (2020) 

 

Outro software de simulação muito utilizado é o JMatPro®, capaz de calcular uma 

grande variedade de propriedades de materiais de ligas metálicas utilizadas pela indústria. Com 

a utilização desse software pode ser verificado o equilíbrio de fases estáveis e metaestáveis; 

propriedades e comportamento na solidificação; propriedades mecânicas; propriedades físicas 

e termofísicas e transformações de fase. No JMatPro® são introduzidas as informações das 

composições químicas do metal base e de adição e obtém-se as curvas de resfriamento; 
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diagrama de fases e algumas outras propriedades dos materiais. A Figura 13 demonstra o 

gráfico gerado pelo JMatPro® relacionando à evolução da resistência com o aumento da 

temperatura, do aço SA 517 Gr B com composição química (%wt) 97,9213 Fe – 0,17 C – 0,48 

Cr – 0,87 Mn – 0,15 Mo – 0,34 Si - 0,048 V – 0,016 Ti – 0,0017 B e 0,003 S. 

 

Figura 13 - Evolução da tensão com o aumento da temperatura. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Assim, com os resultados colhidos poderão ser iniciadas as soldagens 

experimentais, das quais pretende-se neste trabalho obter uma faixa de operação com condições 

adequadas para a soldagem aço em estudo. Com a simulação é possível obter condições muito 

próximas da realidade, desde que inserido os dados corretos e assim é importante realizar uma 

análise previa das informações e entender como deverão ser aplicadas.  

 

3.7 Recomendações ASME para soldagem de vasos de pressão fabricados com o aço SA 

517 Gr. B 

 

Segundo o ASME Seção VIII Div. 1(2017) tabela QW- 451.1 (Figura 14) para 

qualificar a soldagem do aço SA 517 Gr. B com espessura entre 1,50 mm e 10 mm é necessário 

executar e cumprir os requisitos mínimos dos ensaios mecânicos de tração, dobramento e 

impacto (Charpy). Uma particularidade para soldagem desse aço em comparação a qualificação 

do processo de soldagem dos outros aços também muito utilizados na fabricação de vasos de 
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pressão, citando como exemplos o SA 285 Gr B e o SA 516 Gr 60, é que o ensaio de impacto 

com critério da expansão lateral passa a ser obrigatório. 

 

Figura 14 - Tabela QW-451.1 código ASME IX. 

 

Fonte: ASME (2017) 

 
 

3.7.1 Ensaio de tração 

 

Para o aço SA 517 Gr. B, o código ASME específica os requisitos obrigatórios, 

dimensões do corpo de prova, critérios de aceitação e tolerâncias. No ASME Seção IX QW-462.1(a) 

(2017) consta como devem ser preparados os corpos de prova, conforme demonstra a Figura 15. 
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Figura 15 - Corpo de prova para ensaio de tração. 

 

Fonte: ASME (2017) 

 

T = espessura da junta soldada excluindo o reforço; 

W = largura da amostra 3/4 in. (aproximadamente 19 mm); 

x = espessura da junta soldada incluindo o reforço; 

y = espessura da amostra. 

Para a qualificação do procedimento de soldagem para uma junta de metal base SA 

517 Gr. B é obrigatório que seja realizado dois ensaios de tração, onde os resultados da tensão 

de ruptura devem ser no mínimo 795 Mpa, podendo ser menor até 5% menor que 795 Mpa em 

uma das amostras para que a junta seja aprovada. 

 

3.7.2 Ensaio de dobramento guiado 

 

O ensaio de dobramento guiado de juntas soldadas consiste em uma variação do ensaio 

de flexão em três pontos, onde um corpo de prova com solda é alinhado com um cutelo que dobra o 

centro do corpo de prova até o angulo especificado, sem preocupação com a carga de ensaio e esta 

forma o ensaio de dobramento tem caráter qualitativo e serve para detectar defeitos metalúrgicos 

como poros e inclusões não metálicas, onde durante o dobramento, a deformação plástica tende a 

“abrir” os defeitos pré-existentes (ZAMPIERI, 2014). 

Esse ensaio é largamente utilizado em laboratórios e indústria, visto que, é de 

simples execução e possui resultados conclusivos. Os principais tipos de dobramento são o 

dobramento lateral onde a solda é perpendicular ao eixo longitudinal do corpo de prova e uma 

das superfícies laterais torna-se côncava; dobramento longitudinal da face, onde a solda é 

paralela ao eixo longitudinal do corpo de prova ficando a face tracionada e dobramento 



 49 

longitudinal da raiz onde a solda é paralela ao eixo longitudinal do corpo de prova ficando a 

raiz tracionada. A Figura 16 demonstra os três principais tipos de dobramento guiado. 

 

Figura 16 - Tipos mais comuns de ensaio de dobramento. 

 

Fonte: INFOSOLDA (1997) 

 

Para o aço SA 517 Gr. B o código ASME específica os requisitos obrigatórios, 

dimensões do corpo de prova, critérios de aceitação e tolerâncias. O código ASME descreve 

que não poderá haver defeitos fora padrão de aceitabilidade, e que descontinuidades de borda 

não são considerados e as mesmas com dimensão inferior a 3,0 mm são aceitáveis. No ASME 

Seção IX QW-462.3 (a) consta como devem ser preparados os corpos de prova, conforme 

demonstra a Figura 17. 

 
 

Figura 17 - Corpo de prova para 

ensaio de dobramento. 

 

Fonte: ASME (2017) 
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3.7.3 Ensaio de impacto (Charpy) 

 

Sendo o Charpy um dos ensaios de impacto mais utilizados para verificação da 

resiliência dos materiais, para qualificação do processo de soldagem do aço SA 517 Gr. B tal 

ensaio passa ser obrigatório com critério da expansão lateral. 

No Charpy o corpo de prova é padronizado e provido de um entalhe para localizar 

a sua ruptura e produzir um estado triaxial de tensões, quando ele é submetido a uma flexão por 

um impacto, produzido por um martelo pendular, nesse momento a energia que o corpo de 

prova absorve, para deformar e romper, é medida pela diferença entre a altura atingida pelo 

martelo antes e após o impacto, multiplicada pelo peso do martelo (SOUZA, 1982). 

Contudo no ensaio de impacto do aço desse estudo também é mensurada a expansão 

lateral do corpo. Os métodos de medição da expansão lateral devem levar em conta o fato de 

que o caminho da fratura raramente corta o ponto expansão máxima em ambos os lados de uma 

amostra. Uma metade de uma amostra quebrada pode incluir a expansão máxima para ambos 

os lados, apenas um lado, ou nenhum dos dois. Portanto, a expansão em cada lado de cada 

amostra deve ser medida metade ao plano definido pela parte não deformada no lado da 

amostra, como mostrado na Figura 18. Por exemplo, se A1 for maior que A2 e A3 é menor que 

A4, então a expansão lateral é a soma de A1 + A4 (ASTM 23).  

 

Figura 18 - Corpo de 

expansão lateral. 

 

Fonte: ASTM (2013) 
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Logo abaixo a Figura 19 demonstra o critério de aceitação do ensaio relacionado a 

espessura da chapa, sendo possível interpretar que para um material com espessura de até 35 

mm a expansão lateral máxima é de 0,40 mm. A depender da temperatura que o equipamento 

construído com o aço SA 517 Gr. B for operar a temperatura do ensaio irá variar, sendo comum 

para vasos de pressão para GLP ensaios com temperaturas de -44 °C e 0 °C. 

 
 

Figura 19 - Critério de aceitação do ensaio relacionado a 

espessura da chapa. 

 

Fonte: ASME (2017) 

 

A norma ASTM E23 é a mais utilizada como referência para execução de ensaio de 

impacto, embora os critérios de aceitação para a qualificação da soldagem do aço SA  517 Gr. 

B constam na ASME VIII. Logo abaixo as dimensões e entalhe seguiram as especificações 

seguiram a segundo a Figura 20 retirada da ASTM E23. 
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Figura 20 - Dimensões do corpo de prova para o ensaio 

 

Fonte: ASTM (2013) 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Materiais 

 

4.1.1 Metal base 

 

O metal base utilizado neste trabalho é em chapas de aço baixa liga SA 517 Gr. B 

com 9,50 mm de espessura. A Tabela 3 informa a faixa de valores da composição química, 

conforme norma. A tensão de ruptura 795 Mpa e tensão de escoamento de 100 Mpa e as demais 

propriedades mecânicas já informadas na Tabela 2, faz com que esse aço seja muito utilizado 

na construção de vasos de pressão. 

 

Tabela 3 - Composição química do metal base. 

 

Fonte: ASME (2017) 

 

4.1.2 Metal de adição 

 

O metal de adição para enchimento das juntas foi aplicado o arame tubular F11A8-

ECF6-F6 (conforme classificação ASME SFA-5.23) com diâmetro de 2,40 mm em bobinas de 

25 kg. A Tabela 4 apresenta a faixa de valores da composição química, conforme fabricante. 

 

Tabela 4 - Composição química do metal de adição. 

 

Fonte: ESAB (2020) 

 

Foi utilizado o fluxo OK Flux 10.61 B fabricado pela ESAB para proteção da poça 

de fusão. Esse fluxo é aglomerado neutro de elevada basicidade, designado para soldagem de 

aços de média e alta resistência em mono ou multipasses. Recomendado para soldagem em 

combinação com arames de baixa liga. 
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Quando o arame tubular F11A8-ECF6-F6 é combinado com o fluxo OK Flux 10.61 

B é indicado para união de aços que exigem requerimentos de resistência mecânica e tenacidade 

elevadas, como apresenta a Figura 21. 

 

Figura 21 - Propriedades mecânicas do metal de adição. 

 

Fonte: ESAB (2020) 

 

4.2 Equipamentos 

 

4.2.1 Corte 

 

Para o corte das amostras utilizou-se a máquina de serra fita horizontal 

semiautomática S5050 S conforme Figura 22, já para corte das chapas utilizou-se a máquina de 

serra fita horizontal com capacidade de corte em ângulo St3720 Starret, como pode ser vista na 

Figura 23.  

 

Figura 22 - Serra fita horizontal semiautomática S5050 Starret. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Figura 23 - Serra fita horizontal com capacidade de corte em ângulo 

St3720 Starret. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

4.2.2 Usinagem 

 

A confecção dos chanfros nas chapas soldadas e dos corpos de prova para execução 

dos ensaios de tração, dobramento e Charpy foi realizada no centro de usinagem SKYBULL 

600 MD DIPLOMAT que pode ser visto na Figura 24. 

 

Figura 24 - Centro de usinagem SKYBULL 600 MD DIPLOMAT. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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4.2.3 Soldagens 

 

As soldagens foram realizadas na bancada visualizada na Figura 25 composta por 

uma fonte para arco submerso PowerWave ACDC 1000 SD Lincoln Electric, trator Cruiser 

Lincoln Electric e mesa aço para suporte e fixação da junta. 

 

Figura 25 - Fonte para arco submerso PowerWave ACDC 1000 

SD Lincoln Electric, trator Cruiser Lincoln Electric e mesa aço. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

4.2.4 Tratamento térmico 

 

Os tratamentos de alívio de tensões foram realizados num forno de câmara TB9612 

JUNG para tratamentos térmicos com controlador de tempo, temperatura de aquecimento, 

resfriamento e patamar, visualizado na Figura 26. 

 

Figura 26 - Forno de câmara. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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4.2.5 Lixamento e polimento 

 

O lixamento e polimento das amostras foram realizadas na máquina de lixar/polir 

rotativa manual Politriz Struers Labpol 25 (Figura 27) até a lixa com granulometria de 1200 em 

sequência polida nas pastas de 6, 3 e 1 µm. 

 

Figura 27 - Máquina de lixar/polir rotativa manual Politriz Struers 

Labpol 25. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

4.2.6 Simulações 

 

As simulações do processo de soldagem foram realizadas no computador desktop 

Dell, processador Intel Core i9, HD de 4 TB e memória de 4 GB, onde está instalado software 

ANSYS®. 

 

4.2.7 Microestruturas 

 

A visualização das microestruturas presentes na junta soldada deu-se por meio da 

utilização de um microscópio ótico da ZEISS AxionCam MRc5 de um microscópio eletrônico 

de varredura microscópio FEI QUANTA 350 visualizados e na Figura 28 a) e b) 

respectivamente. 
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Figura 28 - a) microscópio ótico da ZEISS AxionCam MRc5 e b) microscópio eletrônico de 

varredura microscópio FEI QUANTA 350 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

4.2.8 Microdureza 

 

As impressões de microdureza foram realizadas com o microdurômetro LM-110AT 

Leco visto na Figura 29, o equipamento realiza deslocamento automático do penetrador, as 

medidas das diagonais e o cálculo da microdureza. A carga aplicada foi de 100 gf durante 15 

ms, com espaçamento de 0,5 mm entre as impressões.  

 

Figura 29 - Microdurômetro LM-110AT Leco. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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4.3 Métodos 

 

A metodologia geral desse trabalho, apresentada na Figura 30, inclui revisão 

bibliográfica para a obtenção de informações da literatura sobre os conceitos e fundamentos 

dos estudos associados ao tema, metodologia computacional e experimental, contendo as etapas 

baixo e suas determinadas atividades. 

 

Figura 30 - Metodologia. 

 

Fonte: Autoria própria 

 

4.3.1 Informações e caracterização iniciais levantamento de dados 

 

O passo inicial para se atingir o objetivo geral deste projeto foi no sentido de 

levantar informações a respeito do processo atual de fabricação dos vasos de pressão e bem 

como caracterizar a junta soldada conforme o procedimento atual de soldagem dos vasos de 

pressão. 
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4.3.1.1 - Informações da soldagem dos vasos de pressão 

 

Inicialmente, foram coletados os documentos utilizados para execução da soldagem 

(EPS, RQPS e IEIS) para obter os parâmetros de soldagem (corrente, tensão e velocidade de 

soldagem), processo de soldagem e dimensões da junta. Os documentos demonstraram a 

especificação dos materiais base e de adição; espessura das chapas; geometria do chanfro e as 

energias utilizadas em cada cordão realizado. Informações como temperatura de pré-

aquecimento e interpasses, também foram constatadas nas informações iniciais.  

Também foram realizadas algumas visitas ao local para analisar o fluxo de 

construção do vaso de pressão. Observou-se as etapas de fabricação com sua respectiva 

execução, para elencar possibilidades interferências nas análises sobre a junta. 

 

4.3.1.2 - Caracterização da junta soldada atualmente 

 

Uma junta soldada foi cedida para realização do trabalho. Desta junta, foram 

retiradas amostras para a caracterização dos metais base e de solda.  

Inicialmente foi realizada análise da composição química do metal base através da 

técnica de espectrometria de emissão ótica. 

Da junta retirada de um vaso de pressão, amostras foram cortadas na seção 

transversal para análises macroscópica, microscopia ótica e eletrônica de varredura.  As 

amostras foram lixadas até a lixa com granulometria de 1200, em sequência polida nas pastas 

de 6, 3 e 1 µm. Para o ataque das amostras utilizou-se a imersão no Nital 2% durante 15 

segundos. Na macroscópica, foi identificada a geometria da junta e conseguiu-se obter as 

dimensões (largura, penetração, reforço e área fundida). 

Em seguida com a amostra preparada foi realizada a microscopia ótica e eletrônica 

de varredura para observar as microestruturas presentes, metal de base, ZAC e zona fundida. A 

análise de microdureza Vickers ASTM E384 executada com um o microdurometro, as 

medições foram realizadas com carga de 100 gf no metal de base, ZAC e fona fundida a 

distância entre cada ponto foi de 500 µm de distância, com isso criando um perfil de 

microdureza. 
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4.3.2 Simulação estrutural (JMatPro®) 

 

A simulação estrutural foi realizada empregando-se o software JMatPro® e teve 

como objetivo de gerar informações relacionadas às transformações microestruturais e previsão 

de propriedades mecânicas, físicas e químicas do metal de solda e também da ZAC. Para iniciar 

a simulação do processo de soldagem, são necessárias as características do material trabalhado.  

Fornecendo-se a composição química do aço SA 517. Gr B. ao software JMatPro® foram 

geradas as informações abaixo: 

• Diagrama CCT; 

• Diagrama TTT;  

• Propriedades e comportamento na solidificação;  

• Diagrama de transformações de fase; 

• Evolução do calor específico em relação a temperatura;  

• Evolução da tensão de escoamento em relação a temperatura; 

• Evolução da tensão de ruptura em relação a temperatura;  

• Evolução condutividade térmica em relação a temperatura; 

• Evolução da massa específica em relação a temperatura; 

 

4.3.3 Soldagens exploratórias 

 

Com a definição do intervalo entre as curvas de resfriamento para esse estudo, que 

foram 3,57 oC/s e 12,12 oC/s foram iniciadas as soldagens exploratórias. Inicialmente foram 

calculadas, considerando as equações 2, 3 e 4 desse documento, as energias de soldagem das 

chapas que resultassem em velocidades de resfriamento dentro do intervalo determinado na 

simulação com o JMatPro®. As soldagens exploratórias foram divididas em: 1) Soldagem 

exploratória para definição da geometria do chanfro;2) Soldagem exploratória para definição 

das faixas operacionais dos parâmetros de soldagem e 3) soldagens em juntas chanfradas. Nesta 

última, o planejamento dos experimentos e as análises das soldagens foram realizadas com o 

auxílio do programa estatístico STATISTICA®.  
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4.3.3.1 - Soldagem exploratória para definição da geometria do chanfro 

 

Segundo Modenesi (et al., 2012), devido à elevada condutividade térmica dos 

metais e à grande diferença de temperatura entre as regiões próximas e afastadas da área de 

contato, a energia fornecida ao material tende a se difundir rapidamente para restante da(s) 

peça(s), o que dificulta manter a fusão localizada na região de contato e afeta termicamente as 

regiões vizinhas. Essa rápida propagação de energia além de causar transformações 

metalúrgicas, provoca tensões residuais que poderão influenciar diretamente no surgimento de 

defeitos no material. Considerando a intenção de reduzir o número de passes para reduzir a 

quantidade de material depositado e tempo de soldagem, inicialmente determinou-se através de 

estudo, ponderando que o nível de tensões residuais em uma junta soldada pode ser diminuído, 

reduzindo-se a quantidade de metal depositado, o número de passes e equilibrando melhor a 

distribuição de energia. 

Como o aço SA 517. Gr. B sofre os tratamentos térmicos de têmpera e revenimento, 

quanto maior a zona afetada termicamente (ZAC), há mais interferência no tratamento térmico 

que tal aço recebeu, podendo assim ocorrer o surgimento de microestruturas indesejadas e a 

depreciação das propriedades mecânicas. Então, nesta etapa do trabalho, serão definidos o perfil 

do chanfro da junta soldada e o número de passes a serem realizados no enchimento do chanfro, 

considerando a taxa de resfriamento estabelecida na simulação com o software JMatPro® e o 

tempo gasto na soldagem.  

Considerando-se que um menor número de passes de soldagem e uma melhor 

distribuição de calor na junta são condições para minimizar as tensões residuais, escolheu-se o 

perfil duplo V para a junta do vaso de pressão, a ser estudado neste trabalho. Definiu-se assim 

que as soldagens das juntas seriam em apenas dois passes. A face de raiz foi estipulada em 1,5 

mm e sem abertura o perfil do chanfro pode ser visto na Figura 31. Ensaios de soldagem foram 

realizados para se definir o ângulo do chanfro mais adequado aos objetivos descritos. Um dos 

lados da junta foi soldada com as mesmas condições empregadas nas soldagens atuais do vaso 

de pressão (energia de 2,46 kJ/mm). Esta condição está na faixa de energia prevista na 

simulação com o programa JMatPro® e foi escolhida por ser uma condição estável de soldagem 

do material em estudo. Isto posto, o lado oposto da junta foi submetido a diferentes energias 

distintas, variadas pela variação da corrente de soldagem. Foram mantidas constantes a tensão 

de soldagem e a velocidade de soldagem. A Tabela 5 apresenta os parâmetros de soldagem do 

segundo passe.  
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Figura 31 - Chanfro com geometria proposta. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Tabela 5 - Energias de soldagem para aplicação em chanfros com 60°, 90° 

e 120°. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Após a preparação para a macrografia, foram coletadas as informações de 

penetração, reforço e largura de amostra. 

Com as soldagens realizadas, foram cortadas 9 amostras sendo uma de cada cordão, 

lixadas até a lixa com granulometria de 1200 em seções transversais. Para o ataque das amostras 

utilizou-se a imersão no Nital 2% durante 15 segundos. As amostras foram fotografadas e 

realizadas as medições de penetração, reforço e largura dos cordões. Outros pontos observados 

nas juntas soldadas foram o preenchimento total do chanfro e ausência de descontinuidades 

como falta de fusão. 
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4.3.3.2 - Soldagem exploratória para definição das faixas operacionais dos parâmetros de 

soldagem.  

 

Este estudo exploratório foi realizado com o intuito de avaliar os efeitos dos 

parâmetros de soldagem na geometria do cordão de solda, considerando o intervalo de energia 

determinado pela simulação com o software JMatPro®. As soldagens realizadas foram por 

simples deposição sobre chapas de aço SA 517 Gr B com dimensões 400 mm x 40 mm x 9,50 

mm. Os parâmetros avaliados foram corrente, tensão e velocidade de soldagem.  A Tabela 6 

apresenta as condições de soldagem exploradas e as respectivas energias calculadas. 

 

Tabela 6 - Energias de soldagem aplicadas na soldagem por simples 

deposição. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

As chapas foram esmerilhadas (Figura 32) e, em cada uma delas, foram depositados 

três cordões de solda com o metal de adição arame tubular F11A8-ECF6-F6 (conforme 

classificação ASME SFA-5.23), que resultou em 12 cordões de solda depositados.  
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Figura 32 - Chapas lixadas e esmerilhadas. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

De cada cordão de solda, foram retiradas duas amostras para realização de 

macrografias nas seções transversais. As amostras foram lixadas até a lixa com granulometria 

de 1200. Para o ataque das amostras utilizou-se a imersão no Nital 2% durante 15 segundos. As 

amostras foram fotografadas e realizadas as medições de penetração, reforço e largura dos 

cordões. 

Uma análise de variância foi aplicada aos resultados para verificar os efeitos dos 

parâmetros de soldagem na geometria do cordão de solda. Os limites de cada parâmetro 

investigado foram definidos levando-se em consideração, além do perfil geométrico dos 

cordões de solda, a faixa de energia vista no diagrama CCT e gerada pelo software JMatPro® 

 

4.3.3.3 - Estudo exploratório para definição da condição otimizada de soldagem da junta de 

topo chanfrada  

 

Relacionando as informações obtidas com escolha do perfil do chanfro e com a 

faixa de parâmetros definidos através da soldagem por simples deposição com auxílio do 

software STATISTICA®, determinou-se também através da análise estatística, 16 condições 

de soldagem, que poderiam resultar nas dimensões de penetração, reforço e largura necessárias.  

Confeccionou-se 4 juntas de topo com chanfro em duplo “V”, nariz 1,50 mm, em 

aço SA 517 Gr. B, com dimensões de 400 mm x 200 mm x 9,50 mm e soldadas com o metal 
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de adição arame tubular F11A8-ECF6-F6 (conforme classificação ASME SFA-5.23) com 

diâmetro de 2,40 mm, onde cada junta foi limpa e esmerilhada (Figura 33). 

 

Figura 33 - Juntas lixadas e esmerilhadas. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Para auxiliar no planejamento experimental e análise dos resultados desta etapa, foi 

o utilizado o software STATISTICA®. Funções como ANOVA, Fitted Response Surface, 

Pareto Chat e Critical Value foram utilizadas para indicar combinações de parâmetros com suas 

respectivas variáveis independes e quanto cada uma impacta nas variáveis dependentes, e assim 

escolher a melhor condição para ser empregada na etapa final de soldagem das chapas 

chanfradas, deste estudo. 

Na função DOE (Desing Of Experiments) do software STATISTICA®, foram 

inseridos os limites das faixas de exploração de parâmetros (Tabela 7), para que fosse gerada 

uma tabela experimental de combinação de parâmetros explorados (Tabela 8). 

 

Tabela 7 - Parâmetros iniciais inseridos no software STATISTICA®. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Tabela 8 - Combinação dos parâmetros gerados pelo software STATISTICA®. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

O software utiliza como base a superfície “Cube Plus Star”, que associa as formas 

geométricas de cubo e estrela. Essa associação considera os limites estabelecidos das condições 

com combinações fora dos limites (extremidade da estrela) e dentro dos limites (interno ao 

cubo), sendo as condições 15 (C) e 16 (C) centrais e com necessidade de repetição. Foram 

cortadas 16 amostras sendo uma de cada cordão, lixadas até a lixa com granulometria de 1200 

em ambas as seções transversais. Para o ataque das amostras utiliza-se a imersão no Nital 2% 

durante 15 segundos. As amostras foram fotografadas e realizadas as medições de penetração, 

reforço e largura dos cordões. 

Após obter as informações da penetração, reforço e largura dos cordões utilizou-se 

o software STATISTICA® para obter a relação e a influência dos parâmetros de corrente, 

tensão e velocidade de soldagem nas dimensões coletadas.  

 

4.3.4 Análise estatística da junta soldada (STATISTICA®) 

 

A análise estatística possui o objetivo de realizar uma tomada de decisão, resoluções 

de problemas ou produção de conhecimento. Foi usado o software STATISTICA® para auxílio 

na análise dos dados; dos fenômenos ocorrido e da relação quantidade das variáveis 

independentes e dependentes. Funções como ANOVA, Fitted Response Surface, Pareto Chat e 
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Critical Value foram utilizadas para indicar combinações de parâmetros com suas respectivas 

variáveis independes e quanto cada uma impacta nas variáveis dependentes, e assim escolher a 

melhor condição para a necessidade do estudo. 

 

4.3.5 Simulação da execução da junta soldada (ANSYS®) 

 

Para garantir o funcionamento do projeto é necessário realizar um modelo CAD, o 

qual precisa ser tratado antes da importação para o software de simulação. O objetivo é gerar 

uma malha (mesh) e dimensionar uma fonte de calor. Com a obtenção da seção transversal dos 

corpos de prova resultantes da soldagem exploratória, foram elaborados desenhos da junta 

soldada. Em seguida os desenhos foram inseridos no software ANSYS® para que fossem 

gerados as malhas e o perfil da junta. 

Com o perfil da junta e sua determinada malha, as informações retiradas do 

JMatPro® foram inserias no software de simulação ANSYS® para dar início à simulação. 

Combinou-se os parâmetros corrente, tensão, velocidade de soldagem sempre considerando 

invariável as composições químicas dos metais e que não há pré-aquecimento. 

A simulação computacional possibilitou encontrar o gradiente e ciclos térmicos; 

dimensões como penetração, largura, reforço, ZAC e zona fundida. A simulação indicou 

algumas combinações de parâmetros com seus respectivos resultados, e assim escolher a melhor 

condição para a necessidade do estudo. 

 

4.3.6 Soldagem final da junta, utilizando os parâmetros definidos pelo software estatístico 

 

Ao obter a melhor condição de soldagem segundo análise estatística relativa ao 

objetivo do estudo, chegou-se aos parâmetros de soldagem a serem utilizados na soldagem 

definitiva (Tabela 9) e posteriormente analisados através de ensaios mecânicos.  

Foi soldada a junta em duplo “V”, nariz 1,50 mm, comprimento de 400 mm, largura 

de 100 mm e espessura de 9,50 mm, material base SA 517 Gr. B com o metal de adição arame 

tubular F11A8-ECF6-F6 (conforme classificação ASME SFA-5.23) com diâmetro de 2,40 mm.  

Após a soldagem foram retirados os corpos de prova para realização da 

macroscopia, microscopia ótica, microscopia eletrônica de varredura e microdureza. 

  



 69 

Tabela 9 - Parâmetros definidos pelo programa estatístico. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

4.3.7 Soldagem utilizando os parâmetros definidos na simulação 

 

Ao obter a melhor condição de soldagem segundo simulação computacional 

relativo ao objetivo do estudo, chegou-se aos parâmetros de soldagem apresentados na Tabela 

10, a serem utilizados na soldagem definitiva e posteriormente analisados através de ensaios 

mecânicos. 

Após a soldagem foram retirados os corpos de prova para realização da 

macroscopia, microscopia ótica, microscopia eletrônica de varredura e microdureza. 

 

Tabela 10 - Parâmetros definidos na simulação. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

4.3.8 Caracterização microestrutural 

 

A metodologia da caracterização microestrutural foi dividida nas etapas da 

avaliação macroscópica, análise de microscopia ótica e varredura. 

Foram cortadas amostras nas seções transversais das juntas, com dimensões de 30 

x 25 x 9,5 mm, sendo duas de cada junta soldadas com parâmetros definitivos, lixadas até a lixa 

com granulometria de 1200 e polidas. Para o ataque das amostras utilizou-se a imersão no Nital 

2% durante 15 segundos. As amostras foram fotografadas e realizadas as medições de 

penetração, reforço e largura dos cordões. Também foram deixadas as amostras com desnível 

máximo entre as faces da mesma de 0,02 mm, para não causar interferências no ensaio de 

microdureza. 

Para as análises de microscopia ótica (MO) e eletrônica de varredura (MEV) foram 

utilizadas as mesmas amostras da macroscopia e analisadas as microestruturas presentes. 
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4.3.9 Análises microdureza 

 

A microdureza produz uma impressão microscópica no material, empregando uma 

carga menor que 10 gf, com um penetrador de diamante. A carga pode chegar a até 10 kgf 

somente e a superfície do corpo de prova também pode ser plana. Quanto ao penetrador usado, 

há dois tipos de microdureza: Vickers e Knoop (SOUZA, 2000). Na microdureza Vickers o 

penetrador é uma pirâmide de diamante de base quadrada. Vários fatores influenciam na 

microdureza de uma junta soldada como composição química do metal de base e seu grau de 

encruamento, a composição química do metal de adição, os efeitos metalúrgicos inerentes ao 

processo de soldagem e o tratamento térmico.  

A análise de microdureza Vickers ASTM E384 foi executada com um o 

microdurometro, as medições foram realizadas com carga de 100 gf no metal de base, ZAC e 

fona fundida a distância entre cada ponto foi de 500 µm de distância, com isso criando um perfil 

de microdureza. A microdureza quando relacionada com a microscopia ótica ou eletrônica de 

varredura, confirma as informações sobre as microestruturas presentes verificadas nas 

micrografias.  
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5 RESULTADOS E DISCURSÕES 

 

Esse capítulo foi dividido em 05 blocos para melhor exposição e discussão dos 

resultados.  

O primeiro bloco são todas as informações iniciais do processo de soldagem 

realizado atualmente, com informações dos parâmetros de soldagem, geometria do chanfro, 

composição química do metal de base, microestrutura do material e resultados dos ensaios. 

O segundo é o da simulação computacional para obter as informações do material 

como calor específico, condutividade térmica, massa específica e diagrama CCT, no qual os 

resultados foram obtidos com o auxílio do software JMatPro®.  

No terceiro ocorreram as soldagens exploratórias com intuito de definir uma nova 

geometria do chanfro, número de passes, intervalo de parâmetros de soldagem, gerar 

informações para utilizar nos softwares de estatística e simulação. Esse bloco corresponde 

também a análise de dados estatísticos adquiridos com a exploração dos parâmetros de 

soldagem e auxílio do software STATISTICA®, para também obter um conjunto de parâmetros 

(corrente, tensão e velocidade de soldagem) que melhor atendam a condição determinada. 

No quarto corresponde a simulação computacional com o software ANSYS®, que 

utilizou as informações obtidas do JMatPro® e da soldagem exploratória para realizar a 

simulação. Foi criado um perfil de junta soldada com uma fonte de calor, na qual foi possível 

variar parâmetros de soldagem (corrente, tensão e velocidade de soldagem), verificar 

propagação térmica e a geometria do cordão (penetração, reforço e largura), para definir uma 

condição de soldagem. 

O quinto é a execução do processo de soldagem com as condições advindas da 

simulação computacional e dados estatísticos. Nesse bloco ainda a macroscopia e microscopia 

ótica e eletrônica de varredura foram abordadas. E finalizando, foram expostos e analisados os 

resultados da microdureza. 

 

5.1 Parâmetros de soldagem e microestrutura atuais 

 

Ao analisar os documentos utilizados na soldagem atualmente foi verificado que o 

processo utilizado foi o arco submerso; as chapas da junta soldada possuem espessura de 9,50 

mm; o metal de base é o SA 517 Gr B; que a junta soldada é elaborada com três cordões de 

solda:  o primeiro é o passe de raiz, soldado com uma energia mais baixa de  de 0,32 kJ/mm, o 

segundo cordão é realizado no lado oposto do chanfro, com 1,53 kJ/mm e o terceiro com 
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2,53kJ/mm é o de fechamento do chanfro. A temperatura de pré-aquecimento é de 90º e a 

temperatura de interpasse é de 165º, essas temperaturas interferem diretamente na 

microestrutura do material e nas tensões surgem na soldagem e é importante ressaltar que tais 

temperatura estão interrelacionadas conforme o ASME VIII, que condiciona a temperatura de 

interpasse a ser no máximo superior em 85º da temperatura de pré-aquecimento. 

Foi percebido que o chanfro é em “V”; com abertura total de 60°; nariz de 2 mm; 

abertura de 2 mm e área total de 51,48 mm², conforme Figura 34. Essa junta é circunferencial 

e aplicada em vasos de pressão (Figura 35). 

 

Figura 34 - Junta chanfro em “V”. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Figura 35 - Vaso de pressão. 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Macrografias também foram executadas para verificar a geometria dos cordões de 

solda, então a penetração, reforço, largura e área da zona fundida foram medidas (Figura 36).  
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Figura 36 - Macrografia da junta soldada, com energia do 1º cordão 

de 0,32 kJ/mm, do 2º cordão de 1,53 kJ/mm e do 3° de 2,46 kJ/mm. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

O 1º cordão apresentou largura de 9,78 mm; o 2º cordão apresentou penetração 3,68 

mm, reforço de 2,23 mm e largura 18,84 mm e o 3º cordão apresentou penetração de 5,83 mm, 

reforço de 1,27 mm e largura de 24,21 mm. A área total do chanfro é de 51,48 mm²; a área total 

fundida é de 173,18 mm²; a área do reforço para o 2º cordão é de 22,67 mm² e a área do reforço 

para o 3º cordão é de 27,49 mm². Com essas informações sobre as áreas foi possível verificar 

qual a área do metal depositado, ou seja, com a área do chanfro ocupada pelo metal de adição 

(51,48 mm²), somada as áreas do reforço para o 2º cordão (22,67 mm²) e do reforço para o 3º 

cordão (27,49 mm²) é obtida a área total do metal depositado 101,64 mm².  

A análise da composição química das ligas obtidas foi realizada por meio da técnica 

de espectrometria de emissão ótica e os resultados encontram-se na Tabela 11. 

 

Tabela 11 - Composição química do aço SA 517 Gr. B obtida através da técnica de 

espectrometria ótica. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Ao observar a Figura 37 percebe-se o metal base e a zona fundida, nesta zona 

aparecem os três cordões executados com geometrias distintas. A variação deve-se ao uso de 

parâmetros de soldagem diferentes. O 1º cordão foi executado com corrente de 112 A, tensão 

de 18 V e velocidade de soldagem de 38 cm/min, o segundo cordão foi executado com corrente 

de 300 A, tensão de 30 V e velocidade de soldagem de 35 cm/min, e o terceiro cordão foi 

executado com corrente de 380 A, tensão de 41 V e velocidade de soldagem de 38 cm/min. 

Material

ASME C Mn P(máx) S(máx) Si Cr Mo B V Ti

517 Gr. B 0,17 0,87 0,016 0,003 0,34 0,48 0,15 0,0017 0,048 0,016

Composição química
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médios. Nessa mesma (Figura 37) cordão 1 possui microestrutura granular decorrente da 

solidificação ou reaquecimento, já os cordões 2 e 3 possuem solidificação colunar dendrítica. 

 

Figura 37 - Microestrutura do metal de base e zona fundida, 

com ampliação de 100x ataque Nital 2%. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

5.1.1 Microestrutura 

 

Nesta seção são apresentadas as imagens feitas por microscópio ótico e de varredura 

das regiões do metal de base, da ZAC e do metal de solda. A classificação das microestruturas 

foi segundo o Instituto Internacional de soldagem (IIW). A Figura 38 a) e b) é do metal de base 

e nota-se a presença predominante de uma microestrutura bainítica (BA). 
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Figura 38 - Microestrutura do metal base a) ampliação de 200x e b) ampliação de 500x. Ataque 

Nital 2%.  

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

As microestruturas da ZAC GF (zona afetada pelo calor de grão fino) do primeiro 

cordão da junta são apresentadas na Figura 39 a) e b). Foram identificadas ferrita (FE), perlita 

(PE) e pequenos pontos de bainita. Em comparação ao metal base, uma avaliação qualitativa 

aponta para uma redução de grãos, o que indica que o local foi afetado termicamente. 

O aumento da energia de soldagem aumenta a extensão da ZAC, pois a curva de 

repartição térmica torna-se mais aberta. O tempo de permanência também aumenta e a região 

de granulação grosseira torna-se mais extensa e tende a apresentar um maior tamanho de grão. 

Por outro lado, a velocidade de resfriamento é reduzida e isto tem uma importância fundamental 

na determinação da estrutura final de ligas transformáveis, em particular, dos aços (SILVA, 

2013). Tendo a possiblidade de surgir, a região com grãos grossos e finos dentro da ZAC, a 

depender da temperatura de transformação alcançada e o tempo de permanência da região 

submetida a determinada temperatura de transformação. 

As microestruturas da ZAC GG (zona afetada pelo calor de grão grosso) da junta 

são apresentadas na Figura 39 c) e d), sendo possível identificar uma microestrutura bainítica. 

Em comparação ao metal base existe um crescimento de grãos, o que indica que o local foi 

afetado termicamente. Na zona fundida é formada pelo metal de base e metal de adição, e nessa 

zona observa-se a predominância de ferrita acicular (FE AC) (Figura 39 e) e f)). 
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Figura 39 - Microestrutura 1º cordão a) ZAC GF ampliação de 200x e b) ZAC GF ampliação 

de 500x c) ZAC GG ampliação de 200x d) ZAC GG ampliação de 500x e) zona fundida 

ampliação de 200x e f) zona fundida ampliação de 500x. Ataque Nital 2%. 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

As microestruturas da ZAC GF do segundo cordão da junta são apresentadas Figura 

40 a) e b). Similar ao ocorrida na ZAC GF do primeiro cordão, foram identificadas ferrita e 
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perlita. Na ZAC GG foi identificada predominância da bainita (Figura 40 c) e d)) e na zona 

fundida a predominância de ferrita acicular (Figura 40 e) e f)). 

 

Figura 40 - Microestrutura 2º cordão a) ZAC GF ampliação de 200x e b) ZAC GF ampliação 

de 500x c) ZAC GG ampliação de 200x d) ZAC GG ampliação de 500x e) zona fundida 

ampliação de 200x e f) zona fundida ampliação de 500x. Ataque Nital 2%. 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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As microestruturas da ZAC GF do terceiro cordão da junta são apresentadas na 

Figura 41 a) e b). Foram identificadas ferrita e perlita, onde nesse passe praticamente não pode 

ser visto a bainita. Isso pode ser explicado pela maior energia de soldagem utilizada nesse 

cordão e consequentemente menor velocidade de resfriamento que fez surgir microestruturas 

mais macias. A ZAC GG possui microestrutura bainítica (Figura 41 c) e d)) e na zona fundida 

há predominância de ferrita acicular (Figura 41 e) e f)). 

 

Figura 41 - Microestrutura 3º cordão a) ZAC GF ampliação de 200x e b) ZAC GF ampliação 

de 500x c) ZAC GG ampliação de 200x d) ZAC GG ampliação de 500x e) zona fundida 

ampliação de 200x e f) zona fundida ampliação de 500x. Ataque Nital 2%.  
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Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Com o intuito de obter uma maior detalhamentos e certificar a presença de 

microestruturas verificadas na microscopia ótica, foi utilizado o microscópio eletrônico de 

varredura (MEV). Com essa análise foi possível produzir imagens de alta resolução da 

superfície da amostra, com o incremento que as imagens são criadas com aspecto tridimensional 

e com isso avaliar a estrutura superficial da amostra.  

A Figura 42 a) e b) é do metal de base e percebe-se a presença de bainita, 

confirmando as microestruturas que foram vistas na microscopia ótica 

 

Figura 42 - Microestrutura do metal de base imagem do MEV a) ampliação de 1000x e b) 

ampliação de 2000x. Ataque Nital 2%. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Como as imagens obtidas pelo MEV foi possível verificar as microestruturas 

presentes na ZAC e zona fundida na junta soldada com maior grau de qualidade e ampliação. 

Para efeito comparativo das imagens realizadas no microscópio ótico, foi escolhido como 

referênica o terceiro cordão dessa junta soldada com suas respectivas zonas. As microestruturas 

da ZAC GF da junta são apresentadas na Figura 43 a) e b) e foram identificadas ferrita e perlita. 

A ZAC GG possui microestrutura bainítica (Figura 43 c) e d)) e na zona fundida há 

predominância da ferrita acicular (Figura 43 e) e f)). 

 

Figura 43 - Microestrutura imagem do MEV a) ZAC GF ampliação de 1000x e b) ZAC GF 

ampliação de 2000x c) ZAC GG ampliação de 1000x d) ZAC GG ampliação de 1000x e) zona 

fundida ampliação de 1000x e f) zona fundida ampliação de 2000x. Ataque Nital 2%.  
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Fonte: Elaborada pelo autor 

 

5.1.2 Microdureza 

 

A análise de microdureza Vickers foi executada com o microdurometro, conforme 

especificações da (ASTM E384). As medições foram realizadas com carga de 100 gf no metal 

de base, ZAC e fona fundida a distância entre cada ponto foi de 500 µm de distância, com isso 

criando um perfil de microdureza.  

Conforme Figura 44 o metal de base possui elevada dureza (até 286 HV). Essa 

elevada microdureza deve-se prioritariamente à grande quantidade de bainita presente no metal. 

No início da zona termicamente afetada é possível identificar a ZAC GF, que por ter sofrido 

com uma menor velocidade de resfriamento, possui grande quantidade de ferrita, sendo essa 

microestrutura mais macia em comparação a bainita. Em seguida a ZAC GG e a ocorrência de 

um aumento na microdureza, devido a essa região ter sofrido com uma maior velocidade de 

resfriamento surgiram microestruturas mais duras como a bainita. Na zona fundida a dureza 

também é elevada, mesmo apresentando uma tendência de ser menor em comparação a ZAC 

GG, onde essa zona possui microestrutura de ferrita acicular. 

O carbono possui influência na temperabilidade e resistência mecânica, com o 

aumento desse elemento tais propriedades também são elevadas. Contudo para esse aço o cromo 

e o molibdênio atuam também com o aumento da temperabilidade, onde a presença desses 

elementos causa um retardo nas transformações por difusão o que praticamente significa que as 

curvas CCT se deslocam para a direita. Neste sentido, à medida que a temperabilidade aumenta, 

diminui-se a por exemplo a necessidade de velocidade de resfriamento mais altas para a 

transformação completa de austenita em martensita ou até mesmo em bainita. Já o vanádio não 
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precipitados, ou seja, dissolvidos na austenita, atrasa a formação de produtos difusionais como 

a ferrita e a perlita, fazendo com que estas sejam formadas em temperaturas menores, o que 

provoca o refinamento do espaçamento interlamelar da perlita, elevando a resistência mecânica 

dos aços [YU, 2013; BADIOLA, 2009]. O refino microestrutural está diretamente relacionado 

com o aumento da resistência mecânica e tenacidade, ou seja, aços com tamanho de grãos 

pequenos possuem maiores valores de tenacidade e resistência mecânica do que aço constituído 

de grãos grosseiros. O vanádio influência fortemente no surgimento de carbonetos, o poderá 

trazer para o aço aumento da resistência mecânica, à fadiga e à abrasão. 

 

Figura 44 - Microdureza junta atual. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

5.2 Simulação Software JMatPro® 

 

Utilizando o software JMatPro® levantou-se o gráfico que corresponde ao calor 

específico do metal base em função da temperatura, considerando o intervalo de temperatura 

de solidificação das ligas. Pela análise da Figura 43 é possível visualizar que, existe um aumento 

do Cp com elevação da temperatura, que a 25 °C é 0,450 J/(g*K) e a 710 °C é 0,981 J/(g*K). 

Em seguida a temperatura de 720 °C o Cp chega a 2,20 J/(g*K) devido a mudança da 

microestrutura com início da formação dos grãos austenítico. Após a temperatura a 720 °C o 
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calor específico continua próximo a estabilidade, porém ao chegar à temperatura de 1.478 ° C 

até a temperatura de 1.512 °C ocorrem grandes oscilações no Cp que pode ser explicado pela 

mudança da fase do material de sólido para líquido. 

 

Figura 45 - Diagrama calor específico x temperatura para o aço SA 517 Gr. B. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Para condutividade térmica retirado do JMatPro® do mesmo metal base, observou 

com comportamento diferente em determinadas temperaturas. Pela avaliação da Figura 44, foi 

verificado que com o aumento da temperatura a condutividade térmica reduz de forma 

acentuada, que a 25 °C é 47,10 W/(m*K) e a 833 °C é 26,80 W/(m*K), esse fato pode ser 

explicado pelo aumento do espalhamento das vibrações da rede com o aumento da temperatura. 

Em seguida da temperatura de 833 °C até a temperatura de 1.478 °C, ocorre um aumento 

acentuado da condutividade térmica devido a mudança da microestrutura com início da 

formação e crescimento dos grãos austenítico, onde na faixa de temperatura informada logo 

anteriormente a condutividade térmica varia de 26,80 W/(m*K) à 34,38 W/(m*K). Após a 

temperatura a 1.478 °C até a 1.512 °C, ocorre redução da condutividade térmica que pode ser 

explicado pela mudança da fase do material de sólido para líquido. 
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Figura 46 - Diagrama condutividade térmica x temperatura para o aço SA 517 Gr. B. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Outra propriedade obtida foi a massa específica em relação a temperatura. Ao 

análisar a Figura 47 é possivel verificar que com o aumento da temperatura a massa especifica 

diminui , que a 25 °C é 7,83 g/cm³ e a 717 °C é 7,59 g/cm³, essa redução decorre do calor 

recebido pelo material que mesmo em seu estado sólido e estrutura CCC sofreu com o 

afastamento dos átomos. Em seguida da temperatura de 717 °C até a temperatura de 833 °C, a 

massa especifica fica próximo da estabilidade devido ao início da formação dos grãos 

austenítico e transição da estrutura CCC para CFC, onde a massa especifica da estrutura CFC 

é menor em comparação a estrutura CCC. 

Após a temperatura a 833 °C até a 1.470 °C ocorrem redução da massa específica, 

pois acontece o maior surgimento de grãos austenitícos e consequentemente estrutura CFC. Da 

temperatura de 1.478 °C à 1.512 °C C existe grandes oscilações na massa específica que pode 

ser explicado pela mudança da fase do material de sólido para líquido. 
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Figura 47 - Diagrama massa específica x temperatura para o aço SA 517 Gr. B. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Segundo Modenesi (2012) a velocidade de resfriamento é importante na 

determinação da microestrutura em materiais como os aços estruturais comuns, que podem 

sofrer transformações de fase durante o resfriamento. Em uma dada temperatura, a velocidade 

de resfriamento é dada pela inclinação da curva de ciclo térmico nesta temperatura. 

A análise do diagrama CCT obtidos no JMatPro®, verificou-se as microestruturas 

presentes área de transformação de fase e as velocidades de resfriamento. No diagrama CCT 

(Figura 48) no intervalo entre as curvas de resfriamento 0,01 C°/s à 0,1 Cº/s observou-se a 

presença de ferrita, perlita e austenita; no intervalo entre as curvas de resfriamento 0,1 C°/s à 1 

Cº/s observou-se a presença de ferrita, perlita, austenita e bainita; 1 C°/s à 10 Cº/s observou-se 

a presença de austenita, bainita e martensita e no ; no intervalo entre as curvas de resfriamento 

10 C°/s à 100 Cº/s observou-se a presença de bainita e martensita. Após a análise do diagrama, 

das curvas de resfriamento, definiu-se o intervalo macro entre as curvas de resfriamento 1 C°/s 

à 10 Cº/s como sendo padrão para esse estudo, pois possui principalmente as microestruturas 

bainitíca que alta resistência mecânica que compatível com a necessidade da aplicação da junta 

soldada e ferrita para em conjunto com a bainita equilibrar a dureza da junta.  
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Todas as informações retiradas do JMatPro® foram inseridas na simulação do 

processo de soldagem como o software ANSYS®. 

 

Figura 48 - Diagrama CCT do aço SA 517 Gr. B. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

5.3 Soldagem para exploração dos parâmetros 

 

Neste tópico é apresentado o estudo exploratório das soldagens, realizados com 

simples deposição e soldagem em chanfro. Os principais parâmetros estudados foram, a 

corrente, tensão e velocidades de soldagem. Para a exploração com o chanfro além dos 

parâmetros vindos da soldagem exploratória por simples deposição, foi necessário utilizar 

software STATISTICA® para definição da quantidade de amostras e combinação dos 

parâmetros corrente, tensão e velocidade de soldagem. Outro ponto estudado foi a geometria 

do chanfro com suas variáveis e relações com penetração, reforço e largura assim como a 

utilização do metal de adição e tensões residuais. 

 

5.3.1 Definição e escolha da geometria do chanfro 

 

Neste item serão apresentados os resultados dos estudos realizados para definir o 

perfil do chanfro a ser utilizado na preparação da junta a ser soldada. Neste estudo, definiu-se 
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inicialmente que o chanfro seria em duplo V e que um dos lados seria soldado empregando-se 

uma condição atual de fabricação do vaso de pressão, que atende a faixa de energia identificada 

como adequada na simulação realizada no início do trabalho, com o software JMatPro®. Esta 

condição é de energia 2,46 kJ/mm, cujos parâmetros podem ser vistos na Tabela 5. 

A Tabela 12 apresenta as dimensões dos cordões de solda medidas nas seções 

transversais das juntas soldadas. 

 

Tabela 12 - Dimensões da penetração, reforço e largura obtidos na soldagem chanfros com 60°, 

90° e 120°. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Para o chanfro de 120° com a energia mais baixa houve o furo na junta que 

impossibilitou a soldagem dos cordões e posterior análise. Outro ponto considerado é que área 

de material a ser depositado no chanfro para o ângulo de 120° é superior as demais áreas dos 

chanfros pesquisados. 

Como pode-se observar na Figura 49 para o chanfro de 60° foram obtidas 

penetração mínima de 2,23 mm e máxima de 3,61 mm; reforço mínima de 3,59 mm e máxima 

de 4,13 mm e largura mínima de 17,64 mm e máxima de 21,89 mm. O reforço apresentou altura 

elevada, o que pode ocasionar concentração de tensão e indicar desperdício de material de 

adição. A largura atendeu aos requisitos da junta, contudo a penetração foi baixa e será 

comparada com as penetrações das outras juntas. 

Na mesma Figura 49 para o chanfro de 90° foram obtidas penetração mínima de 

3,56 mm e máxima de 3,96 mm; reforço mínima de 1,80 mm e máxima de 2,16 mm e largura 

mínima de 17,02 mm e máxima de 25,12 mm. O reforço apresentou altura aceitável e a largura 

atendeu aos requisitos da junta. A penetração foi maior em comparação a junta com abertura de 

60°. Em comparação aos chanfros de 60° e 90° existe uma tendência de aumento da penetração 

e redução do reforço para esse último ângulo citado, o que representa um bom resultado para o 
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estudo. Para a largura há um aumento para o ângulo de 90°, o que deve ser analisado em 

conjunto com penetração para evitar cordões largos e sem penetração. 

 

Figura 49 - Curva das dimensões do cordão obtidas na soldagem chanfros com 60°, 90° e 120°. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

O chanfro adotado foi o com abertura do chanfro de 90° (Figura 50), que possui 

uma área total (AT 90 = A1 90 + A2 90) para deposição do metal de adição de 32 mm² e, ou 

seja, o novo chanfro reduz a quantidade de metal de adição necessário, tendo como principais 

consequências a diminuição das tensões residuais e o custo com metal de adição. Em uma breve 

comparação entre as áreas do chanfro atual (51,48 mm²) e do adotado (32 mm²), fica exposto 

uma redução em 38% na área. 
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Figura 50 - Chanfro com ângulo total de 90°. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

5.3.2 Soldagem exploratória para definição das faixas operacionais dos parâmetros de 

soldagem 

 

As 4 chapas de aço SA 517 Gr. B com dimensões 400 mm x 40 mm x 9,50 mm e 

limpas foram soldadas por simples deposição (pelo processo de arco submerso com metal de 

adição arame tubular F11A8-ECF6-F6 (conforme classificação ASME SFA-5.23) e diâmetro 

de 2,40 mm (Figura 51).   

 

Figura 51 - a) chapa lixada e posicionada para soldagem b) soldagem sendo realizada. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A Figura 52 demonstra os cordões soldados por simples deposição. Vale observar 

que existem 13 cordões soldados e não 12 como previa o ensaio, isso porque na soldagem do 

terceiro cordão houve um problema mecânico na alimentação do arame e para não ter os 

resultados da soldagem exploratória prejudicados, foi necessário soldar o décimo terceiro 

cordão com os mesmos parâmetros da terceira amostra. 
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Figura 52 - Cordões executados após a 

limpeza. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Figura 53 – a) Amostras foram cortadas, lixadas, polidas b) macrografia de uma amostra. 

Ataque químico Nital 2%. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A Tabela 13 apresenta as medições de duas seções transversais de cada condição 

soldada. 
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Tabela 13 - Dimensões da penetração, reforço e largura obtidos na soldagem por simples 

deposição. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

5.3.3 Análise estatística para definição das faixas operacionais dos parâmetros de soldagem 

 

Com as informações sobre as variáveis independentes (corrente, tensão e 

velocidade de soldagem) e das variáveis dependentes (penetração, reforço e largura), com o 

auxílio do software STATISTICA® foi realizada a análise dos dados; dos fenômenos ocorrido 

e da relação quantidade das variáveis independentes e dependentes. A função ANOVA serviu 

para verificar o quanto significativo são os efeitos cada variável independente nas variáveis 

dependentes. 

A Tabela 14 apresenta o resultado da análise de variância para a penetração, que 

indica o p = 0,00 para a corrente e p = 0,019713 para a tensão. Desta forma quando o p < 0,05 

as variáveis independentes possuem efeito significativo para a variável dependente. 
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Tabela 14 - ANOVA para soldagem por simples deposição variável independente penetração. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A Figura 54 a) é possível observar que com o aumento da corrente existe o aumento 

da penetração. Na Figura 54 b), com a tensão, entre 27 V e 31 V existe o aumento da penetração, 

contudo entre 31 V e 35 V houve a redução da penetração mesmo com o aumento da tensão. 

Essa redução é devido ao maior comprimento do arco e consequentemente da região de 

incidência do arco no material, o que reduz a densidade de corrente e resulta em um cordão com 

maior largura e menor penetração. 

 

Figura 54 - Curva de tendência a) corrente b) tensão. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A Tabela 15 apresenta o resultado da análise de variância para o reforço, que indica 

o p = 0,00 para a corrente e p = 0,000192 para a tensão, resultado que aponta um  efeito mais 

significativo da corrente sobre o reforço, seguido pela tensão. Observa-se também uma 

interação significativa dos fatores corrente x tensão e tensão x velocidade de soldagem no 

reforço. 
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Tabela 15 - ANOVA para soldagem por simples deposição variável independente reforço. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Os gráficos da Figura 55 mostram estes efeitos. Verifica-se a relação direta de 

corrente e reforço. A corrente possui forte influência na velocidade de fusão do arame e 

aumento do material depositado. A Figura 55 a) indica que com o aumento da tensão o reforço 

reduziu, esse fato tem relação com aumento no comprimento do arco, que apresenta assim uma 

base mais larga e que causou um cordão mais largo com menor reforço.  Analisando agora a 

relação de combinações entre variáveis independentes, percebe-se na interação corrente x 

tensão, que o efeito da tensão do arco sobre o reforço, no nível de corrente baixo (380 A), é não 

significativo. No entanto, com o aumento da corrente para o nível mais alto (500 A), o maior 

volume de material depositado e um arco mais curto, portanto mais concentrado (tensão no 

nível baixo, 27 V), resultou em um cordão com maior reforço e mais estreito, como será 

apresentado na análise dos efeitos dos fatores na largura dos cordões de solda. Analisando o 

gráfico da interação da velocidade de soldagem x tensão, verifica-se com destaque que o efeito 

predominante para um reforço alto é a tensão baixa, ou seja, o arco mais curto (tensão de 27V). 

Tensões mais altas, independente da velocidade de soldagem empregada, o reforço foi pouco 

afetado (Figura 55 d)).  
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Figura 55 - Curva de tendência a) corrente b) tensão c) corrente x tensão d) velocidade de 

soldagem x tensão. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A Tabela 16 apresenta o resultado da análise de variância para a largura, que indica 

o p = 0,000003 para a corrente, p = 0,000002 para a tensão e p = 0,000002 para a velocidade 

de soldagem, fato que indicam a significância dessas variáveis na largura. Para essa variável 

dependente a relação entre corrente x tensão (p = ,000137) e tensão x velocidade de soldagem 

(p = 0,015545), indicam também que a interação de duas variáveis independentes possui efeitos 

significativos na largura.  
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Tabela 16 - ANOVA para soldagem por simples deposição variável independente largura. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A Figura 56 a) e b) apresentam respectivamente que com o aumento da corrente e 

tensão a largura também aumenta, sendo que para a tensão entre 31 V e 35 V a elevação da 

largura ocorre de forma mais brusca. O aumento da tensão causa uma tendência de ter um 

cordão mais largo e com menor reforço. O arco é mais alto e apresenta uma base mais larga, 

resultando em cordão também mais largo. Isso pôde ser visto na maioria das amostras, quando 

foram fixados, para efeito comparativo, os parâmetros corrente e velocidade de soldagem e 

alterou-se apenas a tensão. Com o incremento da velocidade de soldagem a largura diminuiu, 

pois foi reduzida a energia a aplicada e menos material de adição foi depositado (Figura 56 c)). 

O efeito significativo da interação tensão e corrente, observado na Figura 54 d)), se deve 

novamente à baixa tensão de arco. Verifica-se que a largura não se altera de forma significativa, 

quando há aumento na corrente, na tensão de arco de 27 V. No entanto, tanto o aumento da 

corrente, quanto o da tensão (arcos longos), proporcionaram o alargamento do cordão de solda. 

Na interação da velocidade de soldagem x tensão (Figura 56 e)) é possível verificar que na 

velocidade de soldagem mais baixa (30 cm/min), a  variação das tensões nos níveis mais baixos, 

de 27 V para 31 V, pouco influenciou na largura do cordão. O efeito da tensão do arco sobre a 

largura do cordão fica, mais uma vez evidente, quando a tensão está no nível mais alto (35 V). 

Em ambas as velocidades de soldagem os cordões foram mais largos. O gráfico da Figura 56 e) 

mostra também, novamente, que o aumento da velocidade de soldagem reduz a largura do 

cordão de solda. 
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Figura 56 - Curva de tendência a) corrente b) tensão c) velocidade de soldagem d) corrente x 

tensão e) velocidade de soldagem x tensão. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Diante destes resultados, descartou-se a utilização da tensão e da corrente nos níveis 

mais baixos. Isto porque as respostas de interesse são penetrações maiores e cordões com 

menores reforços. Para o objetivo do estudo inicialmente, os parâmetros de soldagem 500 A, 
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31V e 30 cm/min, foram os escolhidos para servir como parâmetros de partida para a soldagem 

exploratória em chanfro. Essa condição foi escolhida por ter resultado em maior penetração e 

boa largura para preenchimento total do chanfro. Contudo, o reforço para esse parâmetro ficou 

acima do pretendido. Optou-se então por aumentar a velocidade de soldagem, com a expectativa 

de redução de reforço nas soldagens nos chanfros, sem afetar de forma significativa a 

penetração. Desta forma, foi substituída a velocidade de soldagem de 30 cm/min para 40 

cm/min, com a intenção da redução do reforço e assim definindo-se como condição central o 

parâmetro 500 A, 31 A e 40 cm/min. Para a análise estatística também deve-se definir além do 

parâmetro central os parâmetros dos limites inferiores e superiores, assim chegamos a: 

• Limite inferior: 475 A – 27 V – 35 cm/min; 

• Central: 500 A – 31 V – 40 cm/min; 

• Limite superior: 525 A – 35 V – 45 cm/min. 

 

5.3.4 Estudo exploratório para definição da condição otimizada de soldagem da junta de topo 

chanfrada 

 

Apresentam-se a seguir os resultados e as discussões dos estudos exploratórios de 

soldagens das junta de topo proposta para o trabalho. 

 

5.3.4.1 - Soldagem das juntas de topo chanfradas 

 

As quatro juntas de topo com chanfro em duplo “V”, nariz 1,50 mm, em aço SA 

517 Gr. B, dimensões de 400 mm x 200 mm x 9,50 mm limpas, foram soldadas pelo processo 

arco submerso com o metal de adição arame tubular F11A8-ECF6-F6 (conforme classificação 

ASME SFA-5.23) e diâmetro de 2,40 mm (Figura 57). Em cada junta foram soldadas quatro 

condições distintas, totalizando dezesseis condições propostas, conforme Tabela 8. 
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Figura 57 - a) cordões sendo executados com a proteção do fluxo b) cordões de solda. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A Figura 58 mostra as amostras cortadas, lixadas e polidas para realização das 

medições da penetração, reforço e largura dos cordões. 

 

Figura 58 - a) Amostras foram cortadas, lixadas, polidas b) macrografia de uma amostra. Ataque 

químico Nital 2%. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Após as medições foram obtidas as medidas relacionadas a cada conjunto de 

parâmetros que consta na Tabela 17. 
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Tabela 17 - Dimensões da penetração, reforço e largura obtidos na soldagem no chanfro. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Essas informações serviram para inserção dos dados no software STATISTICA® 

para realização da análise estatística. 

 

5.3.4.2 - Análise estatística 

 

Para a análise estatística foi utilizada a soldagem exploratória com chanfro definido 

anteriormente. Foi usado o software STATISTICA® para auxílio na análise dos dados; dos 

fenômenos ocorrido e da relação quantidade das variáveis independentes e dependentes. Os 

dados recolhidos que foram estudados passaram por organização, sumário e descrição. Foram 

tiradas o máximo de informações de um conjunto de dados, principalmente, para indicar um 

modelo estatístico apto ao estudo. 

 

5.3.4.2.1 - Função ANOVA 

 

Com os dados obtidos sobre penetração, reforço e largura (variáveis dependentes) 

em conjunto com a combinação dos parâmetros de soldagem utilizado em cada amostra, foi 

realizada a análise de variância (ANOVA). ANOVA ajuda a identificar o efeito de cada fator 

em relação ao objetivo função, Wang et al. (2007). Com o ANOVA foi possível verificar o que 
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cada variável independente e o conjunto das mesmas causam de influência na variável 

dependente, com seus respectivos graus de significância.  

A corrente de soldagem tem grande influência na profundidade de penetração do 

cordão, enquanto a tensão do arco tem um pequeno efeito sobre ela. A Tabela 18 mostra a 

aplicação da função ANOVA para análise das dezesseis amostras em relação a penetração. É 

possível observar que a corrente possui uma maior influência na penetração em comparação a 

tensão e velocidade, visto que, o fator p = 0,0422 que demonstra que o experimento é 

estatisticamente significativo. 

 

Tabela 18 - ANOVA para o planejamento composto central para a penetração. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Para facilitar a visualização da influência dos parâmetros foi aplicado o Pareto 

Chart, outra ferramenta estatística útil no cálculo dos efeitos. Nesse gráfico os efeitos de cada 

variável do modelo são analisados. Os efeitos com valores superiores a 0,05 possuem 

significância estatística, e o sinal dos efeitos estimados (+ ou -) indicam a tendência do 

comportamento da variável no processo. Valores positivos indicam que a variável analisada e 

a resposta possuem efeitos diretamente proporcionais e valores negativos indicam uma relação 

inversamente proporcional entre a resposta e a variável em questão.  

A Figura 59 apresenta o Diagrama de Pareto para a variável independente 

penetração com seus respectivos efeitos, abordando o efeito da parte linear (L) e da parte 

quadrática (Q) de cada variável das equações. 

Segundo Ferreira (2019), neste processo, a corrente elétrica é proporcional à taxa 

de deposição e de penetração, quanto maior a corrente maior estas duas características, ou seja, 
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a corrente elétrica possui relação direta com a taxa de deposição, profundidade de penetração, 

reforço e diluição. Apesar desse comportamento ser comum o mesmo não ocorre em todos os 

casos. É sabido que nas soldagens a arco há uma interação de efeitos entre velocidade de 

soldagem e corrente de soldagem sobre a penetração da solda. Mesmo em níveis de corrente 

mais elevados, quando a velocidade de soldagem é baixa, o volume da poça fundida se torna 

mais volumosa e se interpõe entre o arco voltaico e o metal base. Sendo assim, o arco deixa de 

arder diretamente no metal base, o que resulta na redução da penetração. Este comportamento 

é citado no livro de Scotti e Ponomarev (2014).  O Diagrama de Pareto deixa claro este 

comportamento da corrente na penetração. Neste caso do experimento, a corrente apresentou 

comportamento inversamente à penetração, ou seja, com o aumento da corrente ocorreu a 

redução da penetração. 

 

Figura 59 - Pareto Chart para a penetração. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Da mesma forma, a ANOVA é realizada para outros parâmetros de soldagem, a 

corrente de soldagem e a tensão do arco têm efeitos similares no reforço do cordão. A 
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confirmação do experimento mostrou que as observações experimentais estão com nível de 

confiança de 95%. A partir da Tabela 19 pode-se observar que o experimento é estatisticamente 

significativo para a influência da corrente e tensão para o reforço, visto que,  p= 0,01027 e p = 

0,00043 respectivamente. 

 

Tabela 19 - ANOVA para o planejamento composto central para o reforço. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Segundo Modenesi (2005) O efeito da corrente no reforço pode ser analisado 

considerando-se sua forte influência na velocidade de fusão do arame, e desta forma na 

quantidade de material depositado. Contudo no caso de correntes altas combinadas com outros 

parâmetros, a alta intensidade de corrente pode deslocar o material fundido da poça de fusão 

para as laterais deixando o cordão com a geometria côncava e consequentemente reduzindo a 

altura do reforço. Também segundo Modenesi (2005) como a tensão tem um efeito menor na 

velocidade de fusão do arame, mas aumenta fortemente a largura do cordão, o reforço tende a 

ser reduzido com o aumento da tensão. O Diagrama de Pareto (Figura 60) deixa claro a 

influência inversamente proporcional da tensão para o reforço, ou seja, com o aumento da 

tensão ocorreu a redução do reforço. Esse comportamento é similar para a corrente que com 

seu aumento também reduziu o reforço. 
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Figura 60 - Pareto Chart para o reforço. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A análise da largura do cordão por meio da ANOVA mostra que a tensão do arco e 

a velocidade de soldagem são os parâmetros significativos do processo de soldagem que afetam 

a largura do cordão. A partir da Tabela 19 pode-se observar que o experimento é 

estatisticamente significativo para a influência da tensão e velocidade de soldagem para a 

largura, visto que, p= 0,005352 e p = 0,005854 respectivamente.  
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Tabela 20 - ANOVA para o planejamento composto central para a largura. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Ainda de acordo com Wainer, Brandi e Mello (2004), a tensão irá influenciar no 

formato da seção transversal do cordão de solda, bem como aparência da solda (aspecto visual 

externo). Possui pouco efeito sob a taxa de deposição, influi diretamente no comprimento do 

arco. Um aumento da tensão com os demais parâmetros fixados irá gerar cordões mais largos e 

planos, aumento do consumo de fluxo. Conforme Marques, Modenesi e Bracarense (2009), a 

tensão excessivamente alta aumenta a dificuldade para remoção de escória e ainda formarem 

um cordão em forma de chapéu, sujeitos a trincas. Ainda conforme Modenesi (2005) a redução 

da largura e penetração do cordão com a velocidade de soldagem está associada com a 

diminuição da quantidade de energia fornecida por unidade de comprimento da junta. O 

Diagrama de Pareto (Figura 61) expõe que a tensão é diretamente proporcional a largura, com 

aumento da tensão é obtido o aumento da largura. Já para a velocidade de soldagem o 

comportamento é inverso que com o aumento da velocidade de soldagem ocorre a redução da 

largura. 
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Figura 61 - Pareto Chart para a largura. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

5.3.4.2.2 - Funções superfície de resposta e superfície planificada 

 

A metodologia de superfície de resposta (Response Surface) e superfície 

planificada (Fitted Surface) são técnicas de otimização baseada no emprego de planejamentos 

fatoriais que vem sendo usada com grande sucesso na modelagem de diversos processos 

industriais. É constituída de duas etapas distintas: modelagem e deslocamento. Essas etapas são 

repetidas tantas vezes quantas forem necessárias e têm como objetivo atingir uma região ótima 

(máxima ou mínima) da superfície investigada. A modelagem é feita ajustando-se modelos 

lineares ou quadráticos a resultados experimentais obtidos a partir de planejamento fatorial. O 

deslocamento se dá sempre ao longo do caminho de máxima inclinação de um determinado 

modelo, que é a trajetória na qual a resposta varia de forma mais pronunciada, (BARROS 

NETO, 2002). Novamente serão analisadas as três variáveis independentes e seus efeitos na 

penetração, reforço e largura do cordão de solda. 
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a) Penetração 

Sendo uma das três variáveis dependentes, a penetração foi avaliada utilizando a 

função “Response Surface”, com o intuito de agregar mais informações e detalhes ao modelo 

estatístico. A Figura 62 e a Figura 63 respectivamente demonstram a superfície de resposta e a 

superfície planificada, para penetração tendo como eixos a corrente e a tensão. 

 

Figura 62 - Superfície de resposta para a penetração corrente x 

tensão. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Figura 63 - Superfície planificada para a penetração corrente x 

tensão. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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A parte de tonalidade mais escura na sequência da cor verde para a cor vermelha, 

informa o aumento da penetração em relação as variáveis corrente e tensão. Na identificação 

das superfícies percebe-se uma maior penetração no intervalo de corrente 495 A à 515 A e para 

a tensão o intervalo de maior penetração é de 30 V à 34 V. 

A Figura 64 e a Figura 65 demonstram respectivamente a superfície de resposta e a 

superfície planificada, para a penetração tendo como eixos a corrente e a tensão. Na 

identificação das superfícies percebe-se uma maior penetração no intervalo de corrente 495 A 

à 515 A e para a velocidade de soldagem o intervalo de maior penetração é de 40 cm/min à 50 

cm/min. 

 

Figura 64 - Superfície de resposta para a penetração corrente x 

velocidade de soldagem. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Figura 65 - Superfície planificada para a penetração corrente x 

velocidade de soldagem. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

b) Reforço 

Sendo uma das três variáveis dependentes, o reforço foi avaliado utilizando a 

função “Response Surface”, com o intuito de agregar mais informações e detalhes ao modelo 

estatístico. A Figura 66 e Figura 67 a demonstram respectivamente a superfície de resposta e a 

superfície planificada, para o reforço tendo como eixos a corrente e a tensão. 

 

Figura 66 - Superfície de resposta para o reforço corrente x 

tensão. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Figura 67 - Superfície planificada para o reforço corrente x 

tensão. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A parte de tonalidade mais escura na sequência da cor verde para a cor vermelha, 

informa o aumento do reforço em relação as variáveis corrente e tensão. Na identificação das 

superfícies percebe-se um maior reforço no intervalo de corrente 490 A à 520 A e para a tensão 

o intervalo de maior penetração é de 22 V à 22,5 V. 

A Figura 68 e a Figura 69 demonstram respectivamente a superfície de resposta e a 

superfície planificada, para o reforço tendo como eixos a corrente e a tensão. Na identificação 

das superfícies, percebe-se um maior reforço no intervalo de corrente 550 A à 515 A e para a 

velocidade de soldagem o intervalo de maior reforço é de 30 cm/min à 30,50 cm/min. 
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Figura 68 - Superfície de resposta para o reforço corrente x 

velocidade de soldagem. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Figura 69 - Superfície planificada para o reforço corrente x 

velocidade de soldagem. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

c) Largura 

Sendo uma das três variáveis dependentes, a largura foi avaliada utilizando a função 

“Response Surface”, com o intuito de agregar mais informações e detalhes ao modelo 

estatístico. A Figura 70 e a Figura 71 demonstram respectivamente a superfície de resposta e a 

superfície planificada, para largura tendo como eixos a corrente e a tensão. 
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Figura 70 - Superfície de resposta para a largura corrente x 

tensão. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Figura 71 - Superfície planificada para a largura corrente x 

tensão. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A parte de tonalidade mais escura na sequência da cor verde para a cor vermelha, 

informa o aumento da largura em relação as variáveis corrente e tensão. Na identificação das 

superfícies percebe-se uma maior largura no intervalo de corrente 548 A à 550 A e para a tensão 

o intervalo de maior penetração é de 39 V à 40 V. 
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A Figura 72 e a Figura 73 demonstram respectivamente a superfície de resposta e a 

superfície planificada, para a largura tendo como eixos a corrente e a tensão. Na identificação 

das superfícies percebe-se uma maior largura para a de corrente 550 A e para a velocidade de 

soldagem de 30 cm/min. 

 

Figura 72 - Superfície de resposta para a largura corrente x 

velocidade de soldagem. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Figura 73 - Superfície planificada para a largura corrente x 

velocidade de soldagem. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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5.3.4.2.3 - Função Valor Crítico 

 

Relacionando as variáveis independentes e dependentes obtêm-se o ponto ótimo da 

curva. Como visto, nos diagramas da superfície de resposta e superfície plana, existem regiões 

onde as variáveis dependentes (penetração, reforço e largura) atingem o seu ponto máximo. 

Contudo, deve-se entender o ponto máximo de uma variável dependente não é necessariamente 

o ponto de máximo das outras variáveis dependentes, isso ficou claro quando foram analisados 

diagramas da superfície de resposta e superfície plana considerando as regiões. 

A função valor crítico (Critical Value) expõe para a variável dependente o ponto 

ótimo; ponto com os menores valores observados e ponto com maiores valores observados 

relacionados as variáveis independentes. Na Tabela 21 é possível verificar o ponto ótimo da 

penetração; ponto mínimo observado e máximo observado. 

 

Tabela 21 - Ponto ótimo da penetração; ponto mínimo observado e máximo 

observado em relação a corrente, tensão e velocidade de soldagem. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Então, conforme demonstrado na Tabela 21, para que seja atingida a maior 

penetração, deve ser realizada a soldagem com a corrente de 504,58 A,  tensão e 32,35 V e 

velocidade de soldagem de 39,60 cm/min. 

 

Na Tabela 22 é possível verificar o ponto ótimo para o reforço; ponto mínimo 

observado e máximo observado em relação a corrente, tensão e velocidade de soldagem. 

  



 114 

 

Tabela 22 - Ponto ótimo do reforço; ponto mínimo observado e máximo observado em 

relação a corrente, tensão e velocidade de soldagem. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Então conforme demonstrado para que seja atingida o maior reforço deve ser 

realizada a soldagem com a corrente de 501,63 A, tensão e 35,99 V e velocidade de soldagem 

de 40,13 cm/min. 

Na Tabela 23 é possível verificar o ponto ótimo para a largura; ponto mínimo 

observado e máximo observado em relação a corrente, tensão e velocidade de soldagem. 

 

Tabela 23 - Ponto ótimo da largura; ponto mínimo observado e máximo observado em 

relação a corrente, tensão e velocidade de soldagem. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Então conforme demonstrado para que seja atingida a maior largura deve ser 

realizada a soldagem com a corrente de 480,63 A, tensão e 45,24 V e velocidade de soldagem 

de 45,15 cm/min. 

Para o estudo, a variável dependente de maior impacto é a penetração e por isso 

serão adotados os parâmetros 504,58 A, tensão e 32,35 V e velocidade de soldagem de 39,60 

cm/min, como um dos que serão explorados na soldagem definitiva. Contudo devido a 

limitações da fonte de soldagem e do trator de deslocamento os parâmetros foram arredondados 

para corrente de 505 A, tensão e 32,30 V e velocidade de soldagem de 40 cm/min. Como os 

arredondamentos foram mínimos isso não prejudicou o estudo. 

 



 115 

5.4 Simulação computacional (ANSYS®) 

 

Para a simulação computacional foi utilizado o ANSYS®, o software possibilitou 

simular o comportamento térmico da junta soldada e relacionar esse comportamento as 

dimensões da zona fundida. O ANSYS é um software de elementos finitos muito utilizado nos 

mais diversos problemas de engenharia. Sendo elementos finitos bastante utilizados em outros 

softwares de simulação para obtenção de resultados similares a realidade. 

 

5.4.1 Criação da malha da junta soldada 

 

Os projetos aplicados na simulação têm início na etapa criação de um modelo CAD 

(Computer-Aided Design). Antes de iniciar a simulação dos parâmetros, é necessário ter 

algumas informações iniciais como desenho da junta soldada inicialmente e a malha da junta 

soldada. Após a soldagem realizada da junta chanfrada descrita no item 5.3.3 desse trabalho, 

foi escolhida uma das amostras para que fosse elaborado o desenho dessa junta. A amostra 

escolhida foi a 15 (C) com parâmetros de soldagem 500 A de corrente, 31 V de tensão e 40 

cm/min de velocidade de soldagem, a mesma foi escolhida devido a ter servido como parâmetro 

central na análise estatística. Com as informações de dimensões geométricas já obtidas dessa 

junta, foi utilizado o software AUTO CAD® para construção do desenho, conforme Figura 74. 

 

Figura 74 - Desenho em CAD do perfil da junta soldada. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Segundo o Engineering Simulation and Scientific Software - ESSS (2020) para 

garantir o sucesso de funcionamento do projeto é necessário realizar uma avaliação do modelo 

CAD, o qual precisa ser tratado antes da importação para o software de simulação. A preparação 

do modelo tem o objetivo final de gerar uma malha (mesh), um modelo discretizado que será 

utilizado pelo software para resolver os equacionamentos da física apropriada no modelo em 

questão (ESSS). Com o perfil da junta em formato CAD foi necessário utilizar o ANSYS 



 116 

SPACECLAIM® para compatibilização entre formatos e deixar a desenho como um sólido 

(Figura 75 a) e b)). 

 

Figura 75 - a) Perfil da junta soldada sólida b) junta soldada sólida total. 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Na preparação é importante que a malha esteja e limpa de imperfeiçoes, distorções 

ou deformações, pois uma malha com boa qualidade está livre desses elementos. A malha foi 

elaborada no ANSYS MESHING® e possui formato prismático e quadrangular o que faz com 

que a mesma se molde as partes da junta não perfeitamente abauladas, evitando perdas com as 

informações. Nessa preparação da malha foram removidas imperfeições ou deformações que 

prejudicassem a análise, mas mantendo a funcionalidade da junta. Arredondamentos e pequenos 

detalhes foram retirados das regiões afastadas da zona de interesse, para não ocorrer o refino 

sem necessidade da malha e consequentemente aumento do tempo da simulação. Essa limpeza 

e adequação da malha resultou na Figura 76, que possui uma boa qualidade da malha e garantia 
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dos resultados da simulação. Outro ponto importante que é ocorreu um refino na zona de 

interesse, e esse refino reflete na qualidade da simulação. 

 

Figura 76 - a) Perfil da junta soldada com a malha b) junta soldada sólida com a malha. 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

5.4.2 Simulação da soldagem da junta soldada 

 

Um modelo de elementos finitos foi desenvolvido para prever a propagação térmica 

da junta soldada, onde a distribuição térmica serviu como entrada para a análise estrutural da 

junta soldada e com isso identificar a geometria da junta, ciclo térmico, velocidade de 

resfriamento e suas consequente implicações. A simulação numérica foi realizada usando o 

ANSYS FLUENT® e ANSYS CFD®. 

Com a malha definida, uma fonte de calor volumétrica em forma de cone 

tridimensional para análise térmica foi considerada. Os dados das propriedades do material 

dependentes da temperatura como condutividade térmica, calor específico e massa específica e 
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referente ao aço SA 517 Gr. B foram utilizadas, e um modelo de elementos finitos com as 

condições do material do estudo foi criado e apto para seguir com as simulações. 

Igualmente como feito na análise estatística foram considerados como os 

parâmetros de soldagem a corrente, tensão e velocidade de soldagem, sendo as combinações 

desses imputadas na simulação computacional. Como previsto incialmente nas simulações a 

temperatura inicial foi a ambiente, ou seja, não foi considerado pré-aquecimento. A Tabela 24 

indica a combinação dos parâmetros adotados na simulação, sendo possível verificar que são 

as mesmas combinações de parâmetros adotados na análise estatística. Vale salientar como dito 

anteriormente, as simulações ocorreram apenas do segundo cordão, visto que, os parâmetros do 

primeiro cordão já foram definidos. 

 

Tabela 24 - Combinação dos parâmetros inserido no software ANSYS®. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Cada conjunto de parâmetros gerou um perfil térmico da junta soldada, que pode 

ser visto na Figura 77. A tonalidade das cores indica a faixa de temperatura daquela região, que 

a partir da cor vermelho escura até a cor azul escura a temperatura apresenta um comportamento 

de diminuição. O perfil térmico foi gerado 25 segundos após o início da soldagem 
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(proximidades do centro da chapa), pois nesse ponto já haveria um gradiente térmico bem 

definido no material. 

 

Figura 77 - Perfil térmico da junta soldada após simulação a) amostra 1 b) amostra 2 c) amostra 

3 d) amostra 4 e) amostra 5 f) amostra 6 g) amostra 7 h) amostra 8 i) amostra 9 j) amostra 10 k) 

amostra 11 l) amostra 12 m) amostra 13 n) amostra 14 o) amostra 15 p) amostra 16 
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Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Segundo Modenesi (2012) a identificação metalográfica das regiões onde ocorrem 

transformações de fase (fusão, austenitização, etc) permite determinar as regiões que foram 

submetidas a temperaturas superiores à temperatura de transformação considerada. Para a 

simulação realizada com a determinação das faixas de temperatura, é possível e identificar as 

zonas da junta (zona fundida, zona termicamente afetada e metal base). Conforme dados obtidos 

no JMatPro® a temperatura de início de transformação metalúrgica para o material é 720 °C e 

a temperatura de fusão 1466 °C, com isso é possível determinar a extensão da zona fundida, 

ZAC e metal base. As dimensões do cordão estão apresentadas na Tabela 25. 
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Tabela 25 - Dimensões da penetração, reforço e largura obtidos na simulação. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Após uma análise das dimensões dos perfis gerados pela simulação, selecionou-se 

a condição de ensaio 13, por resultar em penetração alta. A tensão mais baixa de 31 V e a 

velocidade de 31,6 cm/min também favorecem à formação de um cordão de solda com largura 

mais adequada. Informação que pode ser confirmada em uma das condições experimentais 

realizadas na etapa de estudo exploratório em chanfro (condição 13 da Tabela 17) , subitem 

5.3.4.1 Soldagem das juntas de topo chanfradas. Cabe destacar que o trator responsável pelo 

deslocamento da tocha de soldagem não permite a seleção de velocidade de soldagem de 31,6 

cm/min. A velocidade mais próxima ajustável no equipamento é 33 cm/min e será adotada na 

soldagem definitiva. 

 

5.5 Soldagem definitiva 

 

Após obter as informações sobre os parâmetros resultantes da análise estatística e 

parâmetros resultantes da simulação computacional, foram realizadas soldagem definitivas com 

esses parâmetros. Nesta etapa além da soldagem, houve a análise microestrutural através do 

microscópico ótico, microscópio eletrônico de varredura e execução dos ensaios de 

microdureza. A realização das macrografias foram também foram necessárias, para medição da 

geometria da junta e para efeito comparativo da quantidade de metal de adição aplicado. 
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5.5.1 Soldagem com parâmetros na análise estatística 

 

Como citado anteriormente para soldagem de uma das juntas foram utilizados os 

parâmetros gerados pela análise estatística, sendo esses corrente de 505 A, tensão de 32,3 v e 

velocidade de soldagem de 40 cm/min escolhidos após análise. A juntas soldada foi de topo 

com chanfro em duplo “V”, nariz 1,50 mm, em aço SA 517 Gr. B, dimensões de 400 mm x 200 

mm x 9,50 mm e limpas, foram soldadas pelo processo arco submerso com o metal de adição 

arame tubular F11A8-ECF6-F6 (conforme classificação ASME SFA-5.23) e diâmetro de 2,40 

mm.  

Na junta foram realizados dois cordões, sendo o primeiro com os parâmetros de 

corrente 380 A, tensão de 41 V e velocidade de soldagem de 38 cm/min, esses valores são 

conhecidos e comumente utilizados nas juntas atuais. A junta foi limpa e fixada na banca para 

evitar impurezas e distorções. Também não foi realizado pré-aquecimento como previsto 

anteriormente. O primeiro cordão também serviu como backing, para a execução do segundo 

cordão. Como é possível na verificar Figura 78 a) visualmente o primeiro cordão não apresentou 

nenhum defeito como trincas, mordeduras e poros. 

Para o segundo cordão foi soldado no lado oposto ao primeiro cordão com os 

parâmetros de corrente 500 A, tensão de 31 V e velocidade de soldagem de 33 cm/min. A 

temperatura de interpasse foi medida com um Termômetro infravermelho da marca ICEL 

modelo TD-961, para seguir o código ASME onde informa que o intervalo especificado entre 

o pré-aquecimento e as temperaturas de interferência (interpasses) não devem exceder 85 ° C.  

Como é possível verificar na Figura 78 b) visualmente o segundo cordão não 

apresentou nenhum defeito como trincas, mordeduras e poros. As distorções sofridas pela junta 

foram pequenas (Figura 79). Também é possível verificar um bom acabamento do cordão e boa 

regularidade, com ausência de imperfeições. 
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Figura 78 - a) Primeiro cordão b) segundo cordão de solda soldado com parâmetros definidos 

pela análise estatística sem defeitos. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Figura 79 - Vista lateral da junta soldada (estatística). 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

5.5.2 Soldagem com parâmetros da simulação computacional 

 

Como citado anteriormente para soldagem de uma das juntas foram utilizados os 

parâmetros gerados pela simulação computacional, sendo esses corrente de 500 A, tensão de 31 

V e velocidade de soldagem de 33 cm/min escolhidos após análise. A juntas soldada foi de topo 

com chanfro em duplo “V”, nariz 1,50 mm, em aço SA 517 Gr. B, dimensões de 400 mm x 200 
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mm x 9,50 mm e limpas, foram soldadas pelo processo arco submerso com o metal de adição 

arame tubular F11A8-ECF6-F6 (conforme classificação ASME SFA-5.23) e diâmetro de 2,40 

mm.  

Na junta foram realizados dois cordões, sendo o primeiro com os parâmetros de 

corrente 380 A, tensão de 41 V e velocidade de soldagem de 38 cm/min, esses valores são 

conhecidos e comumente utilizados nas juntas atuais. A junta foi limpa e fixada na banca para 

evitar impurezas e distorções. Também não foi realizado pré-aquecimento como previsto 

anteriormente. O primeiro cordão também serviu como backing, para a execução do segundo 

cordão. Como é possível na verificar Figura 80  a) visualmente o primeiro cordão não 

apresentou nenhum defeito como trincas, mordeduras e poros. 

Para o segundo cordão foi soldado no lado oposto ao primeiro cordão com os 

parâmetros de corrente 500 A, tensão de 31 V e velocidade de soldagem de 33 cm/min. A 

temperatura de interpasse foi medida com um Termômetro infravermelho da marca ICEL 

modelo TD-961, para seguir o código ASME onde informa que o intervalo especificado entre 

o pré-aquecimento e as temperaturas de interferência (interpasses) não devem exceder 85 ° C.  

Como é possível verificar na Figura 80 b) visualmente o segundo cordão não 

apresentou nenhum defeito como trincas, mordeduras e poros. As distorções sofridas pela junta 

foram pequenas (Figura 81). Também é possível verificar um bom acabamento do cordão e boa 

regularidade, com ausência de imperfeições 
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Figura 80 - a) Primeiro cordão b) segundo cordão de solda soldado com parâmetros definidos 

pela simulação computacional sem defeitos. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Figura 81 - Vista lateral da junta soldada (simulação) 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

5.5.3 Tratamento térmico 

 

Então, conforme o código ASME (2017) o aço SA 517 Gr. B para espessura de 

chapas deve passar por tratamento térmico pós soldagem, em uma faixa de temperatura entre 

540 °C à 595 °C, para aliviar as tensões e reduzir a possibilidade de trincas. As condições 

empregadas no tratamento foram: 

• Taxa de aquecimento de 49 °C/hora; 

• Temperatura de patamar de 595 °C; 
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• Tempo de patamar 30 minutos; 

• Resfriamento no forno a 400 °C 

 

A Figura 82 ilustra todas as etapas do tratamento térmico, com suas respectivas 

temperaturas e tempos. 

 

Figura 82 - Gráfico do tratamento térmico. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Como é possível observar acima o aquecimento é lento de 400 °C à 595 °C, isso é 

necessário para que o material não sofra com variações bruscas de temperatura e a temperatura 

seja homogênea em todo material. Nesse tratamento o resfriamento acontece no forno, para que 

a taxa de resfriamento seja baixa e evite transformações metalúrgicas indesejadas, caso a taxa 

de resfriamento fosse alta, ou seja, com a temperatura igual ou inferior a 400 °C a junta poderá 

ser retirado do forno e resfriar ao ar (Figura 83 a) e b)). 
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Figura 83 - Juntas soldadas retiradas do forno finalizando o resfriamento ao ar a) com 

parâmetros da análise estatística a temperatura de 233,8 °C b) com parâmetros da simulação 

computacional a temperatura de 220,9 °C. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

5.5.4 Caracterização microestrutural  

 

5.5.4.1 - Junta soldada com as condições previstas pela análise estatística 

 

Após o tratamento térmico para alívio de tensões as amostras foram cortadas, 

lixadas, polidas e atacada com Nital 2%. As amostras foram fotografadas expondo assim o 

perfil da junta e seu metal base, ZAC e zona fundida (Figura 84). Como apresenta a Figura, foi 

possível realizar a medição da penetração, reforço e largura dos cordões. Os valores medidos 

podem ser vistos na Tabela 26.  
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Figura 84 - Macrografia da junta soldada com a condição da 

análise estatística. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Como apresenta a Tabela 26, foi possível realizar a medição da penetração, reforço 

e largura dos cordões. 

 

Tabela 26 - Dimensões da penetração, reforço e largura obtidos na soldagem com a condição 

da análise estatística. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

As energias de soldagem utilizada nos dois cordões praticamente não possuem 

diferença, contudo ao analisar a penetração é possível verificar que a penetração do segundo 

cordão é 91% maior em relação ao primeiro. Isso decorre do maior impacto da corrente na 

penetração, pois quando foi aumentado a corrente a penetração aumentou consideravelmente. 

Entre o primeiro e segundo cordões existe uma sobreposição em relação a penetração de 2,65 

mm, o que a energia utilizada foi suficiente para evitar a falta de fusão e garantir uma boa 

resistência mecânica da junta. 

Em seguida as macrografias a amostra passou pela microscopia ótica, para que 

verificar as microestruturas presentes e sua posterior relação com a dureza. 

A Figura 85 a) e b) apresenta o metal base e sua microestrutura, com aumento de 

200x e 500x respectivamente. É possível verificar uma predominância de microestrutura 

bainítica (BA), tornando essa região com elevada dureza. 
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Figura 85 - Microestrutura metal base a) ampliação de 200x e b) ampliação de 500x. Ataque 

Nital 2%. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A Figura 86 a), b), c), d), e) e f) apresentam as microestruturas do primeiro cordão, 

desde a ZAC GF a zona fundida. Na Figura 86 a) e b) é possível verificar a ZAC GF com sua 

característica microestrutura refinada, o que no geral, não é uma região que representa problema 

para a junta. Como pode ser observado nessa região predomina a ferrita (FE) e perlita (PE), que 

ocorre a transição do metal base com microestrutura bainítica para uma ZAC GF com ferrita e 

perlita. Também é possível verificar o bandeamento na amostra, que segundo Krauss (2013) é 

uma condição microestrutural desenvolvida principalmente em aços ligados e de resfriamento 

lento, os quais apresentam bandas alternadas de ferrita e perlita, paralelas ao sentido de 

laminação/trefilação. O mecanismo de formação do bandeamento está relacionado à segregação 

de elementos substitucionais, que apresentam baixo coeficiente de difusão no estado sólido, 

onde durante o processo posterior de laminação a quente, regiões intercaladas e ricas em soluto 

ficam alinhadas na direção longitudinal de laminação, constituindo assim o fenômeno do 

bandeamento (FERREIRA, 2013).   

Já a Figura 86 c) e d) apresentam a ZAC GG com o crescimento de grão próximo 

da linha de fusão. O tamanho final de grão nesta região dependerá da temperatura de pico e do 

tempo de permanência acima da temperatura na qual o crescimento de grão do metal base se 

torna apreciável. Para um dado metal base, o crescimento de grão será mais pronunciado quanto 

maior for o valor da temperatura de pico (Tp) e do tempo de permanência (tc) (MODENESI, 

2012). Em se comparar a ZAC GF a ZAC GG, a última passou por uma temperatura maior e 

também um maior tempo de permanecia na região de crescimento de grãos. Nessa região ainda 

existe uma predominância de ferrita e perlita, contudo é possível observar os trechos de bainita. 
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A Figura 86 e) e f) representam a zona fundida, formada pelo metal de base e metal 

de adição, onde nessa região pode-se verificar a predominância da ferrita, perlita e bainita. 

 

Figura 86 - Microestrutura 1º cordão a) ZAC GF ampliação de 200x e b) ZAC GF ampliação 

de 500x c) ZAC GG ampliação de 200x d) ZAC GG ampliação de 500x e) zona fundida 

ampliação de 200x e f) zona fundida ampliação de 500x. Ataque Nital 2%. 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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A Figura 87 a), b), c), d), e) e f) apresentam as microestruturas do segundo cordão, 

desde a metal base a zona fundida. Similar ao primeiro cordão na ZAC GF (Figura 87 a) e b)) 

existe a predominância de ferrita e perlita, deixando essa região mais macio em relação ao metal 

base. 

Na ZAC GG (Figura 87 c) e d)) observa-se a presença predominante de bainita e 

com pequenos pontos de perlita, que pode resultar em uma região mais dura em relação a ZAC 

GF. Na zona fundida do primeiro cordão, pode-se verificar a predominância da ferrita acicular 

(Figura 87 e) e f)). 

 

Figura 87 - Microestrutura 2º cordão a) ZAC GF ampliação de 200x e b) ZAC GF ampliação 

de 500x c) ZAC GG ampliação de 200x d) ZAC GG ampliação de 500x e) zona fundida 

ampliação de 200x e f) zona fundida ampliação de 500x. Ataque Nital 2%. 
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Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Igualmente como foi realizada na junta soldada com as condições atuais, foi 

utilizado o MEV para alcançar níveis maiores de detalhamentos e certificar a presença de 

microestruturas verificadas na microscopia ótica. Com essa análise foi possível produzir 

imagens de alta resolução da superfície da amostra, com o incremento que as imagens são 

criadas com aspecto tridimensional e com isso avaliar a estrutura superficial da amostra.  

A Figura 88 a) e b) apresenta o metal de base dessa junta e foi possível observar a 

presença principal de bainita. 
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Figura 88 - Microestrutura do metal de base imagens do MEV a) ampliação de 1000x e b) 

ampliação de 2000x. Ataque Nital 2%. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Para efeito comparativo das imagens realizadas no microscópio ótico, foi escolhido 

como base o segundo cordão dessa junta soldada com suas respectivas zonas. As 

microestruturas da ZAC GF da junta são apresentadas nas Figura 89 a) e b) e foram identificadas 

ferrita e perlita. A ZAC GG possui microestrutura bainítica (Figura 89 c) e d)) e na zona fundida 

há predominância da ferrita acicular (Figura 89 e) e f)). 

 

Figura 89 - Microestrutura imagem do MEV a) ZAC GF ampliação de 1000x e b) ZAC GF 

ampliação de 2000x c) ZAC GG ampliação de 1000x d) ZAC GG ampliação de 1000x e) zona 

fundida ampliação de 1000x e f) zona fundida ampliação de 2000x. Ataque Nital 2%. 
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Fonte: Elaborada pelo autor 

 

5.5.4.2 - Junta soldada com as condições previstas pela simulação computacional 

 

Após o tratamento térmico para alívio de tensões as amostras foram cortadas, 

lixadas, polidas e atacada com Nital 2%. As amostras foram fotografadas expondo assim o 

perfil da junta e seu metal base, ZAC e zona fundida (Figura 90).  
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Figura 90 - Macrografia da junta soldada com a condição da 

simulação computacional. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Conforme apresenta a Tabela 27, foi possível realizar a medição da penetração, 

reforço e largura dos cordões. 

 

Tabela 27 - Dimensões da penetração, reforço e largura obtidos na soldagem com a condição 

da simulação computacional. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Similar ao que ocorreu na soldagem da junta anterior, As energias de soldagem 

utilizadas nos dois cordões não possuem uma diferença muito ampla, contudo ao analisar a 

penetração é possível verificar que a penetração do segundo cordão é 61% maior em relação ao 

primeiro, isso decorre do maior impacto da corrente na penetração.  

Ao comparar as dimensões do perfil das juntas soldadas com as condições obtidas 

pelo método estatístico e pelo da simulação, foi percebido que o perfil da junta na simulação 

computacional possui uma menor penetração, fato que pode reduzir a resistência mecânica da 

junta.  Entre o primeiro e segundo cordões existe uma sobreposição em relação a penetração de 

2,05 mm, também inferior em comparação a sobreposição entre cordões da junta soldada com 

as condições da estatística.  

Em seguida as macrografias a amostra passou pela microscopia ótica, para que 

verificar as microestruturas presentes e sua posterior relação com a dureza. A Figura 91 a) e b) 
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apresentam o metal base e sua microestrutura, com aumento de 200x e 500x respectivamente. 

É possível verificar uma predominância de microestrutura bainítica. 

 

Figura 91 - Microestrutura metal base a) ampliação de 200x e b) ampliação 500x. Ataque Nital 

2%. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A Figura 92 a), b), c), d), e) e f) apresentam as microestruturas do primeiro cordão, 

desde a ZAC GF a zona fundida. Na Figura 92 a) e b) é possível verificar a ZAC GF com sua 

característica microestrutura refinada, o que no geral, não é uma região que representa problema 

para a junta. Como pode ser observado nessa região predomina a ferrita e a perlita. 

Já a Figura 92 c) e d) apresentam a ZAC GG com o crescimento de grão próximo 

da linha de fusão. Em se comparar a ZAC GF a ZAC GG, a última passou por uma temperatura 

maior e também um maior tempo de permanecia na região de crescimento de grãos. Nessa 

região (ZAC GG) ainda existe uma predominância de ferrita e perlita, contudo é possível 

observar trechos de bainita. 

A Figura 88 e) e f) representam a zona fundida, formada pelo metal base e metal de 

adição, onde nessa região pode-se verificar a predominância de ferrita, perlita e bainita. 
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Figura 92 - Microestrutura 1º cordão a) ZAC GF ampliação de 200x e b) ZAC GF ampliação 

de 500x c) ZAC GG ampliação de 200x d) ZAC GG ampliação de 500x e) zona fundida 

ampliação de 200x e f) zona fundida ampliação de 500x. Ataque Nital 2%. 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A Figura 93 a), b), c), d), e) e f) apresentam as microestruturas do segundo cordão, 

desde a metal base a zona fundida. Similar ao primeiro cordão na ZAC GF (Figura 93 a) e b)) 

existe a predominância de ferrita e perlita. Também é possível verificar o bandeamento na 
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amostra, com o alinhamento das perlitas. Se comparar a ZAC GF do segundo cordão da junta 

soldada com a condição da análise estatística e o segundo cordão da junta soldada com a 

condição da simulação computacional, pode-se observar para segunda situação existem uma 

presença maior de ferrita. Esse fato poderá ocasionar uma redução na dureza da junta soldada.  

Na ZAG GG a presença de bainita é predominante, com isso essa região ficará mais 

dura e propicia a trincas (Figura 93 c) e d)). Na zona fundida simular ao primeiro cordão, nessa 

região pode-se verificar a predominância de ferrita, perlita e bainita (Figura 93 e) e f)). 

 

Figura 93 - Microestrutura 2º cordão a) ZAC GF ampliação de 200x e b) ZAC GF ampliação 

de 500x c) ZAC GG ampliação de 200x d) ZAC GG ampliação de 500x e) zona fundida 

ampliação de 200x e f) zona fundida ampliação de 500x. Ataque Nital 2%. 
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Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Seguindo com a análise utilizando o MEV para efeito comparativo com 

microscopia ótica, a junta soldada com parâmetros obtidos pela simulação computacional 

também foi verificada. A Figura 94 a) e b) apresenta o metal de base dessa junta e foi possível 

observar a presença principal de bainita. 

 

Figura 94 - Microestrutura do metal de base imagens do MEV a) ampliação de 1000x e b) 

ampliação de 2000x. Ataque Nital 2%. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Para efeito comparativo das imagens realizadas no microscópio ótico, foi escolhido 

como base o segundo cordão dessa junta soldada com suas respectivas zonas. As 

microestruturas da ZAC GF da junta são apresentadas nas Figura 95 a) e b) e foram identificadas 

ferrita e perlita. A ZAC GG possui microestrutura bainítica (Figura 95 c) e d)) e na zona fundida 

há predominância da ferrita acicular (Figura 95 e) e f)). 
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Figura 95 - Microestrutura imagem do MEV a) ZAC GF ampliação de 1000x e b) ZAC GF 

ampliação de 2000x c) ZAC GG ampliação de 1000x d) ZAC GG ampliação de 1000x e) zona 

fundida ampliação de 1000x e f) zona fundida ampliação de 2000x. Ataque Nital 2%. 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Outra análise importante para o estudo é a comparação entre a quantidade de grãos 

observadas na ZAC GG da junta soldada na condição atual, com a da junta soldada na condição 

do método estatístico e a junta soldada pelo método da simulação. Foi utilizada a norma de 

referência ASTM E112 Métodos de Teste Padrão para Determinação do Tamanho Médio do 

grão, seguindo o procedimento de intercepção linear de Heyn para medição dos grãos. Os 

procedimentos com interceptos são indicados pela sua rapidez e precisão. O método é aplicado 

com uso de linhas retas com comprimentos conhecidos (L), desenhada sobre uma micrografia 

para contagem dos grãos (Figura 96).  

 

Figura 96 – Aplicação do procedimento de 

intercepção linear de Heyn. 

 

Fonte: ASTM (2013) 

 

Escolhe-se um aumento, de maneira que o número de grãos ou de contornos (N) 

interceptados pela linha possam ser contados com precisão. Para contagem são obedecidos os 

seguintes pontos: 

 

• O comprimento de linha escolhido deve produzir de 50 a 150 interseções; 

• O ponto final de uma linha de teste não é intersecção, não sendo contado. 

Exceto quando o final toca o contorno e conta-se 0,5 interseção; 

• Intersecção tangencial com o contorno de grão conta-se como 1 interseção. 

• Intersecção coincidindo com a junção de 3 grãos contasse como 1,5 interseção. 
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O número de interceptos por unidade de comprimento (Nl) pode ser calculado pela 

relação:  

 Eq. (5) 

L: Comprimento total das linhas 

M: Ampliação 

O número de grãos pode ser calculado pela equação: 

 Eq (6) 

 

Para a junta soldada na condição atual, foi obtido uma quantidade de 34,72 grãos x 

mm com números de grãos médio de 6,90 mm -¹ (Figura 97 a)), para a junta soldada com a 

condição da análise estatística foi de 28,0 grãos x mm com números de grãos médio de 6,30 

mm -¹ (Figura 97 b)) e para a junta soldada com a condição da simulação computacional foi de 

33,21 grãos x mm com números de grãos médio de 6,80 mm -¹(Figura 97 c)). Percebe-se então 

que houve um pequeno aumento no tamanho do grão para as condições de soldagem obtidas na 

análise estatística e na simulação computacional, esse aumento poderá influenciar na resistência 

mecânica do material.  

 

Figura 97 - Tamanho de grão ZAC GG a) condição atual b) 

condição do método estatístico c) condição do método da 

simulação. 
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Fonte: Elaborada pelo autor 

 

5.5.5 Análise microdureza 

 

5.5.5.1 - Junta soldada com as condições previstas pela análise estatística 

 

As medições de microdureza Vickers ASTM E384 foram executadas com um 

microdurometro e as endentações foram realizadas com carga de 100 gf no metal de base, ZAC 

e fona fundida. A distância entre cada ponto foi de 500 µm, levantando-se com isso um perfil 

de microdureza. 

Como pode ser observado na Figura 98 o metal de base possui uma dureza mais 

elevada chegando até 288 HV, devido à predominância da microestrutura bainitica. No início 

da zona termicamente afetada pode ser vista a dureza da ZAC GF, que possui uma grande 

quantidade de perlita e ferrita, sendo essa última uma microestrutura mais macia. Em seguida 
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na ZAC GG existe um aumento na dureza, devido a essa região ter sofrido com uma maior 

velocidade de resfriamento e surgir a microestrutura bainítica, de dureza mais elevada. Na zona 

fundida a dureza também é elevada, similar à da ZAC GG. Essa zona possui microestruturas 

ferrita acicular, sendo esta uma microestrutura de dureza similar à da bainita presente. 

 

Figura 98 - Microdureza junta da análise estatística 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

5.5.5.2 - Junta soldada com as condições previstas pela simulação computacional 

 

A Figura 99 apresenta a dureza nas regiões da junta soldada, onde metal de base 

possui uma dureza mais elevada chegando até 274 HV, devido à predominância da bainita. 

Similar ao ocorrido na junta apresentada anteriormente, a dureza reduziu logo após o metal de 

base, pois é o início da ZAC GF. Nessa região predomina a ferrita, e por esse motivo essa 

redução na dureza. Na ZAC GG o aumento na dureza ocorre devido ao surgimento da bainita. 

Na zona fundida a dureza também é elevada, similar a dureza da ZAC GG. Essa zona possui 

microestruturas ferrita acicular, sendo está uma microestrutura de dureza similar a bainita 

presente. 

Figura 99 - Microdureza junta da simulação computacional. 
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Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Se comparar as microdurezas obtidas com a junta soldada pelas condições do 

método estatístico e do método da simulação, percebe-se que houve, no geral, uma redução na 

dureza no segundo método. Isso ocorre devido a maior energia de soldagem imputada pelas 

condições da simulação, pois isso provocou uma menor velocidade de resfriamento e 

consequentemente o menor surgimento de microestruturas mais duras.  

Outro ponto é que Segundo o Calister (2006) o contorno de grão atua com uma 

barreira ao movimento de discordâncias por duas razões, a primeira é que uma vez que os dois 

grãos possuem orientações diferentes, uma discordância que passa de um grão para o outro terá 

que mudar a direção do movimento; isto se torna mais difícil na medida em que aumenta a 

diferença na orientação cristalográfica. A segunda razão é a falta de ordenação atômica em uma 

região do contorno de grão irá resultar em uma descontinuidade de planos de escorregamento 

de um grão para outro (CALISTER, 2006). Assim quanto maior o tamanho do grão menor será 

a quantidade de contornos de grão, causando a diminuição das barreiras para as discordâncias 

e consequentemente a redução de resistência, dureza e por fim poderá afetar também a 

tenacidade. Como visto anteriormente, houve um aumento no tamanho do grão das juntas 

soldadas com as condições da análise estatística e simulação computacional, quando comparado 
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com a junta soldada na condição atual. Sendo possível relacionar a redução da microdureza 

nessas duas juntas com o aumento do tamanho do grão. 

Apesar das microdurezas obtidas com as condições de análise estatística e de 

simulação computacional, terem sido mais baixas em relação a microdureza da junta com a 

condição atual, há uma expectativa que as juntas atendam os critérios estabelecidos pela norma. 

Pela microestrutura observada nas juntas soldadas, as exigências de tenacidade serão 

alcançadas. Essa a afirmação definitiva dependerá dos ensaios mecânicos que ainda deverão ser 

realizados em trabalhos futuros. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Com base nos resultados experimentais e computacionais obtidos no presente 

estudo acerca da soldabilidade do aço SA 517 Gr. B em juntas de topo para vasos de pressão 

sem a utilização de pré-aquecimento, foi possível concluir que:  

 

a. Na junta soldada, na condição atual, o metal de base possui predominância de 

microestrutura bainítica. Na ZAC GF nos três passes executados todos 

apresentaram as microestruturas ferrita e perlita. Na ZAC GG a predominância 

da bainita ficou clara na análise ótica e eletrônica de varredura, e na zona 

fundida foram vistos os grãos da ferrita acicular.  

b. Na junta soldada na condição atual o metal base possui elevada dureza 

justificada pela microestrutura bainítica. Na ZAC GF a predominância de 

ferrita e perlita reduz a dureza da junta, pois essas microestruturas são mais 

macias em relação a bainita. Na ZAC GG a dureza é elevada, pois a junta volta 

a possuir microestrutura bainítica. 

c. De acordo com a simulação realizada no software JMatPro® a junta poderá 

possuir as microestruturas de ferrita, perlita, austenita, bainita e martensita, a 

depender da velocidade de resfriamento. Contudo, como no estudo foram 

limitadas as energias mínima e máxima aplicadas nas juntas soldadas, surgiram 

apenas microestruturas de ferrita, perlita e bainita. 

d. Na soldagem exploratória para definição do chanfro foi escolhido o chanfro 

com ângulo de abertura total de 90°, pois esse ângulo ofereceu uma maior 

penetração, baixo reforço e uma menor necessidade de metal de adicionado. 

e. Na soldagem exploratória de simples deposição e utilizando o software 

STATISTICA® com a função ANOVA, foi possível observar que os fatores 

corrente e tensão influenciaram estatisticamente de forma significativa a 

penetração da solda. Para o reforço, as variáveis corrente e tensão tiveram 

influências estatisticamente significativas. Já para a largura as variáveis 

corrente, tensão e velocidade de soldagem, foram significantes para o 

experimento. 

f. O estudo exploratório para definição da condição otimizada de soldagem da 

junta de topo chanfrada, com auxílio do STATISTICA®, definiu a penetração 
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como parâmetro principal a ser otimizado. A combinação de parâmetros ótima, 

que resultou no perfil mais adequado de preenchimento da junta, atendendo às 

energias estabelecidas pelo programa JMatPro®, foi 505 A, 32,3 V e 40 

cm/min.    

g. Na simulação computacional auxiliada pelo software ANSYS®, foi possível 

verificar a propagação de calor na junta e com as informações das temperaturas 

de fusão e transformação de fase do material, determinou-se as dimensões da 

penetração, reforço e largura de cada cordão. A condição 500 A, 31 V e 33 

cm/min apresentou uma baixa velocidade de resfriamento e elevada 

penetração. 

h. As microestruturas encontradas nas juntas soldadas com as condições da 

análise estatística e da simulação computacional, possuem a presença 

predominante de ferrita e perlita na ZAC GF, de bainita na ZAC GG e de ferrita 

acicular na zona fundida. Em ambas as condições não houve falta de penetração 

ou outra descontinuidade.  

i. O perfil de microdureza das juntas soldadas nas três condições tiveram 

comportamento similares, sendo que para as condições da análise estatística e 

da simulação computacional ocorreu uma pequena redução na dureza em 

comparação a junta soldada com a condição atual.  
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7 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

a. Realizar soldagens com as condições obtidas e não realizar tratamento 

térmico pós soldagem, para analisar a influência desse tratamento nas 

propriedades das juntas. 

b. Aplicar parâmetros de soldagem estudados em vaso de pressão protótipo, 

para simular condição real de fabricação. 

c. Trabalhar com um maior número de combinações de parâmetros nos 

softwares de estatística e simulação, para aumentar a precisão das análises. 

d. Elaborar estudo para juntas soldadas com reforço máximo de 10% da 

espessura da chapa. 
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