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RESUMO 

 

 

RIBEIRO, H. V. Caracterização microestrutural e mecânica de juntas soldadas a laser 

em um aço ARBL. 2016. 157p. Tese (Doutorado em Ciências) – Escola de Engenharia de 

Lorena, Universidade de São Paulo, Lorena, 2016. 

 

 

Os aços de alta resistência e baixa liga (ARBL) são amplamente empregados nas indústrias 

automotiva, petrolífera e naval por apresentarem boas propriedades mecânicas e boa 

soldabilidade. A seleção do processo de soldagem utilizado para a fabricação de 

componentes depende de vários fatores, entre eles a qualidade do cordão de solda e a 

capacidade de produção, ambas obtidas ao se utilizar a soldagem a laser, processo que vem 

sendo cada vez mais utilizado nas indústrias. As propriedades dos cordões de solda são 

afetadas pelo processo de soldagem e pelos parâmetros do processo, e o conhecimento do 

desempenho mecânico do cordão de solda é essencial para garantir a confiabilidade da 

união soldada. A caracterização mecânica de cordões de solda é complexa devido aos 

diversos fatores que podem afetá-lo, como as alterações metalúrgicas, diferentes 

propriedades mecânicas nas regiões do cordão de solda, presença de descontinuidades, 

tensão residual e complexo estado de tensão devido à geometria da junta. O presente 

trabalho obteve uniões entre chapas de aço ARBL pelo processo a laser em duas condições 

diferentes: com alto aporte térmico e baixo aporte térmico. A utilização de diferentes 

aportes térmicos gerou cordões de solda com microestruturas distintas, e avaliou-se, deste 

modo, o comportamento mecânico associando-o à microestrutura gerada. Para a avaliação 

da microestrutura utilizou-se da microscopia óptica e eletrônica de varredura, e para a 

caracterização mecânica empregou-se a aferição da dureza, ensaio de tração, ensaio de 

tenacidade à fratura, avaliada pelo CTOD, e ensaio de propagação da trinca por fadiga. 

Devido às alterações metalúrgicas causadas pelos diferentes aportes térmicos verificou-se 

diferente comportamento mecânico entre os cordões de solda em função da microestrutura 

obtida.  

 

 

Palavras-chave: Soldagem a laser, caracterização microestrutural, caracterização mecânica, 

tenacidade à fratura e propagação de trincas por fadiga. 



 

 

ABSTRACT  

 

RIBEIRO, H. V. Microstructural and mechanical characterization of laser welded 

joints on a HSLA steel. 2016. 157p. Thesis (Doctoral in Science) – Escola de Engenharia 

de Lorena, Universidade de São Paulo, Lorena, 2016. 

 

 

High-strength low-alloy steels (HSLA) are widely used in the automotive and oil industries 

due to their good mechanical properties and good weldability. The selection of the welding 

process used to manufacture components depends on several factors, including the quality 

of the weld bead and the production capacity, both obtained when using laser welding, a 

process, which is being increasingly used in the industries. The weld beads properties are 

affected by the welding process and by its parameters, and the knowledge of the weld bead 

mechanical performance is essential to ensure the reliability of the welded joint. The weld 

beads mechanical characterization is complex due to various factors that may affect it, such 

as metallurgical changes, different mechanical properties in the regions of the weld bead, 

presence of discontinuities, residual stress and complex state of tension due to the 

geometry of the joint. The present work obtained the joining of HSLA steel sheets by laser 

process in two different conditions, with high heat input and low heat input. The use of 

different heat inputs produced weld beads with different microstructures; therefore, the 

welded joints were evaluated according to their mechanical behavior, relating it with the 

microstructural generated. For the microstructure evaluation, optical microscopy and 

scanning electron microscopy were used, and for the mechanical characterization hardness 

determination, tensile test, fracture toughness test (evaluated by CTOD) and fatigue crack 

propagation were performed. Due to the metallurgical changes caused by the different heat 

inputs, a different mechanical behavior was observed between the weld beads as a function 

of the microstructure obtained. 

 

 

 

 

 

Keywords: Laser welding, microstructural characterization, mechanical characterization, 

fracture toughness and fatigue cracks propagation. 
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1  INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA  

 

 

 

Os aços de alta resistência e baixa liga (ARBL) possuem grande aplicação nas 

indústrias automotiva, petrolífera e naval; eles são utilizados na fabricação de componentes 

como rodas automotivas, peças de chassis e carrocerias de ônibus, além de vasos de 

pressão, caldeiras, etc. Estes aços proporcionam a possibilidade de redução do peso das 

estruturas com segurança, sendo um dos objetivos das indústrias de transporte (ASHBY; 

DAVID, 2007). 

O processo de soldagem é fundamental para a fabricação de vários componentes e a 

escolha deste processo depende de uma série de fatores como: custo do equipamento, 

capacidade de produção, qualidade do cordão e outros. O processo a laser vem sendo 

amplamente utilizado em varias indústrias para melhorar a produtividade (FARABI et al., 

2010; SHARMA; MOLIAN, 2009). Este processo consiste em aquecer a junta até a fusão 

das peças utilizando um feixe de laser e depende de vários parâmetros como, a velocidade 

de soldagem, potência do laser, posição focal, largura temporal do pulso, frequência dos 

pulsos, vazão e gás de proteção, entre outros (TZENG, 2000). Dependendo da escolha dos 

parâmetros o processo de soldagem pode ocorrer por condução ou por penetração, esse 

último também é conhecido como Keyhole. 

A soldagem a laser possui como características: alta velocidade, fácil automação, 

excelente qualidade final do cordão de solda, estreita zona afetada pelo calor (ZAC) e 

penetração profunda (CHEN; PAUL; PAL, 2009). Sabe-se que as propriedades do cordão 

de solda são influenciadas por vários fatores como a alteração microestrutural, tipo, 

tamanho e localização de descontinuidade, tensão residual, tamanho do cordão, ZAC, etc, 

que por sua vez, são afetados pelo processo de soldagem, parâmetros do processo e 

material soldado. Pekkarien e Kujanpaa (2010) avaliaram as mudanças microestruturais 

dos aços duplex (2101 LDX e AISI 2205) e dos aços inoxidáveis ferríticos (AISI 430 

1.4016 e 1.4003) em função dos parâmetros de soldagem a laser, controlando 

principalmente o aporte térmico. Foi observado que para os aços duplex e o aço inoxidável 

1.4016 as microestruturas foram bastante dependentes do aporte térmico, quanto menor a 

entrada de calor menor a quantidade da fase martensita.  Benyounis, Olabi e Hashmi 

(2005) estudaram o efeito da potência de soldagem, velocidade e posição focal sobre o 

aporte térmico e geometria do cordão de solda para um aço de médio carbono soldado a 

laser, e constataram a grande influência destes fatores sobre o cordão de solda.  
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Os aços ARBL possuem boas propriedades mecânicas e, por esse motivo, são 

empregados como elementos estruturais. Estas estruturas, em sua grande maioria, estão 

sujeitas a carregamentos cíclicos, podendo os cordões de solda presentes nestas ter 

propriedades mecânicas inferiores ao metal base (MB), fragilizando a estrutura. Portanto a 

caracterização mecânica detalhada da junta soldada para a avaliação da qualidade do 

cordão de solda deve ser realizada sob cargas estáticas e dinâmicas. Mei et al. (2009), ao 

avaliarem cordões de solda a laser de um aço utilizado nas indústrias automotivas, 

encontraram propriedades mecânicas melhores no cordão de solda em relação ao MB. 

Farabi et al. (2010) também encontraram valores maiores de resistência à tração para os 

cordões de solda produzidos a laser, porém eles apresentaram menor alongamento. Ao 

realizarem ensaios de fadiga nos cordões encontraram limite de fadiga menor para os 

cordões de solda quando comparado com o MB. Tsay et al. (1992) realizaram estudos 

sobre as propriedades mecânicas do aço AISI 4130 soldado a laser e constataram que o 

cordão de solda possui resistência a tração similar ao metal de base, porém menor 

resistência ao impacto e maior taxa de propagação da trinca por fadiga. A resistência ao 

impacto e a propagação da trinca por fadiga só melhoraram após tratamentos térmicos. 

Alguns pesquisadores avaliaram a qualidade do cordão de solda obtido pelo processo a 

laser em relação a outros processos. Yang e Lee (1999) realizaram um estudo comparativo 

entre o comportamento mecânico das juntas produzidas pelo processo a laser e por 

resistência em aço doce, e os resultados dos ensaios de fadiga de baixo ciclo mostraram o 

melhor desempenho das juntas obtidas pelo processo a laser.  Cunha (2008), ao comparar 

juntas de topo realizadas em aço ARBL para construção de rodas automotivas pelo 

processo a laser e por resistência, também encontrou melhores resultados nas juntas 

soldadas pelo processo a laser. Yan, Gao e Zeng (2010) avaliaram juntas produzidas por 

Tungstênio Inerte Gás (TIG) e a laser em aço inoxidável 304, e também concluíram que as 

uniões produzidas pelo processo a laser possuem características melhores que as 

produzidas por TIG. Cortéz et al. (2010) encontraram resultados negativos para juntas 

soldadas a laser quando comparadas com as produzidas por Metal Ativo Gás (MAG). A 

união por laser gerou no cordão de solda duas estruturas: martensita e bainita, na ZAC foi 

observado crescimento de grãos e de carbonetos na região, além da presença de ferrita; 

enquanto na união por MAG tanto no cordão de solda quanto na ZAC as fases presentes 

foram bainita e ferrita. Devido às características microestruturais geradas, influenciadas 

pelo aporte térmico, os cordões obtidos pelo processo a laser apresentavam uma região 

mais fraca localizada na ZAC, onde ocorreu a fratura no ensaio de tração, e mostrou 
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menores valores de resistência à tração e capacidade de deformação, quando comparados 

com as juntas produzidas por MAG, onde a fratura no ensaio de tração ocorreu no metal de 

base.  

 A escolha do processo de soldagem do aço ABRL depende de uma grande 

variedade de fatores. Devido às características da soldagem a laser, esta vem sendo cada 

vez mais empregada em diversas indústrias. Estudos citados acima descreveram a 

comparação do processo a laser com os processos tradicionalmente utilizados nas 

indústrias, como a solda por resistência, por atrito, MAG, arco-submerso e TIG. Em geral a 

solda a laser demonstra grandes vantagens. É conhecido também que a escolha dos 

parâmetros de soldagem é de fundamental importância para a qualidade final da junta, pois 

estes alteram bastante a microestrutura resultante do processo de soldagem. O 

conhecimento da microestrutura assim como do desempenho mecânico do cordão de solda 

e da ZAC é essencial para garantir a confiabilidade do processo de união.  

Devido às solicitações mecânicas que as estruturas citadas acima sofrem, a 

caracterização mecânica deve ser realizada de maneira detalhada, aplicando-se análise de 

tenacidade à fratura e propriedades de fadiga. Segundo Benedetti, Fontanari e Santus 

(2013) e Zerbst et al. (2014) analisar a resistência mecânica de uma junta soldada é um 

grande desafio devido aos diversos fatores que podem afetá-la (alterações metalúrgicas, 

diferenças de propriedades mecânicas nas diferentes regiões do cordão de solda, presença 

de descontinuidades, tensão residual, complexo estado de tensão devido à geometria da 

junta, etc) e a inter-relação entre eles. Diversos pesquisadores verificaram que os 

parâmetros/processos utilizados para a confecção dos cordões de solda influenciaram nas 

alterações metalúrgicas que ocorreram na junta e afetaram à tenacidade à fratura, entre eles 

Yang et al. (2015),  Neves e Loureira (2014), Ju, Kim e Jang (2012), e Santos et al. (2010). 

Vários fatores podem afetar a taxa de propagação da trinca por fadiga, entre eles os 

relacionados diretamente com o processo de soldagem. É reportado na literatura que a 

morfologia da microestrutura, distribuição de fases/microconstituintes, as propriedades 

mecânicas, as tensões residuais, a geometria a junta, presença de descontinuidades, entre 

outros, podem afetar a taxa de propagação. Portanto, o presente trabalho visa obter uniões 

em chapas de aço ARBL pelo processo a laser, por meio da escolha adequada dos 

parâmetros do processo, e caracterizar estas juntas quanto ao comportamento mecânico, 

associando-o com a microestrutura gerada na soldagem.  
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2 OBJETIVOS  

 

 

a) Obter juntas de topo, sob duas condições diferentes (alto e baixo aporte térmico), 

de chapas de aço ARBL utilizando o processo a laser por meio da seleção adequada 

dos parâmetros. 

 

b) Realizar a caracterização microestrutural dos cordões de solda utilizando as 

técnicas de microscopia eletrônica de varredura e microscopia óptica. 

 

c) Realizar a caracterização mecânica dos cordões de solda utilizando os ensaios de 

dureza, tração, tenacidade à fratura por CTOD e propagação da trinca por fadiga. 

 

 

d) Relacionar as diferenças microestruturais obtidas nos cordões de solda sob as duas 

condições (alto e baixo aporte térmico) com as propriedades mecânicas.  
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

3.1 AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E BAIXA LIGA (ARBL) 

 

 

Há décadas, um grande esforço vem sendo aplicado na pesquisa dentro da 

engenharia de materiais para o desenvolvimento de novos aços e outros materiais, visto 

que constantes exigências vêem à tona. Há um pouco mais de uma década, o consórcio de 

usinas siderúrgicas de vários países desenvolveu o projeto Ultra Light Steel Autobody 

(ULSAB) com o objetivo de identificar novos aços para aplicações automotivas. Um 

documento publicado a partir desse consórcio mostra inúmeros aços apropriados às 

especificações da indústria automotiva. Entre eles estão o Interstitial Free (IF), 

Intersticial Free – High Strength (IF-HS), Mild, Bake Hardening (BH), Carbon 

Manganese (C-Mn),  Transformation Induced Plasticity (TRIP), Dual Phase (DP), 

Complex Phase (CP), Martensitic Steels (MS) e High Strength Low Alloy (HSLA). Os 

aços ARBL (High Strength Low Alloy) juntamente com os aços TRIP, C-Mn e DP-CP, 

apresentados na Figura 1, são os aços que possuem características intermediárias de 

limite de resistência e alongamento indicando boa relação entre a resistência mecânica e a 

tenacidade desses aços.   

  

Figura 1 - Comparação entre o limite de resistência e o alongamento total de vários aços. 

 

Fonte: Adaptado de (ULSAB, 2010).  

 

Os aços ARBL vêm sendo cada vez mais utilizados, sendo aplicado em diferentes 

campos, como: os estruturais, automotivos, navais e petrolíferos. As composições químicas 

podem variar muito, normalmente apresentam reduzido teor de carbono com o intuito de 

Limite de resistência à tração (MPa) 
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aumentar a soldabilidade e tenacidade, e adição de elementos de liga para melhorar a 

resistência mecânica e à oxidação, como o Mn, Cu, Cr, Ni, Mo, Nb, Al, V, e Ti (HIPPERT, 

2004; GINZBURG, 2003). 

As propriedades dos aços ARBL podem ser ajustadas para aplicações específicas 

por meio do controle da composição química e parâmetros do tratamento termomecânico. 

Os elementos de liga podem afetar a nucleação e crescimento das fases e 

microconstituintes, como perlita, martensita, ferrita acicular, etc. Por exemplo, a 

nucleação da ferrita, assim como da perlita, pode ser dificultada devido a formação de um 

filme fino de precipitados de MxCyNz, onde o metal (M) pode ser o Nb, Ti, V ou outros, e 

também pela segregação dos elementos de liga no contorno de grão austenítico, formando 

uma barreira física que dificulta a nucleação. Uma quantidade de 0,03% de Nb (em um 

aço com 0,8%C) totalmente solubilizado à 1350°C pode atrasar o tempo de início da 

transformação em dez vezes (MEI; BRESCIANI, 1984).  Os elementos de liga, como o 

titânio, podem afetar a formação da ferrita acicular se alterarem a quantidade de inclusões 

não-metálicas (EVANS; BAILEY, 1997). O atraso na formação da ferrita e perlita 

aumenta a temperabilidade dos aços, assim como a maioria dos elementos de liga 

dissolvidos na austenita, em especial o C, Mn, Cr e Mo, e que também diminuem a 

temperatura de formação da martensita (Mi), com exceção do cobalto e alumínio. A 

equação 1 possibilita o cálculo da temperatura Mi em função da quantidade em peso de 

alguns elementos de liga, e a equação 2 a temperatura de início de formação da bainita 

(HONEYCOMBE; BHADESHIA, 1981). 

 

𝑀𝑖 °𝐶 = 539 − 423  %𝐶 −  30,4  %𝑀𝑛 −  17,7  %𝑁𝑖 −  12,1 %𝐶𝑟 −  7,5(%𝑀𝑜)        (1) 

  

𝐵𝑖 °𝐶 = 830 − 270  %𝐶 −  90  %𝑀𝑛 −  37  %𝑁𝑖 −  70 %𝐶𝑟 −  83(%𝑀𝑜)             (2) 

 

Os mecanismos de endurecimento por refino de grão, endurecimento por solução 

sólida substitucional e/ou precipitação, entre outros, são aplicados dependendo da 

resistência que se deseja obter, como apresentado na Figura 2 (a). A Figura 2 (b) mostra 

uma relação entre a tenacidade e o limite de escoamento para quatro condições 

(aço/tratamento termomecânico) com a soma dos vetores devido aos diferentes 

mecanismos de endurecimento. O endurecimento por precipitação é gerado 

principalmente pelos elementos Mo, Mn, Nb, Ti, Cr, W, V, que formam carbonetos como 

o Mo2C, Cr7C3, V4C3, TiC e NbC. O teor excedente desses elementos que não formam 
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carbonetos, podem, em pequena concentração, formar solução sólida. O refino de grão 

que possibilita uma melhora na tenacidade e um aumento na resistência mecânica é 

proveniente do tratamento termomecânico descrito a seguir.  

 

Figura 2 - (a) Mecanismos utilizados para aumentar a resistência dos aços liga. (b) Limite de escoamento e 

tenacidade em função dos mecanismos de endurecimento (A - endurecimento por precipitação, K - refino de 

grão, P - redução do conteúdo de perlita e D – endurecimento). 
 

 

 
(a) 

 

 

 

 
(b) 

Fontes: (a) Adaptado de (HULKA; GRAY, 2001), (b) (KUAP et al., 1987). 

 

O processo de laminação controlada que os aços ARBL são submetidos inicia-se 

com o reaquecimento controlado a fim de solubilizar os elementos microligante. O refino 

do grão austenítico é realizado pela sequência dos fenômenos de recuperação, 

recristalização e crescimento de grão que ocorrem a cada passe de deformação, sendo que, 

após as primeiras laminações, as reduções são realizadas em curto intervalo de tempo entre 

passes para dificultar a recristalização estática e acumular deformações na estrutura 

(GERMANO; MARTINS, 1994). A presença de elementos microligantes como Nb, Ti e 

V, em solução sólida e principalmente finos carbonitretos, afetam a recristalização e esse 

processo evolui desenvolvendo uma microestrutura com grande densidade de bandas de 

deformação e maclas de recozimento no seu interior. Essa microestrutura se transforma em 

uma microestrutura de grãos ferríticos extremamente finos e colônias perlíticas. (COSTA 

NETO, 1989). 
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3.2  METALURGIA DA SOLDAGEM 

 

 

3.2.1  Soldabilidade dos aços  

 

 

A boa soldabilidade dos aços ARBL advêm do baixo teor de carbono, e do baixo 

carbono equivalente. A má soldabilidade pode resultar das trincas a frio por hidrogênio, 

comportamento frágil das zonas soldadas, corrosão-sob-tensão influenciada pelo cordão 

de solda, etc. A influência dos elementos de liga na temperabilidade dos aços pode ser 

quantificado, segundo o Instituto Internacional de Soldagem (1988), por meio de do 

carbono equivalente (Ceq) para aços com teor de carbono maior que 0,12. Para aços com 

teor menor que 0,12% recomenda-se o uso do parâmetro de trancamento modificado 

(Pcm) dado pela equação 3 (BILLINGHAM et al., 2003).  

 

𝑃𝑐𝑚 = 𝐶 +  
𝑆𝑖

30
+  

𝑁𝑖

60
+  

𝑀𝑛+𝐶𝑢+𝐶𝑟

20
+ 

𝑉

10
+

𝑀𝑜

15
+ 5𝐵                    (3) 

 

 

3.2.2 Metalurgia do cordão de solda 

  

 

A maioria dos processos de soldagem fornece calor em um ponto específico da 

junta, o que gera variações de temperatura com o tempo nas regiões adjacentes a este ponto 

conforme a fonte de calor se desloca. Segundo Colpaert (2008) os primeiros modelos 

matemáticos para a distribuição da temperatura, em função do tempo, em torno da fonte de 

calor em movimento, foram propostos por Rosenthal, em 1946. A Figura 3 (a) apresenta a 

distribuição de temperatura em torno da fonte de calor que se desloca. Em função do calor 

empregado a junta soldada apresenta a zona de fusão (ZF) e a ZAC, separadas por uma 

linha de fusão.  

A ZF é a região onde ocorreu a fusão e solidificação do material. Possui uma 

microestrutura característica proveniente da nucleação heterogênea e depende da 

composição química do material base e do material de adição (quando há), depende 

também das microssegragações, da presença de inclusões, do ciclo térmico empregado na 

soldagem, da velocidade de resfriamento, entre outros (WAINER; BRANDI; MELLO, 
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1995). A ZAC, região adjacente à poça de fusão, é a região que não sofreu fusão, mas teve 

sua microestrutura original alterada pelo efeito do calor decorrente da poça de fusão. 

Dependendo do ciclo térmico empregado e das temperaturas atingidas (Figura 3 -a) essa 

região ainda pode ser dividida em até quatro regiões apresentadas na Figura 3 (b): as 

regiões totalmente transformadas (granulação grosseira e fina), região parcialmente 

transformada e região revenida.  

 

Figura 3 – (a) Distribuição de temperatura em torno de uma fonte de calor e (b) regiões de um cordão de 

solda em função da temperatura. 

 
(a) 

 

 
(b) 

Fontes: (a) (COLPAERT, 2008), (b) (NASCIMENTO, 2004).  

 

A1 

A3 



24 

 

A região de granulação grosseira tem uma microestrutura caracterizada pelo seu 

elevado tamanho de grão e diminuição da dureza resultante do longo período de 

aquecimento, enquanto que a região de granulação fina é caracterizada por possuir grãos 

finos, similar às dos aços normalizados, e não é considerada problemática para a maioria 

dos aços, exceto para aqueles temperados e revenidos, onde ela pode apresentar menor 

resistência mecânica que o metal base.  

A região parcialmente transformada ou intercrítica ocorre entre A3 e A1, na qual 

apenas parte de sua estrutura é transformada em austenita, que se decompõe em seguida 

durante o resfriamento. A região que apresenta um teor de carbono maior do que o teor 

médio do aço pode se transformar em martensita se a velocidade de resfriamento for 

suficientemente elevada. Neste caso, na condição soldada, esta região se constitui de 

regiões de alta dureza com outras de baixa dureza.  

A região subcrítica apresenta pouca modificação microestrutural, se resume a uma 

pequena esferoidização da perlita. Em aços temperados e revenidos as alterações 

microestruturais são mais intensas, ocorrendo um super-revenido da ZAC aquecida acima 

da temperatura original de tratamento. 

 

3.2.3 Formação e classificação dos constituintes de um cordão de solda  

 

 

Para um aço hipoeutetóide, com a solidificação do cordão de solda, inicia-se o 

crescimento epitaxial de ferrita delta colunar próximo à superfície, e as estruturas crescem 

na direção do fluxo de calor. Os grãos de austenita nucleiam nos contornos de grãos da 

ferrita delta e crescem em uma estrutura de grãos colunares. O tamanho desses grãos 

influencia a microestrutura final, pois define a quantidade de sítios nucleantes, quanto 

menor seu tamanho, maior a quantidade de contornos de grãos em um volume e maior o 

número de sítios nucleantes (COSTA e SILVA; MEI, 1981). Inclusões não metálicas 

também servem como locais de nucleação heterogênea, assim como pontos triplos. Uma 

vez nucleada, a austenita cresce até a temperatura que se inicia sua decomposição. 

 Nos aços hipoeutetóides em geral, se a austenita for resfriada lentamente em 

condições de equilíbrio dará origem a ferrita equiaxial e a estrutura lamelar da perlita. Se o 

resfriamento for fora da condição de equilíbrio a fase ou microconstituinte formado 

depende principalmente da taxa de resfriamento e da composição química do aço.  
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As Figuras 4 (a) e (b) apresentam dois diagramas de resfriamento contínuo de aços 

microligado (Nb, V, Ti e Mo) com diferentes composições químicas, entre as diferenças o 

aço da Figura 4 (a) apresenta Ti e maior quantidade de Nb e V em relação ao aço da Figura 

4 (b), o que favoreceu a formação da ferrita acicular (entre outras diferenças) (ZHAO et al., 

2003). Como mostram os diagramas das Figuras 4 (a) e (b) a decomposição da austenita é 

influenciada pela taxa de resfriamento e composição química, nas quais diferentes 

fases/microconstituintes podem ser formados. A seguir encontra-se uma descrição da 

formação dessas fases/microconstituintes.     

 

Figura 4 – (a) e (b) Diagramas de resfriamento contínuo para dois aços microligado com diferentes 

composições.  
 

 
(a) 

 
(b) 

 

Legenda: Ferrita bainítica (BF), ferrita acicular (AF), ferrita poligonal (PF) e perlita (P). 
 

Fonte: (ZHAO et al.,2003). 

 

I – Martensita  

 

A martensita é o constituinte que se forma se o resfriamento for suficientemente 

rápido. A transformação ocorre sem difusão, por meio do cisalhamento ou movimento 

cooperativo de um grande número de átomos, basicamente, a austenita (cúbica de face 

centrada) sofre uma transformação polimórfica para uma martensita (tetragonal de corpo 

centrado) (KRAUSS, 1999) Dependendo do teor de carbono pode-se formar a martensita 

em ripas ou em placas como apresentado na Figura 5 (a). A martensita em ripas se forma 

por um mecanismo de deslizamento, os núcleos crescem rapidamente em forma de 

plaquetas e só interrompem seu crescimento quando encontram um contorno de grão da 

austenita, outra placa de martensita ou algum tipo de impedimento. Apresenta-se então na 

forma de placas ou em formação lenticular, como mostra a Figura 5 (b). 
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Figura 5 – (a) Influência do teor de carbono no tipo de martensita formada e (b) microestrutura composta por 

ripas de bainita e martensita (aço baixa liga revenido).  

 
(a) 

 
(b) 

Fontes: (a) (VUROBI, 2007), (b) (HARRISON, 1989). 

 

II - Bainita 

   

Tradicionalmente a bainita pode ser classificada dependendo da temperatura na 

qual é formada como bainita superior ou inferior. A bainita superior (Figura 6 – a) nucleia-

se preferencialmente nos contornos de grão da austenita e é formada por finas agulhas de 

ferrita que crescem em conjuntos chamados de lâminas ou plaquetas, cujo tamanho 

aumenta quando a temperatura se eleva. Dentro de cada plaqueta as agulhas de ferrita são 

separadas por partículas de cementita que precipitaram durante a formação da bainita. A 

formação da bainita inferior é semelhante à formação da bainita superior, se diferenciando 

pela precipitação de carbonetos dentro das agulhas da ferrita (Figura 6 – b), sendo estes 

mais finos que na bainita superior. A ferrita neste caso apresenta-se semi coerente com a 

matriz formando-se em plaquetas. A bainita inferior apresenta uma estrutura acicular, 

porém ao aumentar a temperatura a estrutura torna-se menos acicular. A nucleação da 

bainita inferior ocorre predominantemente no interior dos grãos, e da superior nos 

contornos do grão austenítico (BHADESHIA, 2001). 

 

III-  Ferrita acicular 

 

A ferrita acicular (Figura 7 – a) é formada a temperaturas tão baixas quanto as 

necessárias para a formação da bainita em aços de baixo carbono e baixa liga resfriados 

continuamente (WAINER; BRANDI; MELLO, 1995). Forma-se intragranularmente, 

nucleando-se de forma heterogênea em sítios como inclusões, precipitados ou outras 
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irregularidades nos grãos austeníticos. A ferrita acicular cresce com alta razão de aspecto, 

gerando uma microestrutura fina (COCHRANE, 1982; STRANGWOOD; BHADESHIA, 

1981).  

Bhadeshia e Svensson (1993) afirmam que a ferrita acicular presente nos cordões 

de solda é uma bainita livre de carbonetos, nucleada intragranularmente e que estas fases 

competem entre si, ou seja, o crescimento de uma é sempre em detrimento da outra. 

Quando o tamanho de grão da austenita é grande o suficiente e a densidade de inclusões 

torna-se relativamente grande, a formação da ferrita acicular é favorecida (Figura 7 – b). Já 

para grãos austeníticos pequenos (Figura 7 – c) ou grandes, porém com baixa densidade de 

inclusões (Figura 7 – d), a bainita é favorecida e forma-se nos contornos de grão e avança 

para o interior evitando o desenvolvimento da ferrita acicular.  

 

Figura 6 - Bainita (a) superior e (b) inferior. 
 

 
(a) 

 
(b) 

Fontes: (a) (CALLISTER, 2007), (b) (BHADESHIA, 1980).  

 

Figura 7 - (a) Ferrita acicular em cordão de solda, (b) estrutura favorecendo a formação da ferrita acicular, 

(c) e (d) estruturas favorecendo a formação da bainita.  
 

 
(a) 

  
(b) 

 

 
(c) 

 
(d) 

Fonte: Adaptado de (BHADESHIA; SVENSSON, 1993). 

sem inclusões
Tamanho de grão 

austenítico menor

Com inclusões Tamanho de grão 
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austenítico maior

(a)

(b)

(c)

sem inclusões
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austenítico menor
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IV -  Ferrita de segunda fase ou de Widmanstätten 

 
A ferrita de Widmanstätten nucleia preferencialmente a partir dos contornos de grão 

da austenita e cresce ao longo de planos bem definidos (família 111), em uma proporção de 

aproximadamente 10:1, mantendo com estes uma relação cristalográfica definida, segundo 

um mecanismo que pode envolver tanto difusão como o movimento cooperativo de 

átomos. Devido ao superesfriamento necessário para a formação da ferrita de 

Widmanstätten, as regiões da austenita entre as placas de ferrita se enriquecem de carbono 

durante seu crescimento, induzindo a formação de austenita retida, martensita ou 

constituintes ricos em carbono, como a perlita. Podem ser primárias (ferrita de segunda 

fase alinhada) ou secundárias (ferrita de segunda fase não alinhada), as primárias crescem 

diretamente da austenita, já as secundárias crescem da ferrita de contorno de grão (ALI; 

BHADESHIA, 1990). 

 
V - Ferrita de contorno de grão e poligonal intragranular 

 
Ferrita de contorno de grão e intergranular são características de soldas com baixa 

taxa de resfriamento e também em aços com baixo teor de elementos de liga. Entre as duas, 

a primeira a se formar é a ferrita de contorno de grão. A ferrita de contorno de grão formar-

se na decomposição da austenita e consiste de cristais de ferrita que nuclearam nos 

contornos de grão austeníticos. Apresentam uma forma equiaxial ou lenticular. Em altas 

temperaturas é comum o crescimento rápido, adquirindo formato equiaxial e em baixas 

temperaturas é possível encontrar facetas em apenas um os lados. Entre os seus grãos 

podem ser observados constituintes ricos em carbono e impurezas segregadas durante a 

transformação de fase, como a perlita. Normalmente não é encontrada em aços de alta 

resistência, pois os mecanismos de endurecimento destes retardam tanto a nucleação 

quanto as reações de crescimento por difusão que ocorrem no contorno de grão da 

austenita. A ferrita poligonal intragranular encontra-se na forma de grãos poligonais e 

nucleia no interior do grão austenítico. Ela é favorecida se a austenita tiver um tamanho de 

grão muito maior que a ferrita que está sendo formada nos seus contornos e se houver 
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sítios para nucleação intragranular, como as inclusões (BHADESHIA; SVENSSON, 

1993). 

 

 

VI - Agregado ferrita-carbonetos (Perlita) 

  

A perlita consiste de plaquetas alternadas de cementita e ferrita. A nucleação 

cooperativa pode iniciar com a fase ferrita ou cementita, e ocorrer nos contornos de grão da 

austenita ou intragranular. Se a nucleação inicia-se com a fase ferrita, ela cresce na forma 

de lamela para o interior do grão austenítico rejeitando o carbono solubilizado na austenita, 

devido a baixíssima solubilidade do carbono na ferrita, deixando a região adjacente à 

ferrita suficientemente rica em carbono favorecendo a nucleação da cementita (Fe3C). Com 

a nucleação e crescimento da cementita (consumindo o carbono) a região adjacente à 

cementita, agora praticamente livre do carbono, induz a nucleação e crescimento da ferrita. 

Esse processo continua, formando as camadas alternadas de ferrita e cementita da colônia 

perlítica. O dimensionamento das lamelas é controlado pela difusão do carbono, altas 

temperaturas geram espaçamento interlamelar maiores (THEWLIS, 2004).  

 
VII -  Microconstituinte martensita-austenita (MA) 

 
O microconstituinte MA é formado de martensita de alto carbono e austenita retida, 

e é encontrado normalmente na forma poligonal. É formado em regiões ricas em carbono 

na austenita remanescente que, dependendo das condições de resfriamento, pode se 

decompor em ferrita e carbonetos ou se transformar em martensita e austenita retida, 

formando o  microconstituinte MA. É normalmente encontrado em cordões de solda de 

aços ARBL devido à presença de elementos gamagênicos (C, Mg, Ni, Mo e Si). Em soldas 

multipasses o constituinte MA se forma preferencialmente nos contornos de grãos da 

austenita transformada a partir de uma região rica em carbono a qual é re-austenizada pelos 

passes subsequentes (BOSE FILHO; STRANGWOOD, 1996). 

 

Em 1980, Abson e Dolby sugeriram uma classificação dos constituintes formados 

em um cordão de solda baseada na morfologia dos constituintes. Anos depois, após 

algumas modificações, essa classificação foi adotada pelo o Instituto Internacional de 
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Soldagem (International Institute of Welding – IIW). Segundo este sistema os constituintes 

mais comuns da zona fundida encontram-se na Figura 8. 

 

Figura 8 - Típicos constituintes microestruturais nos cordões de solda dos aços C-Mn. PF - Ferrita primária, 

PF (G) - Ferrita de contorno de grão, PF (I) – Ferrita poligonal intragranular, AF – Ferrita acicular, FS (A) – 

Ferrita de segunda fase alinhada, FS (NA) – Ferrita de segunda fase não alinhada, FC – Agregados ferrita 

carbonetos e M – Martensita. 
 

  

  

 Fonte: Adaptada de (LANCASTER, 1999). 

 

 

3.3        SOLDAGEM POR FEIXE DE LASER  

 

 

 Desde 1960, com a invenção dos lasers do estado sólido e gasoso de alta potência, 

estes vêm desempenhando um papel importante na união de materiais. Sua utilização 

aumentou em 1970 com a comercialização dos lasers de alta potência, sendo muito 
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utilizado nas indústrias automotiva, aeroespacial, etc. As vantagens desse processo são 

dadas por um preciso controle de energia, elevada penetração, alta velocidade, baixa 

distorção térmica, ZAC reduzida e fácil automação. Devido a essas vantagens a soldagem a 

laser vem ganhando espaço em relação às soldas realizadas a arco elétrico, por atrito e por 

resistência (DAWES, 1992; LIN, RAMADAN, MARIMUTHU, 2011)   

    

 

3.3.1 Fundamentos do laser 

 

 

O principio de funcionamento do laser (Light Amplification by Stimulated Emission 

of Radiation) é baseado na emissão estimulada teorizada por Albert Eistein em 1917, que 

somente na década de 60 começou a ser utilizado no processamento de materiais (corte, 

solda, tratamentos térmicos e etc). 

A emissão estimulada é um fenômeno que ocorre quando ondas eletromagnéticas, ao 

interagirem com os átomos, estimulam os elétrons que estão em um nível inferior de 

energia a passarem para um nível superior de energia, devido à instabilidade, ao 

retornarem ao nível original os elétrons liberam energia na forma de fótons. No laser, a 

região onde ocorre o fenômeno de emissão estimulada é chamada de meio ativo. Para 

ocorrer emissão estimulada o meio ativo precisa receber energia, processo chamado de 

bombeamento, por meio de uma fonte de corrente contínua, por pulsos de luz, reação 

química ou diodos. Esse processo transforma o meio ativo em meio amplificador de 

radiação e as ondas eletromagnéticas formadas dentro da cavidade óptica são refletidas nos 

espelhos (dispostos lateralmente) e volta ao meio. Após várias reflexões, os fótons estarão 

alinhados no sentido do eixo dos espelhos e saem por um espelho parcialmente refletor. 

Um laser sólido com meio ativo de Nd:YAG é ilustrado na Figura 9. O comprimento de 

onda emitido pelo laser é função da energia dos níveis em que os elétrons são estimulados. 

A luz emitida do laser é monocromática, coerente (as oscilações estão em fase) e direcional 

(baixa divergência do feixe). 

Os lasers são classificados quanto ao meio ativo (gás, líquido ou sólido), potência, 

comprimento de onda, modo de operação e aplicação. A classificação mais importante é 

referente ao meio ativo, sendo o dióxido de carbono (CO2), óxido de ítrio-alumínio dopado 

com neodímio (Nd: YAG) e laser a fibra dopados com terras raras os lasers mais comuns. 

 Entre as fontes de lasers citadas, o laser a fibra vem ganhando mercado devido a 
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suas qualidades (MIRANDA et al. 2009; FABARI; CHEN; ZHOU, 2011). Em relação aos 

custos, um trabalho de Ream (2004) mostra os custos operacionais referentes a oito anos 

de uso de quatro lasers mais comuns (CO2, YAG, fibra e disco), e conclui que em longo 

prazo o laser a fibra possui custo inferior aos outros. 

 

Figura 9 - Desenho esquemático do funcionamento de um laser. 
 

 
Fonte: (MIRIN, 2011). 

  

 

3.3.2 Soldagem a laser - Interação do feixe de laser com os metais 

 

 

O feixe (como qualquer radiação eletromagnética) pode interagir com o metal de três 

maneiras, ser refletido, absorvido e/ou transmitido. A radiação absorvida interage com os 

elétrons livres do metal que serão postos em movimento pela frequência do campo elétrico, 

e esta vibração (fônons) é transmitida à estrutura cristalina. Se a energia absorvida pela 

rede cristalina for suficientemente alta, a vibração se torna tão intensa que quebra as 

ligações da estrutura e funde o material. Se essa energia absorvida for maior ainda o 

material vaporiza. Segundo Shuöcker (1998), a absorção do feixe do laser pelo material 

aumenta com a temperatura, permitindo seu uso em soldagem. Para um laser de CO2, a 
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capacidade de absorção do feixe pelo aço carbono varia de 4% (temperatura ambiente) 

para 30% (temperatura de fusão) até 90%(temperatura de vaporização). 

O laser possui alta densidade de potência e esta propriedade determina o modo de 

soldagem, se é por condução (<10
3 

W/mm
2
) ou por penetração (>10

4 
W/mm

2
). Por 

condução, a radiação é absorvida na superfície e transferida para o interior do material por 

condução, e portanto, apresenta uma baixa penetração. Devido à baixa densidade de 

potência, não há vaporização significativa no processo.  

A soldagem por penetração envolve alta densidade de potência e a superfície do 

material vaporiza no ponto de interação do feixe. Independentemente do tipo de laser 

utilizado, a energia é absorvida na superfície do metal por uma camada de apenas alguns 

nanômetros por um processo conhecido como absorção de Fresnel. Se a intensidade é 

suficientemente elevada, ocorre a ionização dos elétrons do metal. Estes elétrons livres, em 

seguida, absorvem a energia diretamente do feixe por meio de um processo conhecido 

como Bremsstrahlung inverso, isto resulta em temperaturas mais elevadas, aumentando a 

ionização e a absorção, formando uma pequena depressão na peça, chamada de Keyhole 

(MACKWOOD; CRAFER, 2005). Com a formação do Keyhole o canal de vapor recebe 

muitas reflexões em seu interior e a energia é absorvida pelo material por dois processos, 

pela transferência de energia dos fótons para os elétrons do plasma parcialmente ionizado 

formado dentro e acima da cavidade (Keyhole), e pela absorção por múltiplas reflexões do 

feixe nas paredes do Keyhole. Alguma absorção ou dispersão de energia pode ocorrer pelo 

plasma (vapor ionizado) ou pluma (material vaporizado) reduzindo a eficiência do feixe.  

 

 

3.3.3 Parâmetros do processo  

 

 

 Um grande volume de pesquisas possui o objetivo de compreender o efeito dos 

parâmetros de soldagem a laser sobre as propriedades do cordão de solda. A microestrutura 

gerada no cordão de solda, a geometria do cordão, presença de tensões residuais, 

descontinuidades, entre outros, são relacionados à potência do laser, à velocidade de 

soldagem, foco do feixe, gás de proteção, etc. Estes parâmetros devem ser selecionados 

para determinar qual o melhor procedimento de soldagem para se obter cordões de solda 

com qualidade. Os parâmetros do processo a laser podem ser divididos em relação à parte 

óptica do laser (distância, diâmetro focal, profundidade, posição do foco e gás de proteção 
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da unidade óptica) e operacional da soldagem (potência, velocidade de soldagem e gás 

utilizado na proteção do cordão de solda) (DAWES, 1992).    

 Os raios de luz presentes em um feixe podem convergir ou divergir ao passarem por 

um sistema óptico e essa variação gera alguns parâmetros envolvidos no feixe do laser, 

como: o diâmetro focal (d), distância focal (F), profundidade do foco (L), ângulo de 

convergência do feixe (ϴ) e diâmetro incidente na lente óptica (D), como apresentado na 

Figura 10.     

 

Figura 10 – Parâmetros ópticos envolvidos no feixe do laser. 

 
 

Fonte: Adaptado de (DAWES, 1992). 

 

 Considerando que o feixe de luz com um determinado diâmetro de incidência na 

lente óptica (D) converge ao passar por uma lente e terá seus raios se agrupando em um 

ponto, chamado de foco, onde se formará o menor diâmetro desse feixe, denominado de 

diâmetro focal (d), que terá uma distância em relação à lente, denominado de distância 

focal (F), e um ângulo ϴ de convergência do feixe. Próximo ao foco, existe uma região 

onde o diâmetro do feixe não sofre grandes variações. O comprimento dessa região é 

denominado de profundidade de foco (L). O ângulo de incidência do feixe e o ponto do 

foco influenciam a condição de absorção de energia pelo material. 

 A posição do foco em relação à superfície da junta deve ser tal que permita a 

adequada densidade de potência necessária para a formação do Keyhole, permitindo a 

máxima profundidade de penetração, e para isso recomenda-se que o foco se encontre 

sobre a superfície da junta ou um pouco abaixo dela (SEYFFARTH; HOFFMANN, 2000). 

A Figura 11 apresenta a geometria do cordão de solda em função da posição do foco. 

Para soldagem a laser com potência máxima de 10 kW recomenda-se um número 

focal (f), dado pela equação 4, entre 6 a 9 (DAWER, 1992; CUNHA, 2008), pois quanto 

menor o número focal (f), menor será o diâmetro focal, que resultará em maior densidade 

de potência, o que é bom até um limite, pois, entre outras coisas, feixe com diâmetro muito 
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pequeno gera cordão muito estreito, que exige maior precisão no alinhamento e fixação da 

junta, e potência muito elevada pode gerar perdas de metal por evaporação. 

 

Figura 11 - Influência da posição do foco na geometria do cordão de solda. 

 

Fonte: (SEYFFARTH; HOFFMANN, 2000) 

   

O número focal depende da distância focal e do diâmetro do feixe incidente, sendo 

esse último medido no equipamento e a distância focal determinada empiricamente. O 

valor aproximado do diâmetro focal (d) pode ser estimado pela equação 5 (DAWER, 

1992). Recomenda-se uma profundidade do foco que não altere mais que 10% da 

densidade de potência, e comprimentos do feixe com variação de no máximo 5% em 

relação ao diâmetro focal, para permitir uma tolerância no ajuste da posição focal sobre a 

peça. A profundidade de foco (L) pode ser estimada pela equação 6. 

 

𝑓 =  
𝐹

𝐷
                                                     (4) 

 

𝑑 =  
2,44 𝜆  𝐹 (2𝑀+1)

𝐷
                                             (5) 

 

𝐿 =  
4𝜆𝐹  

𝜋𝐷
                                                    (6) 

 

Onde, F, D e 𝜆  (comprimento de onda) são dados em milímetros, e M é o modo 

TEMXX (M = XX/100).  

 Os gases normalmente utilizados no processo de soldagem a laser são o argônio, o 

hélio, dióxido de carbono e nitrogênio, e as misturas mais comuns são de argônio com 

hélio e argônio com nitrogênio. O gás utilizado possui duas funções: (I) proteger a poça de 

fusão (que inclui o keyhole) da atmosfera, evitando a formação de poros e óxidos, e (II) 

diminuir a formação do plasma acima do keyhole, que pode interagir com o feixe do laser, 

espalhando-o, reduzindo a densidade de potência. A vazão do gás varia em função do tipo 
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de material soldado. Materiais facilmente oxidados devem ser soldados com maior vazão 

do gás (DAWER, 1992). 

 Entre os gases citados anteriormente o hélio é indicado devido ao seu elevado 

potencial de ionização, diminuindo a possibilidade de formação do plasma e por ser inerte. 

Porém o custo desse gás chega a ser três vezes maior em relação ao argônio e dez vezes em 

relação ao dióxido de carbono e nitrogênio. O gás argônio também é utilizado, porém por 

apresentar baixo potencial de ionização e densidade maior que o ar atmosférico pode 

formar densas nuvens de plasma, o que pode inviabilizar seu uso. O gás nitrogênio também 

possui elevado potencial de ionização, o que impede a formação do plasma, porém pode 

causar fragilização do metal de solda, não sendo recomendado para soldas em juntas 

submetidas a solicitações severas. O dióxido de carbono só é indicado para soldagem em 

modo pulsado, pois forma grande quantidade de plasma. 

A velocidade de soldagem e potência do laser influenciam no aporte térmico (AT), 

dado pela equação 7, e esse, juntamente com a geometria da junta e material, ditam a 

velocidade de resfriamento da junta soldada e consequentemente a microestrutura do 

cordão e suas propriedades mecânicas. A superfície do cordão (convexa, côncava ou reta) 

atua como concentrador de tensão e pode diminuir a resistência à fadiga da estrutura 

soldada (DU et al., 2000).  

𝐴𝑇 =  𝜂
𝑃

𝑉
                                                  (7) 

 

Onde 𝜂 é o coeficiente de rendimento do processo (pode variar de 0,6 à 0,9 

dependendo do equipamento), P é a potência do laser em watts e v a velocidade de 

soldagem em mm/s.  

 

 

3.4  MECÂNICA DA FRATURA 

 

 

3.4.1 Breve histórico da mecânica da fratura e fadiga 

  

 

  Mecânica da fratura é a área que analisa o comportamento mecânico de sólidos com 

trincas, submetidos a carregamentos estáticos ou cíclicos, e tem como objetivo entender e 

estimar a vida útil de componentes contendo trincas. Trincas são descontinuidades comuns 
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em componentes mecânicos e grandes estruturas. Elas podem ser geradas pelos processos 

de fabricação (como forjamento, laminação, etc) e/ou na montagem de componentes ou 

estruturas (mediante os processos de soldagem, fixação por rebites, etc), ou durante 

serviço, devido às solicitações cíclicas, sobrecargas, fluência e/ou corrosão.    

  A motivação para o desenvolvimento da mecânica da fratura foi a ocorrência de 

falhas em carregamentos com solicitações inferiores às tensões nominais de resistência 

mecânica, como ocorreu com as embarcações da série Liberty durante a Segunda Guerra 

Mundial (primeiras embarcações fabricadas com cascos completamente soldado) e dos 

aviões Comet na década de 1950 (primeiros aviões comerciais a jato) (JUVINALL, 1967; 

MANESCHY; MIRANDA, 2014). 

  As primeiras pesquisas relacionadas diretamente à mecânica da fratura foram 

realizadas independentemente por Charles Edward Inglis e Karl Wieghardt ao 

demonstrarem, analiticamente, que elevados valores de tensões podem ser atingidos em 

zonas onde existem irregularidades geométricas (ERDOGAN, 2000; ROSSMANITH, 

2006). Inglis em 1913, com base na metodologia da resistência dos materiais, fez uma 

análise das tensões para uma placa infinita com orifício central em forma de elipse, 

solicitada por tração aplicada perpendicularmente ao eixo maior, e demonstrou que o fator 

de concentração de tensões aumentava à medida que diminuía o raio de curvatura da 

elipse.  

  Alan Arnold Griffith trabalhava em uma empresa aeronáutica Inglesa (Royal 

Aircraft Establishment) e pesquisava a causa das falhas nos pára-brisas de aeronaves. Usou 

a primeira lei da termodinâmica para analisar o comportamento mecânico de materiais 

frágeis contendo trincas (MANESCHY, MIRANDA, 2014). Griffith, com o trabalho 

publicado em 1920, mostra, por meio do balanço entre energia elástica de deformação e de 

superfície que a trinca só irá se propagar instavelmente quando a energia disponível para 

movê-la for maior que a energia necessária para criar as novas superfícies da trinca 

(ERDOGAN, 2000). Essa afirmação só é válida para materiais perfeitamente frágeis. 

Irwin, em 1949, sugeriu uma modificação na teoria proposta por Griffith visando à 

aplicação nos materiais que exibem deformação plástica, uma vez que esta consome parte 

da energia com a deformação.  

  George R. Irwin e Egon Orowan propuseram que o balanço de energia deve ser 

realizado entre a energia superficial, do escoamento e da deformação plástica que ocorre na 

região da raiz da trinca. Irwin definiu a fonte de energia para o processo de propagação da 

trinca por meio da energia elástica total liberada. Orowan, em 1950, separou as parcelas de 
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energia consumida na deformação plástica do material e na criação das superfícies e 

propôs um termo correspondente à energia absorvida no processo de deformação plástica.

  Posteriormente, Irwin e seus colaboradores, introduziram em 1956, baseados em 

um estudo patrocinado pela marinha americana, o conceito da taxa de energia liberada (G), 

que está relacionado com a força de crescimento da trinca e depende da energia para 

formação de superfície e energia para deformação plástica. Em 1957 introduziram o fator 

de intensidade de tensões (K) que descreve a intensidade do campo de tensão-deformação 

nas vizinhanças da ponta da trinca. 

 Concomitantemente, em meados de 1950, Paul C. Paris, ainda como estudante de 

pós-graduação da Universidade de Lehigh, trabalhava como consultor da Boeing Company  

no estudo de fratura no projeto das aeronaves Boeing 707 e KC-135 e, em conjunto com o 

grupo do Naval Research Laboratory (EUA), começou a investigar a utilização do fator 

intensidade de tensão (k) para resolver o problema de propagação de trincas por fadiga 

(PARIS, 1994). Com base nessas pesquisas, Paris e seus colaboradores propuseram, em 

1960, o uso da teoria de fratura para a previsão da vida de componentes trincados 

solicitados por cargas cíclicas que causam fadiga no material. Paris e Erdogan 

demonstraram, em 1963, haver correlação entre ΔK e a taxa de crescimento da trinca por 

ciclo de carga (da/dN). O tema fadiga já tinha um pouco mais de um século de pesquisas, 

considerando que os trabalhos iniciais sobre o assunto foram feitos pelo engenheiro alemão 

August Wöhler que, em 1860 descreveu, quantitativamente, como dimensionar uma 

estrutura para resistir a carregamentos cíclicos. Daí em diante um grande número de 

pesquisas estabeleceu as bases para a teoria denominada fadiga de alto ciclo ou sob tensão. 

O estudo de fadiga evoluiu rapidamente, com numerosas contribuições, como as propostas 

por Gerber em 1874 e Goodman em 1899, que elaboraram a metodologia para a 

determinação da vida de peças solicitadas por cargas flutuantes (tensões alternadas e 

médias superpostas) e o trabalho de Miner que, em 1945, propôs a regra de dano 

acumulado. Um grande impulso do que hoje se considera uma visão moderna para a 

análise de fadiga foi estabelecido a partir das investigações independentes de Coffin e 

Manson, que em meados dos anos 1950 introduziram os conceitos de fadiga de baixo ciclo 

ou sob deformação controlada. Elber, em 1970, propôs levar em conta o efeito do 

fechamento da trinca. 

  Em meados dos anos 1960 os conceitos da Mecânica da Fratura Linear-Elástica 

(MFLE) já estavam praticamente consolidados. Alan Wells teve contato com as 

metodologias da MFLE ao realizar uma visita ao laboratório de pesquisas da Marinha 
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Americana e, ao retornar à associação inglesa de soldagem (Britsh Welding Reseach 

Association) da qual fazia parte, tentou aplicar o fator intensidade de tensão (K) em aços de 

baixa e média resistência e verificou uma incompatibilidade nos resultados devido à grande 

tenacidade desses materiais (MANESCHY, MIRANDA, 2014). Wells, em 1961, 

introduziu o parâmetro denominado abertura da ponta da trinca (Crack Tip Opening 

Displacement - CTOD), que foi apresentado como uma alternativa para modelar a zona 

plástica formada em torno da extremidade da trinca. Devido a sua participação na Britsh 

Welding Reseach Association o CTOD foi extensivamente utilizado em juntas soldadas 

(ANDERSON, 1995). 

  James Robert Rice propôs, em 1968, o uso de um parâmetro, a integral J, para 

descrever o campo de tensões nas situações em que as grandes cargas aplicadas causam 

altas deformações plásticas que invalidam a aplicação de K. A integral J é baseada no 

conceito de balanço de energia onde a taxa de liberação de energia de deformação de um 

sólido elástico não-linear contendo uma trinca pode ser expressa por uma integral de linha. 

Hutchinson, Rice e Rosengren desenvolveram um modelo que permite descrever o campo 

de tensões e deformações em regime elasto-plástico, conhecido como solução HRR.  

Juntamente com o desenvolvimento da mecânica da fratura houve também o 

desenvolvimento dos conceitos de vida segura, falha segura e tolerância ao dano e o 

desenvolvimento do tratamento probabilístico, dos métodos numéricos, e elaboração de 

modelos que permitiram a grande expansão da mecânica da fratura, com grande utilização 

nas indústrias aeronáutica, automotiva, nuclear e outras. 

    

3.4.2 Considerações da MFLE para a propagação da trinca por fadiga 

 

 

  A aplicação da MFLE na fadiga deve-se ao conceito de similaridade onde as 

condições na ponta da trinca são definidas por um parâmetro do carregamento, o fator 

intensidade de tensão. Com o carregamento cíclico, uma zona de deformação plástica é 

formada na ponta de trinca e deixa atrás de si deformação plástica adjacentes às faces da 

trinca. Se a zona plástica é suficientemente pequena e estiver dentro da zona de 

singularidade, as condições na frente da trinca são definidas pelo fator intensidade de 

tensão e a velocidade de propagação da trinca pode ser caracterizada por ele.   
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  Como dito anteriormente, Paris e seus colaboradores propuseram o uso da teoria de 

fratura para a previsão da vida de componentes trincados solicitados por cargas cíclicas. 

Anteriormente, Irwin, utilizando as funções complexas obtidas por Westergaard (1939) 

definiu, em 1957, o fator de intensidade de tensão (k), que quantifica o campo de tensões 

em torno de uma trinca em um componente predominantemente linear.  

  O campo de tensões na ponta da trinca depende de como a trinca é solicitada e que 

o sistema de tensão pode ser descrito pelos três modos de movimento relativo de suas duas 

superfícies fraturadas, como apresentado na Figura 12, modo I (abertura da trinca - normal 

ao plano da trinca), modo II (deslizamento ou cisalhamento dos planos - cisalhamento 

paralelo ao plano e perpendicular à ponta da trinca) e modo III (rasgamento - cisalhamento 

paralelo ao plano e à ponta da trinca).  

    

Figura 12 – Modos geométricos de carregamentos nas superfícies da trinca: (a) modo I, (b) modo II e (c) 

modo III 

  
(a)   

(b) 

  
(c) 

 Fonte: (SCHIJVE, 2004).  

 

  Para o modo I de fratura, o campo de tensões na ponta da trinca (Figura 13) pode 

ser quantificado pelas equações 8(a) à 8 (e), onde somente os primeiros termos de uma 

série expandida são apresentados, considerando coordenadas polares cilíndricas com 

origem na ponta da trinca.  

 

Figura 13 – Concentração de tensão na ponta da trinca. 

 

Fonte: Adaptado de (ANDERSON, 1995). 
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𝜎𝑧𝑧 =  𝜈  𝜎𝑥𝑥 + 𝜎𝑦𝑦    Estado plano de deformações     (8c) 
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𝜏𝑥𝑧 =  𝜏𝑦𝑧 =  0                                           (8e) 

 

  O termo σ 𝑎, comum às equações citadas acima, permite conhecer o campo de 

tensões na ponta da trinca. O fator intensidade de tensão (K) para o modo I de fratura é 

definido pela equação 9: 

 

KI = f(g)  σ 𝜋𝑎                                                  (9) 

  

onde o parâmetro f(g) é um fator adimensional que depende da geometria do componente 

estrutural e da trinca.  

 A MFLE trata das situações em que o tamanho da zona plástica é pequeno se 

comparado ao comprimento da trinca. Uma aproximação para o tamanho da zona plástica 

ilustrado na Figura 14 e pode ser dado igualando-se σyy na equação 8(b) ao limite de 

escoamento do material σe resultando na equação 10 para o estado plano de tensões e para 

ϴ = 0.   

𝑟𝑦 =  
1

2𝜋
  

𝐾

𝜎𝑒
 

2

                                                    (10) 

 

  A equação 10 é uma simplificação, uma vez que a solução foi obtida para o regime 

elástico, e o tamanho representa uma dimensão menor que a realmente existente. Quando o 

comportamento plástico passa a prevalecer ocorre uma redistribuição da tensão à frente da 

região plástica, aumentando seu tamanho, e após um balanço de cargas o tamanho pode ser 

dado pela equação 11.  
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Figura 14 - Distribuição de tensões no regime elástico e elasto-plástico na ponta da trinca com variação do 

raio (r). 

 

 Fonte: Adaptado de (ANDERSON, 1995). 

 

𝑟𝑝 =  
1

𝜋
  

𝐾

𝜎𝑒
 

2

                                                    (11) 

 

  A zona plástica no estado plano de deformação é menor do que no estado plano de 

tensão, devido à triaxialidade de tensões, que faz com que a tensão efetiva de escoamento 

seja maior que a tensão limite determinada a partir de ensaios uniaxiais. Desse modo o raio 

plástico para o estado plano de deformação é dado pela equação 12.  

 

𝑟𝑝 =  
1

3𝜋
  

𝐾

𝜎𝑒
 

2

                                                    (12) 

    

 

3.4.3 Propagação da trinca por fadiga  

 

 

 A mecânica da fratura, quando aplicada à análise de trincas geradas por fadiga, 

permite determinar o tempo que o defeito leva para avançar de um tamanho inicial até um 

valor final aceitável, previamente especificado. A velocidade de propagação da trinca é 

uma função do nível de tensão, do tamanho da trinca e também das propriedades do 

material. Na maior parte das situações práticas, as zonas plásticas ficam restritas à ponta da 

trinca o que, em princípio, justifica considerar-se que a propagação se dá com o material na 

vizinhança da fissura no regime linear-elástico. 

A propagação de trincas inicia-se com o crescimento de várias trincas ao longo de 

planos de deslizamentos ativos (estágio I), que apresentam uma inclinação de 

aproximadamente 45° em relação ao eixo da máxima tensão de tração, que se unem para 

Elástico 

Elasto-plástico 

σR 

σe 
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formar uma trinca dominante. No estágio I, a propagação é controlada pela componente 

de cisalhamento da tensão aplicada. A transição do estágio I para o estágio II está 

associada à mudança do deslizamento simples para o deslizamento múltiplo, e o estágio 

II é atingido quando a trinca começa a seguir um curso perpendicular à direção da 

máxima tensão de tração, no qual a trinca continua a crescer até atingir o tamanho crítico 

onde inicia-se a propagação instável da trinca, ocasionando o colapso mecânico da 

estrutura. A Figura 15 (a) ilustra os estágios I e II do crescimento de uma trinca.  

O crescimento da trinca no estágio II ocorre por arredondamento e afinamento 

repetitivo da ponta da trinca, modelo proposto por Laird e mostrado esquematicamente na 

Figura 15 (b). Durante a parcela trativa do ciclo de carregamento, grandes deformações 

plásticas na ponta da trinca causam deslizamento localizado e o arredondamento da trinca 

(sequência a-b-c da Figura 15-b). Com a reversão do carregamento, as faces da trinca são 

forçadas uma contra a outra e a nova superfície criada durante a tração é dobrada 

parcialmente junto à ponta da trinca, formando um novo par de “orelhas”. Após 

completar a parcela compressiva do ciclo de carregamento, a ponta da trinca se afia 

novamente e o processo reinicia com uma nova carga de tração (sequência d-e-f da 

Figura 15-b). Esse modelo explica a formação das estrias de fadiga do tipo I, a existência 

de estrias com formatos diferentes sugere a ocorrência de variações desse processo. 

O avanço da trinca no estágio II está associado aos altos níveis de tensão que 

causam a deformação plástica cíclica na ponta da trinca. O componente trativo da tensão 

é necessário para separar as faces da trinca e produzir o arredondamento da ponta. O 

componente cisalhante é responsável pela produção do deslizamento que cria a nova 

superfície. Componentes e estruturas podem, em algumas situações, apresentar 

descontinuidades decorrentes dos processos de produção, como laminação, conformação, 

soldagem, etc. Nesses casos, a resistência à fadiga pode ser avaliada diretamente pelo 

estudo do crescimento da trinca.  

Durante o crescimento da trinca, o fator intensidade de tensão (K) na ponta da 

trinca varia devido à variação da tensão aplicada (𝜎) e também do incremento no 

comprimento da trinca (𝑎). Para um carregamento cíclico de amplitude constante com 

variação senoidal da tensão (Figura 16) tem-se um valor máximo de tensão (𝜎𝑚á𝑥), um 

valor mínimo de tensão (𝜎𝑚𝑖𝑛 ), a tensão média (𝜎𝑚 ) e a amplitude de tensão (∆𝜎). Os 

valores do fator intensidade de tensão máximo (𝐾𝑚á𝑥 ) e mínimo (𝐾𝑚𝑖𝑛 ) são encontrados 

pelas equações 13 e14. Outros parâmetros que caracterizam o ciclo de carregamento são a 

amplitude do fator intensidade de tensão (∆𝐾) e a razão de tensão, dadas pelas Equações 
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15 e 16. Há uma interdependência entre eles, a determinação de quaisquer dois desses 

parâmetros é suficiente para definir os outros parâmetros e, portanto, definir o 

carregamento. 

 

Figura 15 – (a) Estágios I e II de crescimento da trinca e (b) sequência de eventos na propagação de trincas. 

(a) 

 
(b) 

Fontes: (a) Adaptado de (ELLYIN, 1997) (b) (SCHIJVE, 2004). 

  

 

Figura 16 – Carregamento com amplitude constante. 

 
Fonte: Adaptado de (GDOUTOS, 2005). 

 

 

𝐾𝑚á𝑥 = 𝑓 𝑔 𝜎𝑚á𝑥   𝜋𝑎                                       (13) 

 

𝐾𝑚𝑖𝑛 = 𝑓 𝑔 𝜎𝑚𝑖𝑛   𝜋𝑎                                       (14) 

 

∆𝐾 =  𝐾𝑚á𝑥 − 𝐾𝑚𝑖𝑛                                         (15) 

 

𝑅 =  
𝐾𝑚𝑖𝑛

𝐾𝑚 á𝑥
                                                   (16) 

  

Em um carregamento cíclico, onde N é o número de ciclos, a propagação da trinca 

por fadiga possui um comportamento em relação à variação do fator intensidade de 

tensão (∆𝐾) que pode ser dividido em três etapas, apresentadas na Figura 17. A primeira 
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etapa é onde a propagação inicia-se após atingir um valor limite da variação do fator 

intensidade de tensão, conhecido como ΔKth, e sua velocidade de propagação aumenta 

significativamente no início com o aumento do ∆𝐾. Posteriormente esse aumento 

decresce, etapa associada a taxas de crescimento na faixa de 10
-10

 e 10
-8 

m/ciclo, e é 

representada pela região I da Figura 17. A segunda etapa, região II da Figura 17, é 

caracterizada por representar uma relação funcional parabólica entre a amplitude do fator 

intensidade de tensão (∆𝐾) e a taxa de propagação da trinca por ciclo de carregamento 

(da/dN). Essa relação, encontrada por Paris e Erdogan (1963), permitiu relacionar o ∆𝐾 

com da/dN pela equação 17, conhecida como Lei de Paris. A terceira etapa, dada pela 

região III da Figura 17, é caracterizada por um acréscimo na taxa de propagação da trinca 

com o aumento da ∆𝐾 à medida que o 𝐾𝑚á𝑥  se aproxima do fator intensidade de tensão 

crítico (𝐾𝑐), e constitui o período de propagação instável da trinca, com taxa de 

propagação maior que 10
-3 

m/ciclo. 

 

𝑑𝑎

𝑑𝑁
= 𝐶 (∆𝐾)𝑛                                                (17) 

 

A Lei de Paris, dada pela equação 17, possui C e n como parâmetros que 

dependem do material (microestrutura e propriedades mecânicas), carregamento (razão 

de carga, frequência, forma da onda e tensão máxima) e condições experimentais 

(temperatura e atmosfera) (HUDSON, SEWARD, 1976).  

 

Figura 17 - Representação esquemática, em escala bi-logarítmica, do comportamento do crescimento de 

trinca de fadiga. 

 

Fonte: (ZONG; SHI; WANG, 2015). 
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3.4.4 Fatores que afetam a propagação estável da trinca por fadiga  

 

 

Segundo diversos autores, entre eles Sadananda e Vasudevan (2003), Roven e Nes 

(1991), Vallellano, Navarro e Dominguez (2013), Klesnil e Lukàs (1992), Anderson 

(2005), vários fatores afetam a propagação de trincas curtas e o início da propagação da 

trinca (para trincas longas), porém possuem pouca influência na propagação estável da 

trinca (estágio II – trincas longas). A Figura 18 (a) apresenta a comparação entre a curva 

de propagação de trincas curtas em relação à trinca longa. A curva de propagação das 

trincas curtas apresenta um comportamento anômalo devido à interação contínua com a 

microestrutura do material e esta interação consiste principalmente em bloqueios 

sucessivos e contínuos devido às barreiras microestruturais (contornos de grãos, fases, 

precipitados, inclusões, etc) (VALLELLANO; NAVARRO; DOMÍNGUEZ, 2013) A 

Figura 18 (b) apresenta curvas típicas para algumas classes de aço mostrando a reduzida 

variação na taxa de propagação estável da trinca, para alguns aços, em relação ao início 

da propagação estável da trinca (ΔKth) e propagação instável da trinca (~ KIC).  

Embora a propagação estável da trinca seja afetada em menor intensidade que os 

outros estágios, verifica-se que alguns fatores podem afetá-la de modo significativo, 

como o carregamento empregado (razão de carga, tipo de carregamento, etc.), 

propriedades do material (microestrutura, resistência mecânica, etc.), meio de propagação 

(temperatura, pH, umidade etc.), etc.  

 

Figura 18 – Curvas de propagação da trinca por fadiga para (a) trincas curtas e longas e (b) algumas classes 

de aços. 

 

 

 

 
(a) 

 
(b) 

Fontes: (a) Adaptado (VALLELLANO; NAVARRO; DOMÍNGUEZ, 2013), (b) (METALS HANDBOOL, 

1996). 
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Existe um grande número de pesquisas relacionadas com o efeito dos fatores 

citados anteriormente na propagação da trinca, entre elas as realizadas por Sánchez-

Cabrera et al. (2007), Mousavinasab e Blais (2016), Roven e Nes (1991), Schijve et al. 

(2012), Skorupa e Skorupa (2005), Tsay, Young e Chen (2003) e Zong, Shi e Wang 

(2015). O presente trabalho não tratará da influência de todos esses fatores. A seguir são 

apresentados quatro fatores que estão diretamente relacionados com o processamento do 

material pela soldagem:  

 

I. Alteração microestrutural; 

II. Tensão residual; 

III. Presença de descontinuidade;  

IV. Geometria da junta. 

 

Segundo diversos autores, entre eles Benedetti, Fontanari e Santus (2013) e Lee, 

Kim e Kim (2000) analisar a resistência mecânica de juntas soldadas é um grande desafio 

devido aos diversos fatores que podem afetá-la, e a inter-relação entre eles, como a 

presença de descontinuidades, tensão residual, modificações metalúrgicas e complexo 

estado de tensão devido a geometria da junta. Os itens a seguir buscam verificar o efeito 

de alguns fatores na propagação estável da trinca de juntas soldadas, tema tratado por 

alguns autores, entre eles Zerbst et al. (2014) que publicaram um review sobre a fratura e 

propagação da trinca especificamente em estruturas soldadas. 

 

3.4.4.1 Efeito da microestrutura e das propriedades mecânicas 

 

 

A microestrutura, além de controlar a propriedade mecânica, pode interferir no 

caminho da propagação da trinca, afetando a taxa de propagação. Balasubramanian e 

Guha (2004) avaliaram a propagação da trinca da ZAC de um aço (ASTM 517F) soldado 

por dois processos diferentes: arco-submerso (FCAW, com 2,0 kJ/mm) e eletrodo 

revestido (SMAW, com 1,3 kJ/mm). Verificaram que o aporte térmico gerou alterações 

metalúrgicas e estas afetaram a propagação da trinca por fadiga nos cordões de solda. A 

ZAC do cordão obtido por SMAW apresentou majoritariamente martensita de baixo 

carbono, e maior resistência à propagação da trinca, enquanto a do cordão obtido por 
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FCAW apresentou bainita com granulação grosseira e menor resistência à propagação da 

trinca.  

Bhambri, Singh e Jayaraman (1989) trataram termicamente um aço (2,5-Ni-Cr-

Mo-V) em quatro condições diferentes. Verificaram diferentes taxas de propagação da 

trinca para as diferentes microestruturas. A resistência à propagação da trinca por fadiga 

das microestruturas é ordenada a seguir: martensita temperada > bainita temperada > 

ferrita e perlita > martensita. 

Guan e Yu (2013) avaliaram a propagação da trinca por fadiga in-situ (utilizando 

MEV) em amostras sob duas condições, uma contendo ferrita e perlita (F-P), com 21% de 

perlita, e outra ferrita e bainita (F-B), com 45% de bainita, provenientes de tratamentos 

térmicos em um aço de baixa liga (380 CL). Verificaram que o caminho da trinca na 

condição F-P foi mais tortuoso em comparação com F-B, mas que houve mais 

ramificações da trinca na condição F-B. A maior resistência à propagação da trinca por 

fadiga foi encontrada na condição F-B indicando que a segunda fase dura (bainita) 

efetivamente retardou a propagação da trinca. As Figuras 19 (a) e (b) apresentam a 

diferença entre os caminhos da trinca. 

 

Figura 19 - Características dos caminhos da trinca para os aços (a) F-P e (b) F-B.  
 

 
(a) 

 
(b) 

Fonte: (GUAN; YU, 2013). 

 

Hui et al. (2016) também verificaram um caminho da trinca mais tortuoso devido 

aos desvios da trinca ao encontrar uma fase mais dura (microconstituinte MA), e 

conferindo (parcialmente) à esse desvio a causa para a maior resistência à propagação da 

trinca.   

Jang et al. (2010) verificaram que o alinhamento das dendritas no interior dos 

cordões de solda (obtidos de um aço inox soldado pelo processo TIG) influenciou a 
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propagação da trinca por fadiga devido à existência de caminhos da trinca mais ou menos 

tortuosos.     

Lee, Kim e Kim (2000) conferem a presença de ferrita acicular nos cordões de 

solda (obtidos pelo processo MAG em um aço microligado de baixo carbono - AH36) à 

melhor resistência à propagação da trinca destes.  

Magudeeswaran, Balasubramanian e Madhusudhan Reddy (2014) também 

conferiram (parcialmente) melhor resistência à propagação da trinca à presença da ferrita 

acicular no cordão de solda (SF), e pior resistência à propagação da trinca para o cordão 

de solda que apresentou ferrita com granulação grosseira (FA). Eles avaliaram cordões de 

solda (de uma aço 4340) obtidos por eletrodo revestido (ER) e arame tubular (AT), 

ambos soldados com dois tipos de eletrodo (SA e FA)/arames (SF e FF), gerando 

portanto quatro condições mais o metal base (MB): (1) ER-SA, (2) ER-FA, (3) AT –SF, 

(4) AT –FF e (5) MB. A resistência à propagação da trinca por fadiga (5 > 3 > 1 > 4 > 2) 

apresentou quase o mesmo comportamento em relação à capacidade de deformação entre 

as amostras (5 > 3 > 4 > 1 > 2) e resistência mecânica, tanto tensão de escoamento quanto 

de resistência máxima à tração, (5 > 3 > 4 > 1 > 2), apresentadas na Tabela 1. Segundo os 

autores, a maior ductilidade juntamente com a alta resistência mecânica conferem maior 

tenacidade, e maior resistência à propagação da trinca por fadiga.  

 

Tabela 1 – Dados do trabalho de Magudeeswaran, Balasubramanian e Madhusudhan Reddy(2014). 
 

Condição σe (MPa) σR (MPa) ε (%) 

(1) ER-SA 620 650 6,25 

(2) ER-FA 529 571 5,0 

(3) AT –SF 830 860 10,0 

(4) AT –FF 780 810 8,75 

(5) MB 1200 1290 12,5 

Fonte: (MAGUDEESWARAN; BALASUBRAMANIAN; MADHUSUDHAN REDDY, 2014). 

 

Malarvizhi, Raghukandan e Viswanathan (2008) avaliaram a resistência à 

propagação da trinca em cordões de solda de uma liga de alumínio (AA2219) soldado por 

feixe de elétrons e submetidos a três tratamentos térmicos (TT). Verificaram que, entre os 

quatro cordões de solda (1 sem TT e 3 com diferentes TT), o que apresentou maior 

resistência à propagação da trinca foi submetido a um TT que conferiu-lhe uma 

distribuição fina e uniforme de precipitados.  O mesmo foi encontrado por Malarvizhi e 

Balasubramanian (2011 b) soldando a mesma liga (AA2219), porém por três processos 

diferentes, TIG, Feixe de Elétrons e Fricção. Verificaram a maior resistência à 
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propagação da trinca do cordão soldado por fricção devido (parcialmente) à presença de 

precipitados finos e distribuídos de modo uniforme. 

Em ambos os trabalhos, a resistência à propagação da trinca por fadiga estava 

diretamente relacionada com a capacidade de deformação entre as amostras e resistência 

mecânica, tanto tensão de escoamento quanto de resistência máxima à tração. Os autores 

declararam que maior força motriz é necessária para o crescimento da trinca em materiais 

com elevadas propriedades mecânicas.   

Padmanaban, Balasubramanian e Madhusudhan Reddy (2011) verificaram 

diferença na taxa de propagação da trinca por fadiga entre cordões de uma liga de 

magnésio (AZ31B) soldados por três diferentes processos: Laser (0,027 kJ/mm), atrito 

(0,54 kJ/mm) e por TIG (0,85 kJ/mm). Entre os cordões, a menor taxa de propagação da 

trinca por fadiga foi verificada nos cordões obtidos pelo processo a laser, com menor 

aporte térmico, devido à presença de grãos finos com precipitados finos, sendo a 

microestrutura que conferiu ao cordão melhores propriedades mecânicas. A maior taxa de 

propagação ocorreu nos cordões obtidos pelo processo TIG, com maior aporte térmico, 

devido (parcialmente) à presença de grãos grosseiros e precipitados grosseiros e 

aglomerados no cordão de solda, microestrutura que conferiu ao cordão piores 

propriedades mecânicas.  

Ravi, Balasubramanian e Nemat Nasser (2004) avaliaram a resistência à 

propagação da trinca em cordões de solda de um aço ARBL obtidos por Eletrodo 

Revestidos (ER) sob três condições diferentes: UM (Under Match), EM (Equal Match) e 

OM (Over Match). Todos os cordões apresentavam ferrita acicular, porém em quantidade 

diferentes. Os autores verificaram que os cordões OM eram os que apresentavam maior 

resistência à propagação da trinca por fadiga, e atribuíram (parcialmente) esse 

comportamento à maior quantidade de ferrita acicular nestes cordões (OM), em relação 

aos outros (UM e EM). Os autores declaram que a ferrita acicular é uma microestrutura 

com grãos finos, formada por agulhas orientadas aleatoriamente, que proporciona a 

máxima resistência à propagação de trincas por clivagem. Os autores citam o trabalho de 

Farra e Zhang (1995) onde informam que a ferrita de contorno de grão, ferrita de placas 

lateriais (Widmantätten) e bainita superior são prejudiciais à tenacidade dos cordões de 

solda, uma vez que estas microstruturas possuem geometrias que não proporcionam 

grande resistência à propagação da trinca por fadiga.  Os cordões OM eram os que 

apresentavam melhores propriedades mecânicas em geral (Tabela 2) e também 

apresentavam maior resistência à propagação da trinca por fadiga, sendo a menor 
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resistência à propagação da trinca dos cordões com propriedades mecânicas inferiores 

(UM). 

 

Tabela 2 – Dados do trabalho de Ravi, Balasubramanian e Nemat Nasser (2004). 
 

Condição σe (MPa) σR (MPa) ε (%) Energia absorvida no Charpy (J) 

UM 560 660 24,5 80 

EM 710 800 22,0 95 

OM 810 890 20,5 110 

Fonte: (RAVI; BALASUBRAMANIAN; NEMAT NASSER, 2004). 

 

Suzuki e McEvily (1979) avaliaram a taxa de propagação da trinca por fadiga em 

amostras submetidas a dois tratamentos térmicos (TT), um gerando uma microestrutura 

com matriz ferrítica e ilhas de martensita (TT A), e outra com matriz martensítica e ilhas 

de ferrita (TT B). As amostras obtidas pelo TT B apresentaram menor taxa de propagação. 

Essa melhor resistência à propagação é devido à notavel inibição da deformação plástica 

ao longo da trinca. A rede martensítica resistente atuou como agente de reforço, que 

minimizou o grau de deformação plástica da fase ferrítica. 

Tsay et al. (1992) avaliaram a propagação da trinca por fadiga em cordões de solda 

de um aço liga (4130) obtidos pelo processo a laser e posteriormente tratados 

termicamente, e verificaram que as amostras após os tratamentos térmicos (TTs) 

apresentaram maior resistência à propagação da trinca quando comparadas com os cordões 

de solda sem TT, devido a maior capacidade de deformação. Os autores, com base nas 

obras de Miller (1968) e Tanika (1979), afirmam que materiais com baixa tenacidade à 

fratura apresentam, em geral, altas taxas de propagação da trinca por fadiga. 

Tsay, Chung e Chen (1997) ao analisarem a propagação da trinca por fadiga em um 

aço (D6AC) soldado a laser e tratado termicamente em diferentes temperaturas, 

encontraram uma condição que obteve menor taxa de propagação da trinca por fadiga para 

o metal de solda e zona termicamente afetada, quando comparado com o metal de base. 

Esses resultados foram explicados (parcialmente) em função da microestrutura formada 

nessas regiões, composta principalmente de bainita inferior e martensita temperada, que 

contribuíram na redução da taxa de propagação por tornar o caminho da trinca mais 

tortuoso 

Buschiazzo (2006) verificou a diferença entre taxas de propagação da trinca por 

fadiga do MB (aço API  5L – X70) e do cordão de solda obtido pelo processo TIG em 

conjunto com arame tubular, sendo a principal causa a diferença de microestrutura. A 

microestrutura do cordão de solda era constituída de ferrita acicular, Widmanstätten e 
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poligonal e apresentou maior resistência à propagação da trinca quando comparado com o 

MB, constituído de ferrita equiaxial e colônias perlíticas.  

A morfologia da microestrutura formada no cordão de solda afeta a propagação da 

trinca, pois de um grão para outro há uma diferença de orientação e consequentemente os 

planos de clivagem entre eles encontram-se defasados, impossibilitando que a trinca 

cruze facilmente o contorno, dificultando a propagação da trinca. Analisando só a 

morfologia, estruturas com alta razão de aspecto (como a ferrita acicular) são desejáveis, 

pois dificultam a propagação de trincas. A deflexão da trinca e/ou bifurcações que 

ocorrem devido à microestrutura heterogênea dos cordões de solda consomem parte da 

energia que seria utilizada na propagação, reduzindo a taxa de propagação. A propriedade 

mecânica do cordão de solda irá depender da quantidade relativa dos diferentes 

constituintes, da precipitação, tamanho de grão, etc (LANCASTER, 1999). Segundo 

Reed-Hill (1982) para obter uma boa combinação de resistência mecânica e tenacidade, 

deve-se minimizar a formação de ferrita poligonal, refinar as ripas de ferrita-bainítica e 

controlar a quantidade e distribuição da austenita retida assim como a sua precipitação na 

ferrita.  

 

3.4.4.2 Efeito da tensão residual 

 

 

 Durante os ciclos de aquecimento e resfriamento, a expansão e contração do metal 

são restritas,  podendo gerar deformações térmicas, assim como as transformações de fase 

que são acompanhandas por expansão ou contração e ocorrem em tempos e regiões 

diferentes dentro do cordão de solda.  As tensões são distribuidas longitudinalmente e 

transversalmente em relação ao cordão de solda, como pode ser visto na Figura 20.   A 

intensidade e distribuição das tensões residuais de soldagem depende de vários fatores, 

como: propriedades térmicas e mecânicas dos materiais envolvidos, tipo de junta e 

chanfro utilizados,  processo e sequência de soldagem, entre outros. 

Quando um componente soldado com presença de tensões residuais é solicitado, a 

intensidade de tensão na frente da trinca será influenciada pelo efeito combinado de 

tensão residual local e a tensão aplicada externamente, podendo provocar o aumenta ou a 

diminuição da taxa de propagação.   
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Benedetti, Fontanari e Santus (2013) avaliaram a resistência à propagação da trinca 

por fadiga em um aço ferrítico de baixo carbono (S355JR) soldado pelo processo MAG e 

verificaram maior resistência à propagação da trinca no cordão de solda e ZAC, quando 

comparado com o metal base, devido às tensões residuais compressivas contidas no cordão 

de solda e ZAC. 

 

Figura 20 -  Distribuição de tensões residuais de soldagem em uma junta de topo (a) tensões longitudinais e 

(b) tensões transversais. 

 

Fonte: (MASUBUCHI et al., 2001) 

 

 Nicolleto (1990) avaliou a propagação da trinca por fadiga em um aço de baixo 

carbono (Fe 370 UNI 7230 – 73) soldado por arco-submerso sob o efeito de um tratamento 

térmico (TT) pós-soldagem. Ele verificou que o TT pós-soldagem diminuiu a presença de 

tensões residuais compressivas na amostra, o que afetou a propagação da trinca, 

aumentando-a. O autor salienta que com a preparação dos corpos de prova (corte, furos, 

retificação, etc.), a tensão foi redistribuída e não foi exatamente como no cordão de solda 

na chapa.  

Jang et al. (2010), trabalho citado no item 3.4.4.1, verificaram que as tensões 

residuais no interior dos cordões de solda (obtidos de um aço inox soldado pelo processo 

TIG) influenciaram a propagação da trinca por fadiga. Tensões residuais trativas no 

interior do cordão aceleraram a propagação da trinca, e tensões residuais compressivas 

retardaram a propagação da trinca por fadiga.  

Magudeeswaran, Balasubramanian e Madhusudhan Reddy (2014), trabalho 

citados no item 3.4.4.1, verificaram que além das propriedades mecânicas terem afetado a 

propagação (Tabela 1), as tensões residuais também afetaram à propagação. A Tabela 3 

apresenta medidas antes e após a usinagem dos corpos de prova para as cinco condições. 
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Malarvizhi, Raghukandan e Viswanathan (2008), Malarvizhi e Balasubramanian 

(2010) e Padmanaban, Balasubramanian e Madhusudhan Reddy (2011), trabalhos citados 

no item 3.4.4.1, verificaram também a influência das tensões residuais na propagação da 

trinca em cordões de solda.  Constataram que tensões residuais compressivas, ou trativas 

com menor intensidade, contribuíram para diminuir a taxa de propagação. A Tabela 4 

apresenta as tensões residuais medidas por Padmanaban, Balasubramanian e 

Madhusudhan Reddy (2011) antes e após a usinagem dos corpos de prova para as quatro 

condições, com diferentes aportes térmicos. 

 
Tabela 3 - Tensões residuais medidas antes e após a usinagem dos corpos de prova para as cinco condições. 

Condição 
Aporte térmico 

(kJ/mm) 

Tensão residual (MPa) 

Antes Após 

(5) MB - -190 -297 

(3) AT –SF 1,33 490 -286 

(4) AT – FF 2,03 354 -275 

(1)  ER – AS 1,60 390 -258 

(2)  ER – FA 2,37 340 -241 

Fonte: (MAGUDEESWARAN; BALASUBRAMANIAN; MADHUSUDHAN REDDY, 2014). 

 

Tabela 4 - Tensões residuais medidas antes e após a usinagem dos corpos de prova para as quatro condições.  

Condição 
Aporte térmico 

(kJ/mm) 

Tensão residual (MPa) 

Antes Após 

MB - -10,5 -71,2 

TIG 0,85 35,7 -25,2 

FSW 0,54 25,4 -31,3 

LBW 0,027 20,3 -41,1 

Fonte:(PADMANABAN; BALASUBRAMANIAN; MADHUSUDHAN REDDY, 2011). 

 

Ravi, Balasubramanian e Nemat Nasser (2004), trabalho citados no item 3.4.4.1, 

verificaram que as tensões residuais compressivas foram também responsáveis pelo 

retardamento da propagação da trinca por fadiga. Entre os cordões de solda, maiores 

tensões residuais compressivas (Tabela 5) contribuíam para menores taxas de propagação 

da trinca por fadiga (OM < EM < UM). 

 

Tabela 5 - Tensões residuais medidas antes e após a usinagem dos corpos de prova para. 

Condição 
Tensão residual (MPa) 

Antes Após 

UM 162 -64 

EM 115 -112 

OM 74 -158 

Fonte: (RAVI; BALASUBRAMANIAN; NEMAT NASSER, 2004). 
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Shanmugam, Lakshminarayanan e Balasubramanian (2009) também verificaram a 

influência das tensões residuais em três cordões de solda de um aço inoxidável (409M) 

obtidos pelo processo TIG com três diferentes arames: ASSS, FSS e DSS. Menores taxas 

de propagação da trinca (embora com pequena diferença) foram encontradas para os 

cordões de solda que apresentaram menores tensões residuais trativas nos cordões de solda 

e maiores tensões residuais compressivas nos corpos de prova. 

 

 

3.4.4.3 Efeito das descontinuidades e geometria da junta 

 

 

Soldagens são suscetíveis a descontinuidades que podem influenciar severamente 

a integridade mecânica de um componente. Trincas  e similares, como falta de fusão e 

penetração incompleta, devem ser evitadas e quando encontradas devem ser reparadas ou 

quantificadas e analisadas pela mecânica da fratura. Descontinuidades que funcionam 

como iniciadoras de trincas, como inclusões de escória, e descontinuidades geométricas 

que podem aumentar a tensão local, como desalinhamento devido à distorções ou 

mordeduras devem ser evitadas pois podem afetar a iniciação e propagação da trinca. A 

Figura 21 apresenta as principais descontinuidades encontradas nos cordões de solda 

(ZERBST et al., 2014). 

 

Figura 21 - Principais descontinuidades encontradas nos cordões de solda. 

 

Fonte: (GAGG, 2005). 
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O tipo de junta utilizada afeta a distribuição de tensão no componente e pode 

também afetar a vida em fadiga, porém depende de diversos fatores, e sua análise desvia-

se do propósito deste trabalho. Balasubramanian e Guha (1999) e Sonsino (2009) 

observaram o efeito da geometria da junta na propagação da trinca e Teng, Chang e 

Tseng (2003) o efeito da sequência da soldagem. Benachour et al. (2008) investigaram o 

efeito da geometria da junta e do tamanho da descontinuidade inicial na propagação da 

trinca por fadiga.   

 

 

3.4.4.4 Outras considerações 

 

 

Como visto anteriormente a microestrutura pode afetar a propagação da trinca 

devido a suas propriedades mecânicas em geral e influência no caminho da propagação. 

A microestrutura heterogênea formada nos cordões de solda também pode influenciar os 

fenômenos de fechamento da trinca, verificado inicialmente por Elber em 1971. Suresh e 

Ritchie (1978) identificaram cinco mecanismos de fechamento da trinca por fadiga, 

induzido por: plasticidade, rugosidade, fluido viscoso, formação de óxido e 

transformação de fase, entretanto a definição destes foge do escopo do trabalho. Denota-

se apenas que estes fenômenos podem contribuir com a redução da taxa de propagação. 

Zhang et al. (2013), entre outros autores, averiguaram o retardamento na propagação da 

trinca oriundo do fechamento da trinca devido à plasticidade na ponta da trinca causado 

por um pico de sobre-carga. Hui et al. (2016) verificaram que o microconstituinte MA 

pode auxiliar no fechamento da trinca devido à transformação do MA induzida por 

deformação e tensão. Li et al. (2015), Ma et al. (2014), Mousalinasab e Blais (2016), 

Sudhakar e Dwarakadasa (2000) e Tsay, Chung e Chen (1997) verificaram o fechamento 

da trinca devido à rugosidade causada pelo caminho mais tortuoso da trinca, diminuindo 

a taxa de propagação da trinca. 

Pode-se constatar a influência das características do cordão de solda 

(microestrutura, propriedade mecânica e tensão residual) realizando ensaios de 

propagação da trinca transversal ao cordão de solda, onde normalmente a trinca inicia a 

propagação no metal base, passando pela ZAC e ZF.  

Li et al. (2015), avaliando o comportamento da propagação da trinca por fadiga de 

cordões de solda obtidos por TIG de um aço dual fase (DP780), observaram um diferença 
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na taxa de propagação transversal ao cordão de solda, com redução na taxa durante a 

propagação da trinca na ZAC, com final da redução imediatamente antes da zona de 

fusão (ZF). Os autores declararam que a ZAC continha três sub-regiões: sub-crítica, inter-

crítica e super-crítica, com diferentes quantidade de martensita. A Figura 22 (a) apresenta 

o perfil de dureza para um cordão de solda e (b) a taxa de propagação da trinca no ensaio 

com propagação transversal ao cordão. Os autores verificaram que, quando a trinca se 

propagou na região da ZAC composta por ferrita e martensita, com aumento gradual de 

martensita, houve uma inibição da propagação da trinca devido à martensita.  Próximo à 

ZF a presença de tensão residual também auxiliou no retardo do crescimento da trinca.  

 

Figura 22 - Dados do trabalho de Li et al. (2015). 
 

 
(a) 

 
(b) 

Fonte: (LI et al., 2015). 

 

Um comportamento semelhante foi encontrado por Tsay, Chung e Chen (1997) ao 

estudarem a propagação da trinca por fadiga em cordões de solda obtidos pelo processo a 

laser de um aço de médio carbono microligado (D6AC). Verificaram diferentes taxas de 

propagação da trinca por fadiga para as diferentes regiões da solda e tratamento térmicos 

(TT) pós-soldagem, principalmente no ensaio de propagação transversal ao cordão (Figura 

23 - a). A Figura 23 (b) apresenta o perfil de dureza do cordão de solda com TT à 400°C. 

Os autores concluíram que a bainita inferior e martensita temperada na ZF e ZAC 

retardaram a propagação da trinca por fadiga e o alto grau de tortuosidade do caminho da 

trinca pode ter causado o fechamento da trinca induzido por rugosidade, contribuindo para 

a redução da taxa de propagação na ZF. O aumento da temperatura de TT, assim como da 

razão de carga, diminiui a redução na taxa de propagação da trinca por fadiga.   
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Figura 23 – (a) Curvas de propagação da trinca por fadiga para as amostras com diferentes TT e (b) Perfil de 

dureza da amostra com TT à 400°C. 
 

 
(a) 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(b) 

Fonte: (TSAY et al., 1997). 

 

Tsay et. al. (1992) estudaram a propagação da trinca por fadiga em cordões de solda 

obtidos pelo processo a laser de um aço liga (4130), e verificaram diferentes taxas 

propagação da trinca por fadiga para as diferentes regiões da solda, principalmente no 

ensaio de propagação transversal ao cordão onde, segundo os autores, os resultados 

sugeriram que a microestrutura teve uma grande influência sobre o crescimento da trinca 

por fadiga. Para a amostra sem tratamento térmico (TT) a taxa de propagação da trinca na 

ZF cresceu rapidamente até atingir a ZAC, onde diminuiu de forma considerável até a 

propagação no MB, onde a taxa se manteve praticamente constante com o aumento do ΔK 

(Figura 24 – a). Paras as amostras com TT à 525°C por 1 hora (Figura 24 – b) e por 

múltiplos processos de têmpera por laser (do inglês LMT) a taxa de propagação da trinca 

entre as três regiões (ZF, ZAC e MB)  teve pouca alteração, permanencendo praticamente 

constante.  

Os autores declararam que a alta taxa de propagação na ZF pode ser devido à 

fragilidade da microesctrutura (martensita) e à presença de tensões trativas na ZF (máxima 

de 84 MPa). Após o TT e LMT, com a têmpera da martensita, não houve alteração 
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significativa entre as taxas de propagação e a fratura encontrada foi transgranular (sem TT 

ocorreu fratura intergranular na ZF e transgranular no MB). 

 

Figura 24 – Propagação da trinca por fadiga para as amostras (a) sem TT e (b) com TT (525°C por 1h). 

 
(a) 

 
(b) 

Fonte: (TSAY et. al., 1992). 

 

 

3.4.5  Superfície de fratura por fadiga 

  

 

Uma trinca de fadiga, à medida que cresce através do material, vai deixando atrás 

de si duas superfícies de fratura. Dependendo do nível de tensão, a superfície de fratura 

por fadiga corresponderá ao crescimento da trinca no estágio II. O exame dessas 

superfícies pode fornecer informações sobre os mecanismos de avanço da trinca. 

Algumas características marcantes podem ser observadas tanto em escala macroscópica 

como microscópica. Em nível macroscópico, as superfícies de fratura por fadiga tendem a 

ser planas e lisas, e com frequência apresentarão as chamadas “marcas de praia”, 

resultantes das variações na história do carregamento. Estas marcas informam sobre o 

formato da frente da trinca e permitem identificar o tipo de solicitação cíclica aplicada. 

Em geral é possível identificar também a região de nucleação da trinca, como apresenta 

as setas da Figura 25 (a – I) e Figura 25 (b – I), e a região de ruptura final, como 

apresenta a seta (Figura 25 – a – II) e a região mais escura externa ao circulo tracejado na 

Figura 25 (b - II). A relação entre a área de ruptura final e a área total da seção fraturada 

informa sobre a magnitude do carregamento (e também o tipo de solicitação). A região de 
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fratura final da amostra na Figura 25 (a - II) é pequena em relação à área total, indicando 

que o componente foi submetido à baixa tensão nominal, enquanto a superfície de fratura 

do componente da Figura 25 (b) apresenta grande região de fratura final, indicando alta 

tensão nominal.  

 

Figura 25 – (a) Superfície de fratura por fadiga de um eixo de transmissão de aço AISI 4320 e (b) superfície 

de fratura por fadiga de uma haste de êmbolo de um aço liga. 
 

 
 

Fonte: (BUDYANAS; NISBETT, 2004). 

 

É em nível microscópico, entretanto, que informações mais fundamentais podem 

ser obtidas. Marcas periódicas microscópicas, denominadas estrias, como as apresentadas 

nas Figuras 26 (a) e (b), constituem uma das principais características associadas à 

evolução da fratura por fadiga. As estrias representam posições sucessivas da frente de 

trinca, cada estria é formada durante um ciclo de carregamento, como pode ser verificado 

comparando-se a Figura 26 (b) com o carregamento submetido à peça dado na Figura 26 

(c). Mas, especialmente em carregamentos de amplitude variável, nem todo ciclo resulta 

necessariamente em uma estria. A direção do avanço da trinca é perpendicular as estrias e 

seu sentido é o da curvatura convexa. Há dois aspectos a se considerar ao se analisar as 

estrias de fadiga: sua forma e o espaçamento entre elas, o primeiro revela informações 

sobre os mecanismos de fadiga, e o segundo constitui uma forte evidência quantitativa do 

avanço médio da trinca. Como informado acima, nem todo ciclo resulta necessariamente 

em uma estria (depende do carregamento, material e etc.), podendo-se encontrar também 

marcas de deformação e trincas secundárias (Figura 26 – d), e presença de mecanismo 

transgranular (Figura 26 – e).   
 

I 

II 

I 

II 
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Figura 26 - (a),(b),(d) e (e) Superfície de fratura por propagação da trinca por fadiga. (b) Superfície de 

fratura por propagação da trinca por fadiga com carregamento variado dado em (c) Carregamento variado.  

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

Fonte: (a), (b), (c) (SCHIJVE, 2004), (d),(e) (TRUDEL; LÉVESQUE; BROCHU, 2014) 
 

 

3.4.6 Mecânica da Fratura Elasto-Plástica (MFEP) 

 

 

Os conceitos da MFEP são válidos quando a zona plástica à frente da trinca possui 

dimensões significativas, o que ocorre normalmente em materiais com média ou alta 

ductilidade. Análises fractográficas realizadas em materiais com elevada tenacidade 

mostraram que a trinca, inicialmente aguda, se arredondou por deformação plástica, e 

quanto maior a tenacidade do material, maior era o arredondamento (embotamento) da 

ponta da trinca, e que as faces da trinca se afastavam entre si antes da fratura e o 

movimento das faces da trinca também se intensificavam de acordo com a tenacidade. 

Estas constatações realizadas por Wells levou-o a introduzir, em 1961, o conceito do 

deslocamento de abertura da ponta da trinca (CTOD) para descrever o comportamento da 

trinca. Posteriormente, Rice introduziu em 1968 a integral J (ANDERSON, 1995; 

MANESCHY; MIRANDA, 2014). 
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  Para a determinação do CTOD (δ), apresentado esquematicamente na Figura 27 (a), 

Wells considerou uma chapa plana infinita contendo uma trinca plana vazante pré-

existente, e determinou o deslocamento de um tamanho de trinca efetivo corrigido pela 

zona plástica, como proposto por Irwin, considerando a ponta da trinca como uma pequena 

zona plástica, como apresentado na Figura 27 (b).   

 

Figura 27 – (a) Representação esquemática de uma trinca com a ponta arredondada (embotamento) e (b) 

Estimativa do CTOD (δ) pelo deslocamento da ponta da trinca. 
 

 
(a) 

 
(b) 

Fonte: Adaptado de (ANDERSON, 2005) 

 

 A abertura da ponta da trinca para solicitações no modo I é definida pela equação 

18 e, utilizando a correção da zona plástica proposta por Irwin, encontra-se a abertura da 

boca da ponta da trinca (CTOD - δ), dada pela equação 19. 

  

𝑢𝑦 =  
𝑘+1

2
 𝐾𝐼   

𝑟𝑦

2 𝜋
                                             (18) 

 

  𝛿 =  
4

𝜋
 

𝐾𝐼
2

𝜎𝑦  𝐸
                                                     (19) 

 

  O modelo proposto por Well citado acima, dado pelo deslocamento na zona plástica 

de Irwin, é considerado uma abordagem conceitual. Existem diferentes definições para a 

obtenção do valor de CTOD, algumas abordagens são conceituais e outras são geométricas. 

Outro modelo com abordagem conceitual proposto e muito utilizado é a obtenção do 

CTOD pelo método da faixa de escoamento, detalhado no próximo parágrafo. Em relação 

aos modelos com abordagem geométricas, citam-se dois: o método pelo deslocamento 

normal ao plano da trinca medido a partir da posição original da ponta da trinca, e o 

modelo de interseção de duas retas ortogonais posicionadas na ponta deformada da trinca 

(CTOD 90°) (ANDERSON, 2005).  
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Dugdale e Barenblatt propuseram, em 1962, que para a definição do CTOD 

deveria-se utilizar a abertura da ponta da trinca no final da faixa de escoamento, pois 

consideraram que o escoamento estava confinado em uma estreita região localizada 

próxima à linha da trinca, possibilitando o modelamento da zona plástica (de uma trinca de 

dimensões 2a + 2ρp) com aplicação de uma tensão de fechamento igual à σe em cada ponta 

da trinca, como mostra a Figura 28 (a), pelo escoamento das tensões de fechamento nesta 

região da ponta da trinca, como mostra a Figura 28 (b). 

 

Figura 28 – (a) Representação esquemática da trinca no modelo da faixa de escoamento e (b) Representação 

esquemática para estimativa do CTOD (δ) pela faixa de escoamento de Bugdale. 
 

 
(a) 

 
(b) 

Fonte: (ANDERSON, 2005). 

 

  Burdekin e Stone, em 1966, aplicaram a abordagem de funções complexas de 

tensão de Westergaard ao modelo da faixa de escoamento proposto por Dugdale e Stones e 

definiram o CTOD como a abertura da ponta da trinca no final da zona de escoamento, 

dado pela equação 24, partindo-se da equação 20, onde o tamanho da zona de escoamento 

é dependente da tensão empregada na ponta da trinca devido à superposição das tensões de 

fechamento nas faces da trinca sobre a área plastificada. 

 

𝛿 =  
8 𝜎𝑒𝑎

𝜋𝐸
ln sec  

𝜋

2
 
𝜎

𝜎𝑒
                                            (20) 

   

Expandindo os termos da série “ln sec” obtem-se: 

 

𝛿 =  
8 𝜎𝑒𝑎

𝜋𝐸
 

1

2
 
𝜋

2
 
𝜎

𝜎𝑒
 

2

+  
1

12
 
𝜋

2
 
𝜎

𝜎𝑒
 

4

+  …                                (21) 

 

Substituindo as incógnitas e isolando o primeiro termo da série expandida obtem-se: 

 

𝛿 =  
𝐾𝐼

2

𝜎𝑒𝐸
 1 +

1

6
 
𝜋

2
 
𝜎

𝜎𝑒
 

2

+  …                                         (22) 

Como  𝜎 𝜎𝑒 → 0, tem-se: 
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𝛿 =  
𝐾𝐼

2

 𝜎𝑒  𝐸
                                                          (23) 

   

  Uma forma mais geral da equação 23 pode ser dada pela equação 24, considerando 

a dependência do encruamento e do estado de tensão, onde para o estado de tensão plana 

utiliza-se m ≈ 1 e E = 𝐸′  e para estado de deformação plana utiliza-se m ≈ 2 e 𝐸′ =  
𝐸

1− 𝜈2. 

 

𝛿 =  
𝐾𝐼

2

𝑚  𝜎𝑒  𝐸
′                                                         (24) 

 

  A medição experimental direta da ponta da trinca é complexa e imprecisa e para a 

obtenção do CTOD utiliza-se de métodos indiretos que medem a abertura da “boca” da 

trinca (Crack Mouth Open Displacement) e correlacionam com a abertura da ponta da 

trinca. Um dos métodos mais utilizados para a obtenção do CTOD, conhecido como 

modelo da rótula plástica, foi desenvolvido por Dawes em 1974, utilizando o modelo de 

Burdekin e Sotne descrito acima. Dawes registrou a abertura das faces da trinca durante a 

solicitação no ensaio utilizando um extensômetro para obter a medida de deslocamento 

(Vpl). O valor de Vpl é convertido para o valor de CTOD por meio da determinação de um 

centro de rotação aparente do corpo de prova do tipo SE(B), mostrado na Figura 29 que, 

com o carregamento, uma deformação em torno desse centro é gerada, ocasionando o 

deslocamento de abertura da boca da trinca (Vpl), que, utilizando a semelhança de 

triângulos dada pela equação 25, obtem-se o valor da componente plástica de CTOD .  

 
𝛿

𝑟  (𝑤−𝑎)
=  

𝑣

𝑟   𝑤−𝑎 +𝑎
                                                 (25) 

 

 
Figura 29 – Representação do modelo de rótula plástica para obtenção do CTOD. 

 

Fonte: (TAGAWA et al., 2010).  
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O valor do CTOD (equação 25 e 26) é composto por um termo responsável pela 

deformação elástica (relativo à δel), calculado pela equação 24 obtida por Burdekin e 

Stone, e por um termo referente a deformação plástica (relativo à δP), obtido pelo método 

descrito acima juntamente com a semelhança de triângulos. Desse modo, segundo Dawes, 

o valor de CTOD (𝛿) pode ser dado pela equação 26. 

 

Pel  
                                                  

 (25) 

aaWr

VaWr

Em

K

p

plp

e

I






)(

)(2




                                          

(26) 

 

O valor de Vpl é obtido no ensaio por meio das medidas do extensômetro e 

visualizado no gráfico apresentado na Figura 30 pelo valor da linha BC paralela à reta 

inicial AO.  

 

Figura 30 - Relação entre a abertura da boca da trinca e a carga aplicada. 

 
Fonte: Adaptado de (ANDERSON, 2005). 

 

 

3.4.7 Fatores que afetam a tenacidade à fratura  

 

 

  Tenacidade à fratura de um material é definida como sua habilidade de resistir um 

determinado valor de intensidade de tensão na ponta da trinca sem que ocorra a fratura. 

Para que ocorra a fratura é necessário atingir um valor de CTOD gerado por um fator 

crítico de intensidade de tensões, que deve ser tratado como uma característica da região à 
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frente da trinca para um dado material testado sob um conjunto de condições (COLLINS, 

1993; STROHAECKER, 2008). 

   A tenacidade à fratura depende da microestrutura do material e das condições de 

solicitação mecânica, como a taxa de carregamento imposta ao material e da temperatura, 

além do estado de tensão, sendo o estado triaxial causado pela presença de uma trinca, ou 

qualquer outro concentrador de tensão, o mais prejudicial à tenacidade (DOWLING, 

1999). Godefroid et al. (2005), Ranganath, Kumar e Pandey (1991), Takashima, Ohata e 

Minami (2014), Xu et al. (2007), Yang et al. (2015), Zhang et al. (2009), entre outros 

autores, avaliaram a tenacidade à fratura em cordões de solda de aços microligado.  

  Os microconstituintes normalmente formados em um cordão de solda possuem 

propriedades mecânicas específicas e suas características microestruturais interferem na 

capacidade de deformação. Exemplos de microconstituintes com tenacidade elevada são a 

ferrita acicular e bainita inferior, e com tenacidade reduzida são a martensita, 

microconstituinte MA, bainita superior e cementita. 

A ferrita acicular é formada por uma alta densidade de finas lâminas emaranhadas e 

desorganizadas de ferrita (fase dúctil) com carbonetos (duros) precipitados na ferrita, 

tornando-a dúctil e com alta capacidade de deformação, conferindo alta tenacidade à ferrita 

acicular. A morfologia, com elevada razão de aspecto, com placas nucleadas em uma 

mesma inclusão, e elevada desorientação em relação à matriz, torna a propagação da trinca 

mais dispendiosa, o que também favorece à tenacidade deste microconstituinte. A bainita 

inferior também apresenta uma estrutura acicular, com um conjunto de agulhas de ferrita 

separadas por cementita, formando as plaquetas, com carbonetos finamente precipitados 

dentro das agulhas de ferrita. A bainita inferior é um microconstituinte que apresenta alta 

tenacidade à fratura, devido aos carbonetos finos (duros) dispersos na matriz ferrítica 

(dúctil), combinação que gera uma boa resistência à propagação da trinca, associado à 

morfologia acicular que torna o caminho da trinca mais tortuoso. A tenacidade da bainita 

depende do tamanho dos grãos de ferrita, da precipitação dispersa dos carbonetos, da 

densidade de discordâncias ancoradas pelo carbono, e da deformação da rede cristalina da 

ferrita devido à supersaturação do carbono e elementos de liga adicionados nos aços 

(BHADESHIA, 2001; SANT‟ANNA, 2006). 

A ferrita de Widmanstätten apresenta grãos relativamente grosseiros, com pequena 

diferença de orientação cristalina entre si, e contornos ricos em carbono que configuram 

um microconstituinte com baixa tenacidade e portanto pouco desejável em cordões de 

solda. A tenacidade da martensita e do microconstituinte MA é muito baixa. A martensita é 
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uma fase que proporciona baixa movimentação das discordâncias, dificultando a 

deformação plástica, devido à interação entre as discordâncias e as deformações causadas 

na rede cristalina devido a solução sólida do carbono, e também devido ao efeito do forte 

ancoramento das discordâncias promovido pelos átomos de carbono e nitrogênio.  

O mecanismo de endurecimento da martensita tem como principal agente os 

átomos de carbono retidos nos interstícios octaédricos da estrutura cristalina (tetragonal de 

corpo centrado) e os átomos segregados no núcleo de discordâncias ou interfaces, como o 

contorno de grão (KRAUSS, 1999). Dependendo das condições, o mecanismo de 

endurecimento dá-se pelos carbonetos finamente dispersos na matriz martensítica e pela 

densidade de discordâncias. A subestrutura da martensita em ripas caracteriza-se por uma 

alta densidade de discordâncias entrelaçadas, apresentando elevada resistência mecânica e 

baixa ductilidade.    

A austenita retida altera as propriedades mecânicas pois, por não ser estável à 

temperatura ambiente, pode sofre alterações em serviço. Quando formada em pequena 

quantidade entre as ripas da martensita, para aços de baixo carbono, se transforma por 

mecanismos induzidos por tensão. Quando formada em quantidade maior entre plaquetas 

da martensita, para aços de alto carbono, se transforma por mecanismo induzidos por 

deformação. O microconstituinte MA causa queda na tenacidade devido a sua fragilidade 

(BAYRAKTAR; KAPHAN, 2004), oriunda principalmente da geração de trincas na 

interface ferrita (dúctil) / MA (frágil) causadas por diferenças entre as capacidades de 

deformações de ambas, acelerando a propagação da trinca (HAIZE; AIHARA, 1988). 

Desse modo, qualquer fator que aumentar a temperabilidade do aço, facilitando a formação 

da martensita, estará indiretamente diminuindo a tenacidade à fratura. Assim como 

qualquer fator que favorecer a formação do microconstituinte MA estará aumentando a 

temperabilidade do aço. A Figura 31 (a) mostra o efeito do teor de carbono na tenacidade à 

fratura de aços liga, onde o aumento do teor de carbono provoca um aumento na 

temperatura de transição (embora este efeito seja reduzido para aços liga) e aumenta 

principalmente o patamar superior da curva de transição, onde a fratura ocorre por 

coalescimento de microcavidades. 

A cementita é muito dura, e o aumento de sua quantidade na microestrutura resulta 

em um acréscimo muito grande na resistência mecânica, e consequentemente, uma grande 

queda na ductilidade e tenacidade. A resistência da perlita depende do tamanho das lamelas 

de ferrita e cementita. Se forem menores (perlita fina), apresentarão maior resistência 

mecânica, quando comparadas com a perlita grosseira. Como a perlita é um 
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microconstituinte constituído por lamelas de ferrita e cementita, existe entre elas contornos 

de fases ferrita-cementita que interagem com as discordâncias, restringindo a 

movimentação destas, sendo que, quanto maior a densidade desses contornos gerados pela 

perlita fina, maior a interação e maior será a resistência mecânica da perlita. 

Adicionalmente, a cementita, por ser muito rígida, restringe a deformação da ferrita na 

perlita, tornando-a mais resistente. (THEWLIS, 2004; CALLISTER, 2007).  

O mecanismo da fratura dúctil envolve a formação de microvazios e pode ser 

acelerada com a presença de concentradores de tensão, como as inclusões. Desse modo, as 

inclusões reduzem a tenacidade à fratura nos cordões de solda, pois favorecem a nucleação 

de microcavidades, acelerando a fratura. Esse efeito é maior para inclusões maiores, como 

mostra o gráfico da Figura 31 (b).  Desse modo, as inclusões responsáveis pela nucleação 

da ferrita acicular são responsáveis pela nucleação de vazios durante a fratura dúctil ou 

pela nucleação de trincas por clivagem durante a fratura frágil (BADESHIA, 2001) e, 

dependendo da condição, podem diminuir a tenacidade da microestrutura. 

Em geral, qualquer mecanismo utilizado para aumentar a resistência mecânica 

diminui a capacidade de deformação do material e consequentemente a tenacidade, exceto 

para o refino de grão.  

 

Figura 31 – (a) Variação da tenacidade à fratura de aços liga em função do teor de carbono e temperatura e 

(b) influência do comprimento das inclusões na tenacidade à fratura (inclusões de sulfeto em aços ferríticos). 

 

 
(a) 

 
(b) 

Fonte: (GODEFROID, 1995). 
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3.4.8 Micromecanismos de fratura e fractografia  

 

 

Os eventos microestruturais que conduzem à fratura em metais podem estar 

associados a três micromecanismos: fratura por clivagem, fratura por propagação 

intergranular e fratura dúctil (alveolar – dimples), ilustrados esquematicamente nas 

Figuras 32 (a), (b) e (c), ou mista (quase-clivagem), apresentando uma superfície com 

dimples e planos de clivagem.   

 

Figura 32 – Mecanismos de fratura (a) Fratura por clivagem (b) Fratura intergranular e (c) Fratura dúctil. 

 
 (a) (b) (c) 

Fonte: Adaptado de (ANDERSON, 1995). 

 

Macroscopicamente, a superfície de fratura, ao ocorrer fratura por clivagem ou 

quase-clivagem, é geralmente lisa e plana devido a pouca deformação plástica, podendo 

conter irregularidades chamadas de rios (devido à movimentação das discordâncias em 

hélice) e línguas de clivagem (formações que ocorrem devido às fraturas ao longo da 

interface macla-matriz), enquanto que a fratura dúctil apresenta deformação plástica 

gerando certa rugosidade na superfície de fratura (BROEK, 1982; MANSON; 

HALFORD, 2009) 

A fratura por clivagem e por propagação intergranular normalmente são 

consideradas fraturas frágeis, ou seja, são caracterizadas por consumir baixa energia no 

processo de fratura. A primeira ocorre quando a propagação da trinca se dá por meio da 

separação de planos cristalinos do metal, preferencialmente nos planos de clivagem ou 

preferenciais de clivagem, como por exemplo o plano (100) nos aços, gerando a 

superfície de fratura apresentada na Figura 33 (a). A fratura por clivagem ocorre 

normalmente em materiais com estrutura cúbica de corpo centrado, hexagonal compacta 

e em cristais iônicos e covalentes, e em condições específicas (altas taxas de deformação 

e baixas temperaturas) para a estrutura cúbica de fase centrada (HERTZBERG, 1996). 
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Normalmente, a fratura por clivagem é instável, pois uma vez iniciada a trinca 

(nucleação), sua propagação é extremamente rápida. 

A fratura intergranular ocorre quando a trinca se propaga nos contornos de grão da 

estrutura, devido à decoesão entre os grãos da estrutura cristalina, como mostrado na 

Figura 32 (b). A decoesão pode ocorrer devido ao coalescimento de microcavidades em 

partículas de segunda fase ou inclusões ao longo dos contornos de grão, segregação de 

impurezas nos contornos de grão, corrosão seletiva ou devido à nucleação de trincas e 

microvazios nos contornos de grão solicitados mecanicamente em elevadas tensões e 

altas temperaturas. Devido à característica dessa fratura, a morfologia da fratura apresenta 

um aspecto tri-dimensional dos grãos, como mostra a Figura 33 (b). 

 

Figura 33 – Micrografia mostrando a superfícies de fratura obtidas pela fratura: (a) clivagem e (b) 

intergranular. 
 

 
(a) 

 
(b) 

Fontes: (a) (ZAMPIERE, 2014), (b (GHONEM, et al. 2010). 

 

A fratura dúctil é caracterizada por um maior consumo de energia durante a 

fratura, o que é desejável em componentes mecânicos e estruturas em geral. Apresenta 

deformação plástica e alvéolos (dimples) sobre a superfície de fratura. Nesse tipo de 

fratura, o micromecanismo é dado pela nucleação, crescimento e coalescência de 

microcavidades. 

Devido às solicitações mecânicas e dependendo do tamanho das partículas 

(inclusões ou partículas de segunda fase), modo de deformação, pureza do material, etc., 

tem-se uma heterogeneidade entre a deformação local da matriz em relação à partícula, 

gerando tensões internas de cisalhamento, induzindo a nucleação das microcavidades, 

como apresentado nas Figuras 34 (a) e (d), devido a separação da partícula com a matriz 

ou pela fratura da partícula. As microcavidades alteram a distribuição de tensões na 

região próximo às partículas, atuando como concentradores de tensões, induzindo a 

ocorrência de estricção localizada, gerando o crescimento das microcavidades (Figura 34 
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– b) até atingir um tamanho suficiente para a ocorrência do coalescimento destas 

microcavidades (Figura 34 – c), gerando a ruptura no material com superfície apresentada 

na Figura 34 (e) (ANDERSON, 2005; HERTZBERG, 1996).  

 

Figura 34 – Mecanismo de fratura dúctil: (a) nucleação de microcavidades; (b) estricção e crescimento das 

microcavidades (c) coalescimento das microcavidades; (d) micrografia mostrando a nucleação de 

microcavidades e (e) micrografia mostrando a superfície de uma fratura dúctil. 
 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

Fontes: (a),(b) e (c) (ANDERSON, 2005), (d) (ZHANG et al., 2003),(e) (ZAMPIERE, 2014). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

4 MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

4.1 MATERIAL 

  

 

 O material utilizado neste estudo foi produzido pela Companhia Siderúrgica 

Nacional e cedido pela IOCHPE-MAXION – Cruzeiro/SP na forma de chapas com 

dimensões aproximadas de 1000x270x5 mm. A composição química do aço concedido é 

apresentada na Tabela 6. Em consequência de sua composição, microestrutura e 

propriedades mecânicas ele pôde ser classificado como aço ARBL da classe ferrítico-

perlítico. 

 
Tabela 6 – Composição química do aço. 
 

Composição Química (%) 

C Mn P Si S Ni Al Nb 

0,085 1,169 0,017 0,053 0,005 0,008 0,021 0,035 

Ti Mo V Cu Cr Sn B N 

0,013 0,005 0,003 0,007 0,016 0,003 0,001 0,005 

Fonte: (LAURITO, 2010) 

 

 

4.2 MÉTODOS 
 

 

4.2.1 Preparação das chapas de aço para a confecção das juntas  

 

 

 

O processo a laser possui como vantagem a confecção de cordões de solda estreitos, 

e devido a suas características, exige um preciso controle dimensional das juntas, que elas 

estejam planas e a superfície que receberá o feixe deve possuir baixa rugosidade (para 

aumentar a absorção). A soldagem a laser foi realizada no Laboratório Multiusuário de 

Desenvolvimento e Aplicações de Lasers e Óptica (Dedalo), do Instituto de Estudos 

Avançados (IEAv) e a Figura 35 (a) apresenta o sistema de fixação das chapas do 

equipamento utilizado.  Devido à condição original das chapas (extremamente oxidada), às 

características do laser e sistema de fixação do equipamento, decidiu-se usinar as chapas 

recebidas, utilizando os processos de aplainamento para gerar juntas de topo paralelas 
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(Figura 35 – b) e retificação para gerar faces com baixa rugosidade (para manter a 

continuidade geométrica nas chapas decidiu-se retificar toda face da chapa) obtendo 

chapas com as seguintes dimensões: 200x100x4,5mm (Figura 35 - a). 

 

Figura 35 – (a) Sistema de fixação das chapas para a soldagem a laser e (b) Detalhe da junta de topo. 
 

 
(a) 

 
(b) 

Fonte: Próprio autor. 
 

 

  

4.2.2 Soldagem por feixe de laser 

 

 

Para a realização da união das chapas de aço utilizou-se um laser a fibra de alta 

potência, fabricado pela IPG Photonics, modelo YLR-2000, pertencente ao Laboratório 

Multiusuário de Desenvolvimento e Aplicações de Lasers e Óptica (Dedalo), do Instituto 

de Estudos Avançados (IEAv) do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial 

(DCTA). O laser possui 2 kW de potência máxima, operando em modo contínuo.  O feixe 

de saída possui qualidade M
2
 ≈ 12 e distribuição de intensidade aproximadamente 

gaussiana (TEM00). 

O laser é gerado dentro de uma fibra de vidro dopada com itérbio, de 50µm de 

diâmetro e 5 metros de extensão. Uma unidade de acoplamento faz a conexão com uma 

fibra de processo com 100 µm de diâmetro e 10 metros de comprimento. Essa fibra é 

acoplada a um conjunto de colimadores e sistemas de focalização que fazem parte da 

cabeça de soldagem. A lente de focalização entrega um feixe com diâmetro mínimo de 100 

µm e distância focal de 160mm, a qual pode ser ajustada com precisão de 0,1mm. Junto à 

cabeça de soldagem ficam ligadas as mangueiras do sistema de resfriamento e do sistema 

de gases de processo e de proteção da óptica. Esse último gás é utilizado para proteger a 
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óptica contra eventuais respingos. O sistema de gases comporta quatro diferentes gases: 

nitrogênio, oxigênio, argônio e hélio. O nitrogênio foi utilizado como gás de proteção 

óptica.  

A Figura 36 (a) apresenta uma parte do equipamento utilizado para a realização da 

solda, onde em (1) encontra-se o cabeçote do laser, em (2) o sistema de fixação, em (3) 

uma parte do sistema mecânico responsável pelo deslocamento da mesa de soldagem 

(nesse sistema o cabeçote do laser não se desloca, somente a mesa com a chapa a ser 

soldada). Em (4) encontram-se as duas chapas do aço com as superfícies retificadas e 

juntas preparadas pelo processo de aplainamento. A Figura 36 (b) apresenta em (5) a zona 

de fusão e em (6) parte do sistema de emissão do gás de proteção do cordão de solda 

(proteção somente na face da junta, sem proteção da raiz).  

 

Figura 36 – (a) Equipamento montado para a soldagem e (b) soldagem. Onde: (1) é o cabeçote do laser, (2) 

sistema de fixação, (3) parte do sistema mecânico para o deslocamento da mesa, (4) junta de topo com as 

chapas do aço, (5) zona de fusão e (6) parte do sistema de emissão do gás de proteção do cordão de solda.  
 

 

 
 

(a) 

 

 

 
 

(b) 
Fonte: Próprio autor. 

 

 

4.2.2.1 Seleção dos parâmetros 
 

 

O objetivo desta etapa do trabalho foi encontrar os parâmetros de soldagem para se 

obter cordões com penetração total, sem descontinuidades significativas e propriedades 

mecânicas significativamente distintas. Para isso alguns parâmetros foram selecionados por 

meio da análise de alguns trabalhos na literatura e testes preliminares, entre eles: a 

profundidade e posição do foco, potência do laser, inclinação do feixe do laser, vazão e gás 

(5) (6) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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de proteção da óptica, vazão e gás de proteção da junta. A velocidade de soldagem foi 

alterada com o objetivo de gerar diferentes aportes térmicos, responsáveis por diferentes 

penetrações e influenciar a formação das microestruturas nos cordões de solda.  

 

 

4.2.2.2 Fabricação dos cordões de solda 
 

 

Após a seleção dos parâmetros e procedimentos, duas condições foram escolhidas 

para a produção das juntas de topo sem descontinuidades significativas e com penetração 

total: a condição de alto aporte térmico com apenas uma passe de soldagem, obtendo os 

cordões com alto aporte térmico (Cordões A) e a condição de baixo aporte térmico com 

dois passes, um em cada face, obtendo os cordões com baixo aporte térmico (Cordões B).  

Os parâmetros utilizados para a confecção dos cordões A e B encontram-se na 

Tabela 7. Tratamentos térmicos antes ou após a soldagem não foram realizados e, para a 

confecção dos cordões B, a sequência de soldagem foi: formar o primeiro cordão de solda 

(face superior da chapa), limpar a oxidação na raiz do cordão de solda com uma escova 

metálica rotativa, posicionar a chapa na mesa de soldagem (com a face inferior voltada 

para cima), e formar o segundo cordão de solda. Antes da confecção dos cordões de solda 

adotou-se um procedimento de limpeza que consistiu somente em passar um pano úmido 

(com álcool) nas juntas. 

 
Tabela 7 – Parâmetros utilizados para confecção dos cordões A e B. 
 

Parâmetros/Condição Cordão A Cordão B 

Velocidade de soldagem 8 mm/s 30 mm/s 

Número de passes 1 2 

Potência do laser 2000 W 

Gás de proteção do cordão Hélio 

Vazão do gás de proteção do cordão 30 l/min 

Foco do laser Na superfície 

Fonte: Próprio autor.  
 

 

4.2.3 Confecção dos corpos de prova  

   

Após a confecção dos cordões de solda obteve-se 8 chapas, 4 para cada condição 

(cordão A e B),  com as seguintes dimensões: 200x200x4,5mm. As bordas das chapas onde 

começou e terminou o cordão de solda foram retiradas (descartou-se aproximadamente 
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10mm de cada lado) gerando chapas com as seguintes dimensões: 180x200x4,5 mm, e 

estas foram utilizadas para a confecção dos corpos de prova. A Figura 37 apresenta 

esquematicamente uma chapa de aço com o cordão de solda ao meio, e as regiões onde os 

corpos de prova foram retirados.  Considerando homogênea toda a extensão do cordão de 

solda nas chapas utilizadas para a confecção dos corpos de prova (180x200x4,5mm), e 

homogênea as características das 4 chapas obtidas para cada condição (cordão A e B), os 

corpos de prova foram retirados de modo aleatório, tomando-se somente o cuidado de não 

utilizar uma única chapa para confeccionar a maioria dos corpos de prova de uma mesma 

caracterização, isto é, os corpos de prova para o ensaio de tração não foram retirados de 

uma mesma chapa, e sim, cada corpo de prova foi retirado de uma chapa diferente, em uma 

região diferente (próxima à borda esquerda, ao meio ou borda direita). A Tabela 8 

apresenta os ensaios realizados e a quantidade de corpos de prova confeccionados. 

 

Figura 37 – Desenho esquemático de uma chapa do aço soldado e as regiões onde os corpos de prova foram 
retirados. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Os corpos de prova para o ensaio de tração foram confeccionados em conformidade 

à norma ASTM E08-01 (ASTM E08, 2001) nas dimensões apresentadas na Figura 38. A 

confecção desde corpos de prova foi realizada no Laboratório de Usinagem do DEMAR 

EEL/USP.  
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Tabela 8 – Corpos de prova e quantidades. 
  

Nº do CP na 

Figura 37 
Ensaio 

Cordões 
MB 

A B 

1 Análise microestrutural e medidas de dureza 8 8 * 

2 Ensaio de tração – sem cordão de solda 0 0 4 

3 Ensaio de tração – com cordão de solda 4 4 0 

4 Ensaio de tenacidade à fratura – CTOD  5 5 - 

5 Ensaio de propagação da trinca longitudinal 3 3 0 

6 Ensaio de propagação da trinca Transversal 2 2 - 

7 Ensaio de propagação da trinca no MB - - 3 

* As amostras extraídas para análise microestrutural e medidas de dureza dos cordões de solda já 

continham o MB, conforme representação esquemática em (1) na Figura 37. 
 

Fonte: próprio autor 

 

Figura 38 – Dimensões do corpo de prova para ensaio de tração. 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

Os corpos de prova para o ensaio de CTOD foram confeccionados em 

conformidade à norma ASTM E1290-08 revisada em março de 2010 (ASTM E1290, 

2008). Selecionou-se o corpo de prova de seção retangular SE(B) com dimensões 

apresentadas na Figura 39. A confecção desde corpos de prova foi realizada no Laboratório 

de Usinagem do IEAv/DCTA.  

  

Figura 39 - Dimensões do corpo de prova para ensaio de CTOD. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

A confecção dos corpos de prova para o ensaio de propagação da trinca por fadiga 

foi realizada em conformidade com a norma ASTM E647-11 (ASTM E647, 2011), 

parcialmente no Laboratório de Usinagem do DEMAR EEL/USP e parte no Laboratório de 

Usinagem do IEAv/DCTA. O corpo de prova escolhido foi do tipo compacto de tração 

C(T), com dimensões apresentadas na Figura 40. Um entalhe lateral (side groove), foi 

adicionado em cada face do corpo de prova para conduzir a propagação da trinca no plano 
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de interesse (cordão de solda). Esse entalhe foi realizado com 0,45 mm de profundidade, e 

não se encontra no desenho da Figura 40.   

O processo a laser é característico por produzir cordões estreitos, com dimensões 

reduzidas, e quanto menor o aporte térmico, menor a dimensão do cordão. Essa 

característica exige grande precisão na confecção do entalhe lateral, principalmente para os 

corpos de prova contendo o cordão B (produzidos com baixo aporte térmico) e ensaiados 

com propagação da trinca longitudinal, onde uma variação entre o alinhamento do cordão 

de solda e o entalhe lateral poderia direcionar a trinca para fora do cordão de solda. Esse 

alinhamento depende de quão perpendicular o cordão de solda está em relação à face 

lateral do corpo de prova, o que depende do processo de usinagem (aplainamento). Se o 

aplainamento não for preciso o cordão de solda não ficará exatamente perpendicular à face 

do corpo de prova e o entalhe lateral poderá não ficar totalmente alinhado com o cordão de 

solda. Verificou-se posteriormente que esse desalinhamento ocorreu em dois corpos de 

prova do cordão B. 

 

Figura 40 – Dimensões do corpo de prova para ensaio propagação de trincas por fadiga sem o entalhe lateral. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

4.2.4 Caracterização microestrutural 

 

 

A caracterização microestrutural foi realizada em oito amostras para cada condição 

de soldagem (foram retiradas duas amostras de cada chapa), sendo que cada amostra 

apresentava as três regiões: MB, ZAC e ZF. Realizou-se a preparação metalográfica para 

as amostras (embutidas em resina fenólica, lixadas e polidas), e para revelar a 

microestrutura das três regiões a norma ASTM E407-01 (ASTM E407, 2001) foi 
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consultada e utilizou-se o método da imersão da amostra em Nital (solução de ácido nítrico 

com etanol, 5%). Para as imagens obtidas via microscópio óptico utilizou-se o 

equipamento LEICA modelo DM-IRM com câmara analógica Samsung modelo SCC 131, 

e software LEICA Quin, e o equipamento AXIVERT-40. As macrografias foram obtidas 

pelo equipamento da ZEISS, SteREO Discovery. V.12. Para as imagens obtidas via 

microscopia eletrônica de varredura foi utilizado o equipamento LEO 1450 VP, com 

detector de elétrons secundários. Todos os equipamentos pertencem ao DEMAR 

EEL/USP. 

 

 

4.2.5 Caracterização Mecânica 
 

 

4.2.5.1 Ensaio de tração 

 

 

 Os ensaios de tração foram realizados em conformidade à norma ASTM E08-01 

(ASTM E08, 2001) em uma máquina servo-hidráulica MTS modelo 810.23M com 

capacidade para 250kN pertencente ao Laboratório de Ensaios Mecânicos do DEMAR 

EEL/USP. Foi realizado com velocidade de deslocamento do cabeçote de 0,5 mm/min e 

aquisição de dados pelo próprio programa do equipamento a cada 0,2mm.  

 

4.2.5.2 Medidas de dureza 

 

 

 As medidas de dureza foram realizadas em um microdurômetro BUEHLER 

Micromet 2004 pertencente ao Laboratório de Metalografia do DEMAR EEL/USP e 

Microindentador Emcotest, modelo Durascan 50 pertencente ao Departamento de 

Materiais e Processos (MP) do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). As medidas 

foram realizadas em conformidade com norma ASTM E384-01 (ASTM E384, 2001), com 

espaçamento constante entre as medidas. O espaçamento variou dependendo do cordão de 

solda (A ou B) e/ou do equipamento utilizado. Foram realizadas nas oito amostras de cada 

condição de soldagem (A e B), nas três regiões: MB, ZAC e ZF. A carga aplicada foi de 

200gf e o tempo de penetração de 15 segundos.   
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4.2.5.3 Ensaio de tenacidade à fratura por CTOD 

  

 

 Os ensaios de tenacidade à fratura por CTOD foram realizados no Laboratório de 

Ensaios Estruturais (LEE) da Divisão de Sistemas Aeronáuticos (ASA) do DCTA. Foram 

realizados em conformidade com a norma ASTM E1290-08 revisada em março de 2010 

(ASTM E1290, 2008). Para a avaliação da tenacidade à fratura por meio do CTOD 

recomenda-se utilizar as normas ASTM E1290 ou BS 7448. As abordagens das normas são 

similares, com algumas poucas diferenças. Por exemplo: a norma BS 7448 utiliza o valor 

de 0,4 para o fator de rotação plástica, enquanto a ASTM E1290 utiliza 0,44. A norma BS 

7448-Parte 2 aborda especificamente a tenacidade à fratura em cordões de solda, e poderia 

ser utilizada para os ensaios e cálculos dos resultados, porém a norma (BS 7448 – Parte 2 

de 1997) exige que a razão entre a resistência mecânica do cordão de solda e resistência do 

MB esteja entre 0,5 e 1,5, o que não acontece no presente trabalho. Portanto, a norma 

ASTM E1290 foi adotada neste trabalho. 

 O ensaio pode ser dividido em duas etapas, a pré-trinca de fadiga e abertura da 

ponta da trinca. As informações sobre estas duas etapas são apresentadas no item a seguir. 

Após o ensaio as duas partes do corpo de prova foram separadas para expor as superfícies 

de fratura para a realização das nove medidas da trinca e análise da superfície de fratura. 

Para isso os corpos de prova foram resfriados em nitrogênio líquido e posteriormente 

fraturados por aplicação de uma carga, separando claramente a fratura ocorrida pelo ensaio 

de CTOD da fratura extremamente frágil ocorrida por essa etapa. A etapa descrita acima 

foi realizada no Laboratório de Ensaios Mecânicos do DEMAR EEL/USP.  

  

a) Pré-trinca de fadiga 

 

A formação de uma trinca de fadiga gera um estado de tensão mais severo e, 

conforme a norma, o tamanho final (a0) compreende o entalhe realizado no corpo de prova 

e a pré-trinca de fadiga. O valor final da pré-trinca de fadiga deve estar entre os valores 

dados pela equação 27, e a carga máxima aplicada deve ser calculada pela equação 28.  

 

0,45 𝑊 ≤  𝑎0  ≤ 0,70 𝑊                                            (27) 

 

𝑃𝑚 =  
0,5 𝐵 (𝑊−𝑎0)2 𝜎𝑌𝑒𝑓

𝑆
                                           (28) 
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Onde,  

W = altura do corpo de prova (mm) 

a0 = tamanho final da pré trinca (mm) 

Pm  =  carga máxima empregada no pré trincamento (N) 

B = espessura do corpo de prova (mm) 

σYef  = tensão efetiva, razão entre a tensão de escoamento e tensão de resistência (MPa) 

S = distância entre os dois roletes de apoio – centro a centro (mm). 

 

O pré-trincamento dos corpos de prova foi realizado com carregamento de 

amplitude constante em razão de carga de 0,1, operando numa frequência de 20 Hz e 

carregamento com onda em forma senoidal. A pré-trinca foi realizada a uma taxa de 

deformação de 0,2mm/min e a uma temperatura média de 22°C. O comprimento da trinca 

foi medido indiretamente pelo método da flexibilidade elástica. Após o pré-trincamento 

verificou-se o desvio da pré trinca em relação ao eixo central do entalhe, que conforme a 

norma não pode ser maior que 10°. 

 

b) Ensaio de CTOD, procedimentos analíticos e validação 

 

Os ensaios foram realizados com aplicação de carga monotônica crescente com 

velocidade constante de 0,2 mm/min e o deslocamento da abertura da ponta trinca foi 

medido indiretamente por um clip gage fixado na extremidade do entalhe. 

O valor do CTOD (δ) é calculado pela equação 29, que depende dos valores do 

parâmetro de restrição (m) dado pela equação 30, do fator intensidade de tensão (K) dado 

pela equação 32, do valor da variável n dependente a0 e W dado pela equação 34, e de 

outros dados citados abaixo.  

 

𝛿 =  
1

𝑚𝜎𝑌
 
𝐾2 1 − 𝑣2 

𝐸
+  

𝑛𝐴𝑝

𝐵(𝑊 − 𝑎0)  1 +
𝛼 + 𝑧

0,8𝑎0 + 0,2 𝑊
 
  

 (29) 

 

 

Sendo: 

 

m = parâmetro de restrição (equação 30); 

σY = tensão efetiva (média entre a tensão de escoamento,σe e de ruptura σr); 

K = fator intensidade de tensão (equação 32) 
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𝑣 = coeficiente de Poisson; 

E = módulo de Young (GPa); 

η = valor dado pela equação 34; 

Ap = área abaixo da curva carga versus componente plástica (exemplo na Figura 41-e ); 

B = espessura do corpo de prova (mm); 

W = altura do corpo de prova (mm); 

a0 = comprimento médio da trinca (equação 31), valor calculado com as nove 

medidas do comprimento da trinca extraídas do corpo de prova.  

z = altura da faca (igual a 3 mm) que fixa o clip gage (Figura 29). 
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Onde:  
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𝐾 =  
𝑌𝑃

𝐵𝑊
1

2 
  (32) 

 

Sendo: 

Y = fator de forma (equação 33).  
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Figura 41 – Curva de avanço da carga no ensaio de CTOD. 

 
Fonte: (ASTM E1290, 2001). 
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(34) 

 

Segundo a norma ASTM E1290 os ensaios serão válidos se, e somente se: 

 

1) O valor de CTOD for igual ou menor do que a capacidade de medição da amostra, 

o que corresponde a δm. 

2) A diferença entre os valores máximos e mínimos de todas as nove medidas do 

comprimento da trinca não exceder 10% do tamanho da trinca média calculada (a0). 

3) Nenhuma parte da frente da trinca por fadiga for menor que 0,025 W ou 1,3 mm. 

4) O plano da superfície da trinca por fadiga não exceder o ângulo de 10° a partir do 

plano do entalhe. 

5) A frente da trinca de fatiga não for multi-planar ou ramificada. 
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4.2.5.4  Ensaio de propagação da trinca por fadiga 

 

 

Os ensaios de propagação da trinca por fadiga foram realizados em conformidade 

com a norma ASTM E647-11 (ASTM E647, 2011), com carregamento de amplitude 

constante, razão de carga de 0,1 e forma de onda senoidal. O comprimento da trinca foi 

medido indiretamente utilizando o método da flexibilidade elástica, por meio de um 

medidor de deslocamento (clip gauge), devidamente fixado no corpo de prova. Para cada 

ensaio de propagação da trinca por fadiga a carga máxima do ciclo de carregamento foi 

definida após a finalização da pré-trinca, e ficou na faixa de 2,2 a 4,2 kN, dependendo da 

carga máxima aplicada na pré-trinca. Os ensaios foram realizados em duas instituições: 

EEL/USP e EESC/USP. Os ensaios executados na EEL/USP foram realizados em uma 

máquina servo-hidráulica MTS modelo 810.23M pertencente ao Laboratório de Ensaios 

Mecânicos, utilizou-se uma frequência de 10 Hz e aquisição dos dados no intervalo de 0,2 

mm. Para os ensaios realizados na EESC/USP utilizou-se uma máquina MTS pertencente 

ao Laboratório de Ensaios Mecânicos, com uma frequência de 20 e 30 Hz e aquisição dos 

dados no intervalo de 0,05 mm. 

Por meio dos valores do tamanho da trinca (“a”) e do número de ciclos (Figura 42 – 

a) calcula-se a taxa de propagação da trinca (da/dN) empregando-se o método da secante. 

Para cada valor da taxa de propagação da trinca foi determinada uma variação do fator 

intensidade de tensão (K) empregando-se tanto o valor médio do comprimento da trinca 

correspondente ao intervalo de medidas do comprimento da trinca, bem como o fator 

geométrico definido pela norma, apresentado na equação 35. A Figura 42 (b) apresenta um 

exemplo da relação entre a taxa de propagação da trinca por fadiga (da/dN) com a variação 

do fator intensidade de tensão (K), ambos em escala logarítmica.  

 

∆𝐾 =  
∆𝑃

𝐵 𝑊
 

(2+ 𝛼)

(1 –𝛼)
3

2 
 (0.886 + 4.64𝛼 − 13.32𝛼2 +  14.72𝛼3 −  5.6𝛼4)       (35) 

 

Sendo: 

 

 ∆P = variação da força; 

 B = espessura do corpo de prova; 

 W = largura do corpo de prova medido a partir do centro de carga;  

 α = a/W.  
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Figura 42 – (a) Pontos experimentais do comprimento da trinca versus número de ciclos aplicado no 

carregamento e (b) Curva da/dN versus ∆K. 

  
Fonte: Próprio autor 

 

4.2.5.5 Análise Fractográfica 

 

 

As superfícies de fratura dos corpos de prova após os ensaios de CTOD e 

propagação da trinca por fadiga foram analisadas por meio de um microscópio eletrônico 

de varredura modelo LEO 1450 VP, com detector de elétrons secundários, pertencente ao 

Laboratório de Microscopia Eletrônica do DEMAR EEL/USP. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

 

5.1 SOLDAGEM DAS CHAPAS 

  

 

A primeira etapa do trabalho foi o desenvolvimento das juntas de topo por meio do 

processo de soldagem a laser em chapas de aço ARBL com 4,5mm de espessura. Para a 

confecção dos cordões de solda, selecionou-se alguns parâmetros do processo por meio de 

uma revisão na literatura e testes preliminares realizados em juntas de topo. Diferentes 

aportes térmicos foram gerados para a avaliação da profundidade de penetração do cordão 

de solda na junta, e verificar as características microestruturais em decorrência do aporte 

térmico escolhido. Após a seleção dos parâmetros, realizou-se a confecção dos cordões de 

solda em duas condições diferentes:  

 

I) Cordões de solda obtidos com Alto aporte térmico (Cordões A),  

II) Cordões de solda obtidos com Baixo aporte térmico (Cordões B)  

 

5.1.1 Seleção dos parâmetros  

  

 

O processo de soldagem a laser possui como parâmetros a potência do laser, 

velocidade de soldagem e gás de proteção, que podem ser considerados como parâmetros 

da parte operacional do processo, e também os parâmetros da parte óptica do laser, como a 

distância e diâmetro focal, profundidade e posição do foco, inclinação do feixe do laser e 

gás de proteção da unidade óptica. Para a obtenção dos cordões de solda alguns desses 

parâmetros foram selecionados após revisão de trabalhos na literatura e testes preliminares, 

e são discutidos a seguir.   

 

 

5.1.1.1 Plano focal, ângulo de incidência do feixe e gás de proteção da unidade óptica.   

 

 

O plano focal e o ângulo de incidência do feixe influenciam na condição de 

absorção de energia pelo material. Neste trabalho, o foco foi direcionado na superfície 
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superior do material, como também utilizado por Oñoro e Ranninger (1997), Tsay, Chung 

e Chent (1997), Miranda et al. (2009), Coelho et al. (2013) e Guo et al. (2015), de modo a 

permitir uma maior densidade de potência para a formação do Keyhole, permitindo uma 

maior profundidade de penetração (SEYFFARTH; HOFFMANN, 2000).  Utilizou-se um 

pequeno deslocamento no ângulo de incidência do feixe (3°), ou seja, o feixe de laser ficou 

quase perpendicular às chapas de aço, para maximizar a absorção do feixe e proteger a 

cabeça do laser da própria reflexão, parâmetro também utilizado por Guo et al. (2015) e 

Oyyaravelu, Kuppan e Arivazhagan (2016). O nitrogênio foi utilizado como gás de 

proteção da óptica devido ao baixo custo. 

 

5.1.1.2 Gás de proteção e vazão 

 

 

De modo geral, o gás de proteção influencia na quantidade de descontinuidades no 

cordão, na penetração, formação de respingos e acabamento do cordão, e especificamente 

para o laser, o gás possui duas funções: (I) evitar a formação de poros e óxidos no keyhole 

e (II) diminuir a formação do plasma acima do keyhole, que pode espalhar o feixe do laser 

devido à interação deste com o plasma, diminuindo a densidade de potência.  

Entre os gases normalmente utilizados no processo de soldagem a laser, o hélio 

(He) é indicado para soldas em aço por diminuir a formação de respingos e melhorar o 

acabamento do cordão (YI; GENY; LIJUN, 2008) e por diminuir a formação de plasma 

devido ao elevado potencial de ionização do hélio (24,5 eV, contra 15,8 eV para o argônio) 

e maior condutividade térmica (0,1381 W/mK, em relação a 0,0159 W/mK do argônio) 

(CHUNG; RHEE; LEE, 1999). Rossini (2002) recomenda o uso de He e misturas de He-N2 

para supressão do plasma para soldagem de aços ARBL, assim como também é indicado 

por Oñoro e Ranninger (1997). Outro modo de inibir o plasma é mudar o ângulo de 

incidência do gás de proteção.  

O menor custo do argônio em relação ao hélio torna-o viável para muitas situações 

e vários pesquisadores (YANG; LEE,1999; BENYOUNIS; OLABI; HASHMI, 2005; 

MIRANDA et al., 2009; FABARI et al., 2010; GUO et al., 2015; OYYARAVELU; 

KUPPAN; ARIVAZHAGAN, 2016) utilizaram-no como gás de proteção, mesmo 

aumentando a possibilidade de formação de densas nuvens de plasma  devido ao baixo 

potencial de ionização e maior densidade que o ar atmosférico. Em alguns trabalhos a 
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solda a laser de chapas de aço foi realizada sem a utilização de um gás de proteção, como 

no trabalho realizado por Parkes et al. (2013). 

Após testes preliminares com juntas de topo obtidas com proteção de argônio e 

juntas obtidas com proteção de hélio evidenciou-se a menor formação de respingos e 

menor quantidade de poros nas juntas obtidas por hélio. Outros pesquisadores também 

utilizaram hélio como gás de proteção nas soldas a laser em aço, como Oñoro e Ranninger 

(1997), Tsay, Chung e Chent (1997), Coelho et al. (2013) e JIAMING, et al. (2010). 

Portanto, neste trabalho o hélio foi utilizado como gás de proteção. Vale ressaltar que o 

custo do hélio pode ser três vezes maior em relação ao argônio e dez vezes em relação ao 

dióxido de carbono e nitrogênio. A vazão do gás varia em função do tipo do material 

soldado, materiais facilmente oxidados devem ser soldados com maior vazão do gás. Para 

soldas a laser com potência até 10 kW recomenda-se vazão entre 15 a 40 l/min (DAWES, 

1992). Após testes preliminares na confecção dos cordões de solda, decidiu-se utilizar o 

hélio como gás de proteção com vazão de 30 l/min. 

 

 

5.1.1.3 Potência do laser e velocidade de soldagem  

 

 

A potência do laser e a velocidade de soldagem influenciam no aporte térmico 

gerado no processo de soldagem. O aporte térmico do processo a laser é normalmente uma 

ordem de grandeza menor que os gerados nos processos a arco elétrico e é afetado por três 

diferentes fatores: absorção, velocidade de soldagem e potência do laser (PEKKARINEN; 

KUJANAPÄÄ, 2010). Neste trabalho, o efeito da absorção pode ser descartado uma vez 

que este depende do comprimento de onda do feixe de laser e do material a ser soldado 

(QUINTINO et al., 2007), nenhum deles  alterados. O aporte térmico e a densidade de 

potência do processo influenciam na profundidade de penetração do cordão de solda. Após 

testes preliminares na confecção dos cordões de solda deste trabalho, decidiu-se utilizar a 

potência máxima do laser, de 2000W, e variar a velocidade do laser para obter condições 

em junta de topo com penetração total em chapas com 4,5mm de espessura. O aporte 

térmico foi quantificado utilizando a Equação (7), com ղ = 0,8 (80%), e os resultados 

encontram-se na Tabela 9. 

Utilizando os valores obtidos experimentalmente das profundidades das 

penetrações dos cordões de solda apresentados na Tabela 9, obteve-se uma curva que 
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relaciona a profundidade de penetração e velocidade de soldagem, apresentada no gráfico 

da Figura 43, que permitiu obter a equação 36 que possibilita estimar a velocidade de 

soldagem para atingir a penetração total em chapas com 4,5mm de espessura, onde P é a 

profundidade de penetração do cordão de solda (mm) e 𝑣 a velocidade de soldagem 

(mm/s).  

 

𝑃 = 4,16 𝑒
−𝑣

12,63 +  2,39                                       (36) 

 

Tabela 9 – Seleção da velocidade do laser. 
 

Amostra 
Velocidade de 

soldagem* 
Aporte térmico 

Profundidade 

da penetração 

1 50 mm/s 32 J/mm 2,4 mm 

2 30 mm/s 53 J/mm 2,9 mm 

3 20 mm/s 80 J/mm 3,1 mm 

4 10 mm/s 160 J/mm 4,3 mm 

* Potência: 2000W, gás de proteção e vazão: Hélio (30 l/min) e foco na superfície.  

Fonte: Próprio autor. 

 

Figura 43– Velocidade de soldagem e profundidade de penetração. 
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Fonte: Próprio autor. 

 

 

5.1.1.4 Outras considerações  

 

 

Além da penetração total na chapa, que pode ser alcançada com uma velocidade de 

soldagem de 8mm/s (P ≈ 4,5 mm) em apenas um passe, ou velocidade de 50 mm/s ( P ≈ 

2,4 mm) com dois passes, de topo e raiz, buscou-se também gerar condições de soldagem 

que produziriam cordões de solda com microestruturas distintas. Para verificar, de modo 
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indireto, se houve diferença significativa entre as microestruturas formadas entre as 

amostras da Tabela 9 (em função dos diferentes aportes térmicos) utilizou-se o ensaio de 

microdureza Vickers para medir o perfil de dureza dos cordões, e o resultado é apresentado 

na Figura 44 e Tabela 10.  

Por meio da média de dureza do cordão de solda verifica-se indiretamente que 

houve alteração da microestrutura formada entre as amostras, de modo menos significativo 

entre as amostras 1, 2 e 3, onde a máxima diferença de dureza foi de aproximadamente 13 

%, e de modo mais significativo entre as amostras anteriores citadas (1,2, e 3) e a amostra 

4, onde a máxima diferença de dureza foi de aproximadamente 62 %. Essas diferenças são 

geradas em função do aporte térmico em que cada cordão de solda foi submetido, uma vez 

que o aporte térmico influencia na taxa de resfriamento do cordão e afeta a decomposição 

da austenita. O aporte térmico da amostra 1 foi de apenas 32 J/mm, enquanto para a 

amostra 4 foi de 160 J/mm. Desse modo, para a penetração total da chapa, pode-se utilizar 

uma velocidade de 8 mm/s para soldagem com apenas um passe e velocidade entre 20 e 50 

mm/s com o emprego de dois passes.    

 

Figura 44 – Perfil de dureza dos cordões de solda das amostras 1,2,3 e 4 (Tabela 10). 
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Fonte: Próprio autor. 

 

Tabela 10 – Média da dureza dos cordões de solda. 
 

Amostra Velocidade do laser Dureza (HV) e desvio padrão 

1 50 mm/s 380 ± 10 

2 30 mm/s 370 ± 10 

3 20 mm/s 340 ± 20 

4 10 mm/s 230 ± 10 

Fonte: Próprio autor. 
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Após os testes preliminares alguns cuidados foram adotados para diminuir a 

incidência de descontinuidades nos cordões de solda, como o desalinhamento das chapas 

(melhoramento na fixação das chapas), formação de poros (maior cuidado com a limpeza 

das chapas antes da soldagem e entre os passes) e desalinhamento entre o primeiro e 

segundo cordão de solda (para a condição com dois passes), uma vez que o cordão de solda 

produzido por laser é extremamente fino e será mais fino quanto menor for o aporte 

térmico, tornando o posicionamento das chapas mais trabalhoso. 

 

 

5.1.2 Obtenção dos cordões de solda 

 

 

Após a análise dos parâmetros e de alguns testes preliminares foi possível 

selecionar os parâmetros e procedimentos para se obter duas condições de soldagem, de 

alto aporte térmico utilizada para obter os cordões A e de baixo aporte térmico utilizada 

para obter os cordões B, dados na Tabela 11.  

 

Tabela 11 – Parâmetros utilizados para a confecção dos cordões de solda. 
 

Parâmetros/Condição Cordões A (alto aporte térmico) Cordões B (baixo aporte térmico) 

Aporte térmico 200 J/mm 53,3 J/mm 

Velocidade de soldagem 8 mm/s 30 mm/s 

Número de passes 1 2 (um em cada face)  

Perfil do cordão 

  
Potência do laser: 2000 W 

Gás de proteção do cordão: Hélio 

Vazão do gás de proteção do cordão: 30 l/min 

Gás de proteção do sistema óptico: Nitrogênio 

Vazão do gás de proteção do sistema óptico: 30 l/min 

Foco do laser Na superfície 

Ângulo de incidência do feixe 3º 

Fonte: Próprio autor. 

0,5 mm 0,5 mm 
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5.2 CARACTERIZAÇÃO DOS CORDÕES DE SOLDA 
 

 

5.2.1 Caracterização da geometria e dimensões dos cordões de solda  

 

 

As Figuras 45 (a) e (b) apresentam a geometria e dimensões de um cordão de solda 

obtido pela condição de alto aporte térmico (cordões A) e pela condição de baixo aporte 

térmico (cordões B), respectivamente. Selecionou-se quatro cordões de cada condição e a 

média dos valores das dimensões dos cordões A e B é apresentada na Tabela 12.   

As dimensões dos cordões de solda foram medidas considerando somente a ZF 

(desconsiderando a ZAC) e em cinco regiões conforme apresentado nas Figuras 45 (a) e 

(b): 1° medida (1° m) região próxima à superfície superior (face), 2° medida (2° m) 

aproximadamente à ¼ abaixo da superfície, 3° medida (3° m) aproximadamente no meio 

do cordão de solda, 4° medida (4° m) aproximadamente à ¾ abaixo da superfície e a 5° 

medida (5° m)  próxima à superfície inferior  (raiz). 

 

Tabela 12 - Dimensões dos cordões de solda. 
 

Cordões 
Média e desvio padrão das dimensões dos cordões (mm) 

1° medida 2° medida 3° medida 4° medida 5° medida Geral 

 A 2,3 ± 0,3 1,9 ± 0,2 1,3 ± 0,3 2,1 ± 0,2 2,8 ± 0,3 2,1 ± 0,5 

 B 1,5 ± 0,1 0,7 ± 0,1 0,5 ± 0,1 0,8 ± 0,1 1,4 ± 0,1 1,0 ± 0,4 

Fonte: Próprio autor 

 

Os cordões A, representados pela Figura 45 (a), apresentaram uma geometria 

similar a de uma ampulheta, formato característico do Keyhole (GUO et al., 2015). Os 

cordões B, representados pela Figura 45 (b), apresentaram geometria similar a de uma 

ampulheta, porém com paredes laterais quase paralelas, característico do Keyhole para 

baixo aporte térmico (MIRANDA et al., 2009).  

Macroestruturalmente a união pode ser dividida em três regiões, a zona de fusão 

(ZF), a zona afetada pelo calor (ZAC) e o metal base (MB). A ZF é a região onde ocorreu a 

fusão e solidificação, formando grãos dendriticos colunares grosseiros. Verifica-se nas 

Figuras 45 (a) e (b) a presença de grãos colunares da zona bruta de fusão, com tendência de 

formação perpendicular ao cordão de solda, porém influenciados pela extração de calor 

pela superfície. Normalmente em juntas de topo a maior taxa de extração de calor é na 

direção perpendicular à ZF devido à alta condutividade térmica do metal e da transferência 
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por condução, e a menor taxa de extração é dada na direção das superfícies expostas ao 

ambiente (raiz e face da junta). Verifica-se nas Figuras 45 (a) e (b) uma diferença de 

tamanho dos grãos colunares, uma vez que o tamanho das dendritas é maior para menor 

taxa de resfriamento dada pelo maior aporte térmico, sendo maiores e mais nítidos (devido 

ao tamanho) nos cordões A (Figura 45 - a), quando comprados aos cordões B (Figura 45 - 

b) (MIRANDA et al., 2009; JIAMING et al., 2010).  

 

Figura 45 – Perfil e dimensões dos cordões (a) A e (b) B. 
 

 
(a) 

 
(b) 

Fonte: Próprio autor. 

 

 

5.2.2 Aspectos Microestruturais 
 

 

5.2.2.1 Metal base 

 

 

O material em estudo é um aço ARBL classificado como ferrítico-perlítico 

produzido pelo processo de laminação controlada. Devido às condições de laminação a 

microestrutura resultante é composta por grãos ferríticos extremamente finos e colônias 

perlíticas alongadas, assim como a microestrutura apresentada nas Figuras 46 (a) e (b).   

Na Figura 46 (b) observa-se, além de grãos ferríticos e colônias perlíticas, a 

possível presença de austenita retida encontrada principalmente nos pontos tríplices dos 

contornos de grãos, indicadas pelas setas vermelhas na Figura 46 (b). A presença de 

austenita retida em aços microligado também foi observada por Miranda  et al. (2010), 

Pinto (2011) e Santos et al. (2010) em um aço API 5L – X80, Zhang et al. (2009) em um 

aço ARBL e por Mazzaferro (2008) em um aço TRIP, entre outros. Esse 

0,5 mm 
0,5 mm 
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microconstituinte é comumente observado devido às adições de manganês, níquel, cobre 

e outros elementos estabilizadores da austenita.  

 

Figura 46 – Microestrutura do metal base (a) obtida por MO com ampliação de 500X e ataque com Nital e 
(b) obtida por MEV com ampliação de 8000X e ataque com Nital. 
 

 
(a) 

 
(b) 

Fonte: Próprio autor 

 

 

5.2.2.2 Cordões de solda 

 

 

A microestrutura da ZF dos cordões A pode ser visualizada nas Figuras 47 (a), (b) e 

(c) obtidas via MO. Verifica-se, de modo qualitativo, que a microestrutura obtida nessa 

condição de soldagem é composta majoritariamente por ferrita acicular (indicada pelo sinal 

positivo) e minoritariamente por ferrita de Widmanstatten (indicada pela elipse) e ferrita de 

contorno de grão e ferrita primária (indicadas pelas setas).  

A microestrutura da ZF dos cordões B pode ser visualizada na Figura 48 (a) obtida 

via MO e Figuras 48 (b) à (g) obtidas via MEV. Verifica-se, qualitativamente, que a 

microestrutura é composta majoritariamente por martensita e bainita. As Figuras 48 (b) e 

(d) apresentam microestrutura composta majoritariamente por martensita, e em (c) uma 

área ampliada da região demarcada pelo retângulo da Figura 48 (b), onde se fez uma 

demarcação do antigo contorno de grão austenítico a partir do qual a martensita nucleou-

se. As Figuras 48 (e), (f) e (g) apresentam o microconstituinte bainita  

As Figuras 49 (a) à (f) apresentam microestruturas de cordões de solda de alguns 

trabalhos retirados da literatura similares às encontradas no presente trabalho.  
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Figura 47 – (a), (b) e (c) Microestruturas da ZF dos cordões A, obtidas por MO, em diferentes amostras, 

sendo composta por ferrita poligonal (ou contorno de grãos) indicada pela seta, ferrita acicular indicada pelo 

sinal positivo (+) e ferrita de Widmansttäten indicada pela elipse. Ampliação: 500X. Ataque: Nital. 
 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Fonte: Próprio autor 
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Figura 48 – Microestruturas dos cordões de solda obtidos pela condição B. 
 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

 
(g) 

 

 

Fonte: Próprio autor  
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Figura 49 – Micrografias retiras da literatura mostrando (a) ferrita acicular (αac), ferrita de contorno de grão 

(ferrita alotriomórfica) (αaf) e ferrita poligonal  (αpf), (b) ferrita de Widmanstätten, (c) ferrita acicular, (d) 

martensita e (e) martensita (M) e bainita (B).  
 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 

 

 Fontes:(a) e (e) COELHO et al, (2013); (b) MIRANDA et al., 2009 e (c) JIANG et al. 2015, (d) ZHANG et 

al., 2009. 

 

 

A microestrutura encontrada nos cordões A é composta majoritariamente por ferrita 

acicular e minoritariamente por ferrita de Widmanstatten e de contorno de grão, enquanto 

que a microestrutura encontrada nos cordões B é composta majoritariamente por 

martensita e bainita. 

Os aportes térmicos e os diferentes volumes de material fundido nas duas condições 

afetaram a taxa de resfriamento dos cordões de solda, que afetou a decomposição da 

austenita. Como visto no item número 3.2.3 e nas curvas apresentadas nas Figuras 4 (a) e 

(b), altas taxas de resfriamento favorecem a geração de martensita e bainita e baixas taxas 

favorecem a formação de ferrita. Para os cordões A o maior aporte térmico gerou menor 

taxa de resfriamento que favoreceu a formação da ferrita acicular e Widmanstätten, 

estruturas formadas a baixas temperaturas, mas não tão baixas quanto às necessárias para 

formação de martensita e bainita. As características do cordão de solda dadas pelo 

resfriamento fora das condições de equilíbrio (e em alta velocidade) e pela presença de 

pontos para a nucleação heterogênea, como precipitados, inclusões, ponto triplos de 

contornos de grão, etc. (WAINER; BRANDI; MELLO, 1995) favoreceu a formação da 

ferrita acicular. Outro fator que pode ter favorecido a ferrita acicular, porém em menor 

intensidade, é que o alto aporte térmico (em relação ao empregado nos cordões B) pode ter 
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gerado grãos austeníticos grande o suficiente para favorecer a formação da ferrita acicular 

ao invés da bainita, uma vez que, segundo Bhadeshia (2001), esta é formada a temperatura 

tão baixa quanto aquela de formação da bainita e compete com a bainita, sendo o 

crescimento de uma em detrimento da outra (Figura 7). Neves e Loureiro (2004) 

verificaram o crescimento de grãos da austenita prévia em função do aporte térmico 

empregado na solda, quanto maior o aporte térmico maior o tamanho de grão da austenita 

prévia (62,5 μm  para 2 kJ/mm, 94 μm  para 4,2 kJ/mm e 125 μm  para 6,6 kJ/mm).  

Grãos austeníticos grandes e a alta taxa de resfriamento podem ter favorecidos 

também a formação da ferrita de Widmanstätten, que nuclea-se preferencialmente no 

contorno de grão austenítico e cresce ao longo de planos bem definidos (família 111), e 

devido a alta taxa de resfriamento a difusão é dificultada gerando ferrita na forma de 

plaquetas. Os cordões de solda A também apresentaram minoritariamente ferrita de 

contorno de grão formadas no contorno de grão da austenita, que para alta taxa de 

resfriamento apresenta-se sob a forma lenticular. A pequena quantidade desta fase no 

cordão de solda obtido pela condição A é devido possivelmente à presença de precipitados 

que retardam tanto a nucleação quanto as reações de crescimento por difusão que ocorrem 

nos contornos de grãos da austenita. 

Para os cordões B, a alta taxa de resfriamento favoreceu as transformações 

adifusionais, que ocorrem por meio do cisalhamento ou movimento cooperativo de um 

grande número de átomos, gerando uma transformação polimórfica da austenita em 

martensita (KRAUSS, 1999). Em algumas regiões, a formação do microconstituinte bainita 

foi favorecida. O baixo aporte térmico pode ter gerado grãos austeníticos pequenos o 

suficiente para favorecer a formação da bainita ao invés de ferrita acicular, uma vez que 

esta compete com a ferrita acicular (BHADESHIA, 2001). As estruturas visualizadas nas 

Figuras 48 (g) e (h) apresentam morfologia similar à de bainita. Para confirmar a presença 

deste microconstituinte e distinguir o tipo seria necessário uma caracterização utilizando 

microscopia eletrônica de transmissão, que não foi realizada no presente trabalho. 

Resultados similares foram encontrados por outros trabalhos: Miranda et al. (2009) 

ao caracterizarem o aço ARBL X100 soldado por laser e por Tungstênio Inert Gás (TIG), 

ambos sob dois aportes térmicos, encontraram uma microestrutura refinada e constituída 

principalmente de martensita e bainita para o cordão soldado a laser com menor aporte 

térmico (160 J/mm), e para o cordão soldado a laser com maior aporte térmico (960 J/mm) 

encontraram uma microestrutura mais grosseira constituída principalmente de ferrita. 

Jiaming et al. (2010) ao avaliarem a microestrutura de um aço microligado soldado a laser 
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sob condição de baixo aporte térmico também encontraram uma microestrutura rica em 

martensita e bainita. Parkes et al. (2013) encontraram uma microestrutura constituída de 

martensita, bainita e ferrita (Figura 49 – a) no cordão de solda obtido a laser com aporte 

térmico de 22,5 J/mm, de uma união entre aço ARBL e bifásico. 

 

5.2.2.3 Zona afetada pelo calor  

 

 

 

As Figuras 50 (a) e (c) apresentam as três regiões (MB, ZAC e ZF) dos cordões A e 

as Figuras 50 (b) e (d) dos cordões B. Analisando as Figuras 50 (a) à (d) verifica-se que em 

ambas as condições não houve crescimento de grãos, em algumas regiões foi possível 

identificar a presença de grãos menores de ferrita equiaxial (causado possivelmente pela 

normalização), redistribuição da perlita (ocasionada pela difusão no estado sólido) e 

formação de diferentes microconstituintes ao longo da ZAC, como ferrita de contorno de 

grão, etc. O baixo aporte térmico da solda a laser minimiza as alterações na ZAC, e 

normalmente não se observa crescimento de grãos (JIAMING et al., 2010). Nos cordões B, 

realizados com dois passes de solda, existe a penetração (indica pela seta) do segundo 

cordão de solda no primeiro, formando nessa região uma ZAC apresentada nas Figuras 51 

(a) e (b). Verifica-se que o baixo aporte térmico e a rápida taxa de resfriamento desta 

região minimizou as alterações, pois não houve alteração significativa na microestrutura 

nesta ZAC.  

 

   

5.2.3 Caracterização Mecânica  
 

 

5.2.3.1 Microdureza Vickers  

 

 

As regiões onde foram realizadas as medida de dureza dos cordões de solda A e B 

são apresentadas nas Figuras 52 (a) e (b), e em (c) e (d) os valores das durezas. A Figura 

52 (a) apresenta uma região do cordão A de aproximadamente 4,8 x 3,6 mm e a Figura 52 

(b) uma região do cordão B de aproximadamente 3,0 x 3,2 mm.  
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Figura 50 – Região do cordão de solda contendo o MB, ZAC e ZF (a) Cordão A, 50X (b) Cordão B, 200X, 

(c) Cordão A, 500X e (d) Cordão B, 500X. Ataque: Nital. 
 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Fonte: Próprio autor. 

 

Figura 51 – (a) Perfil do cordão de solda obtido pela condição B na região de penetração do primeiro cordão 

de solda no segundo (MO, Ampliação: 50X e Ataque: Nital). (b) Microestrutura da região de penetração. 
 

 
(a) 

 
(b) 

Fonte: Próprio autor. 
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2° Cordão de solda 

500 μm 

500 μm 

50 μm 

100 μm 
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Figura 52 – (a) Regiões das medidas do cordão A, (b) regiões das medidas do cordão B, (c) valores de 

dureza do cordão A e (d) valores de dureza do cordão B.   
 

 
(a) 

 
(b) 

 

 
(c) 

 

(d) 

Fonte: Próprio autor. 

 

As medidas foram realizadas com espaçamento constante de 0,4 mm na direção X e 

0,6 mm na direção Y para o cordão A e os valores encontram-se na Figura 52 (c), onde os 

maiores valores de dureza encontram-se com tonalidade vermelha e menores valores de 

dureza com tonalidade verde. Para o cordão B o espaçamento utilizado foi de 0,3 mm para 
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a direção X e 0,4 mm para a direção Y e os valores de dureza encontram-se na Figura 52 

(d). Verifica-se que os menores valores de dureza tanto do cordão A quanto B encontram-

se no MB.  

Para o cordão A o menor valor de dureza encontra-se próximo à ZAC (coordenada 

E6), com valor de 184 HV0,2, e foi o único valor de dureza consideravelmente abaixo da 

média do MB. O Máximo valor foi de 268 HV0,2 (coordenada H2) e encontram-se na ZF.  

Para o cordão B o menor valor de dureza foi de 191 HV0,2, e encontra-se no MB 

(coordenada A7) e o maior valor foi de 413 HV0,2, e encontra-se no cordão de solda 

próximo à linha de fusão (coordenada E3).  Verifica-se que os maiores valores de dureza 

(E2, E3, F7, E9, G4, etc.) encontram-se próximo à linha de fusão (principalmente para o 

cordão B), região onde ocorre possivelmente a maior taxa de resfriamento, como discutido 

no item 3.2.3, favorecendo a formação de martensita. Verifica-se também que na região da 

ZAC entre os dois cordões (Figura 51 a - b) que houve uma redução considerável nos 

valores de dureza, principalmente próximo ao meio do cordão (F8 e G8), devido, 

possivelmente, a menor taxa de resfriamento nessa região, que poderia gerar um 

crescimento de grão e/ou revenimento da martensita.  

A Tabela 13 apresenta a média e desvio padrão dos valores de dureza medidos em 

diversos cordões de solda. Verifica-se a grande diferença entre a dureza dos cordões de 

solda obtidos pela condição A em relação à condição B. Os cordões B apresentaram maior 

dureza, com média de 381,7 HV0,2 para a ZF, um aumento de 87,8% em relação ao MB, 

enquanto os cordões A apresentaram média de 249,2 HV0,2 para a ZF, um aumento de 22,6 

% em relação ao MB.   

 

Tabela 13 – Média dos valores de dureza dos cordões A e B e do MB. 
 

Região Dureza (HV0,2) e Desvio Padrão 

Cordões A (ZF) 249,2 ±  11,1 

Cordões B (ZF) 381,7 ± 18,7 

MB 203,2 ±  8,7 

Fonte: Próprio autor. 

 

Os valores de dureza apresentados pelos cordões de solda são coerentes com as 

microestruturas encontradas nas duas condições de soldagem. Os cordões A apresentaram 

microestrutura composta majoritariamente por ferrita acicular, que possui dureza inferior à 

da microestrutura encontrada nos cordões B, composta majoritariamente por martensita e 

bainita. Miranda et al. (2009) encontraram resultados similares nos cordões de solda 
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obtidos pelo processo a laser (com alto e baixo aporte térmico) de um aço API 5L – X100 

(270 HV0,5). Encontraram dureza próxima de 360 HV0,5 nos cordões gerados com baixo 

aporte térmico (160 J/mm), com microestrutura composta majoritariamente por martensita 

e bainita, enquanto nos cordões obtidos com alto aporte térmico (960 J/mm), com 

microestrutura composta majoritariamente por ferrita, encontraram dureza de 290 HV0,5.  

Coelho et al. (2013) também encontraram resultados similares na união de um aço ARBL 

(TMP S500MC, ~ 230 HV0,01) utilizando o processo a laser com baixo aporte térmico 

(próximo de 190 J/mm) em diferentes condições de pré e/ou pós aquecimento. 

Encontraram dureza próxima de 365 HV0,01 nos cordões com microestrutura composta 

majoritariamente por martensita e bainita (Figura 49 – f), e dureza próxima de 255 HV0,01 

nos cordões com microestrutura composta majoritariamente ferrita acicular, poligonal e de 

contorno de grão  (Figura 49 – a). 

Outros pesquisadores também encontraram resultados que corroboram com os 

encontrados neste trabalho. Fabari et al. (2010), em soldas a laser no aço DP600 (~ 195 

HVN), encontraram dureza próxima de 352 HVN com microestrutura composta 

majoritariamente por martensita. Oyyaravelu, Kuppan e Arivazhagan (2016), em soldas a 

laser no aço SA516 grau 70 (~ 200 HV), encontraram dureza próxima de 500 HV (meio do 

cordão) com microestrutura composta majoritariamente por martensita e minoritariamente 

por bainita. Parkes et. al. (2013), em soldas a laser entre dois aços, DP980 e ARBL (~ 165 

HV) encontraram dureza próxima de 390 HV com microestrutura composta 

majoritariamente por martensita. 

 

 

5.2.3.2 Ensaio de Tração   

 

 

Os ensaios de tração foram realizados com corpos de prova contendo a ZF, ZAC e 

MB (Figura 37) e, com a solicitação do ensaio, todos os corpos de prova fraturaram no 

MB. A Tabela 14 apresenta a média e o desvio padrão dos resultados de quatro ensaios 

para cada condição (cordões A e B). Como as fraturas ocorreram no MB, os resultados são 

similares ao do MB. Espera-se que o aço ARBL da classe ferrítico-perlítico apresente 

resistência mecânica moderada e boa ductilidade, ambas apresentadas pelos resultados dos 

ensaios de tração.      
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Tabela 14 –  Média e desvio padrão da tensão de escoamento, resistência e ruptura, e alongamento. 
 

Condição  σe σR σr Alongamento 

Cordões A 455,9 ± 8,4 515,4 ± 4,2 330,4 ± 1,0 26 % ± 2 

Cordões B 457,2 ± 5,8 532,1 ± 1,5 332,9 ± 4,5 24 % ± 3 

MB 457,3 ± 2,1 537,7 ± 1,4 321,1 ± 1,8 32 % ± 3 

Fonte: Próprio autor 

 

 

5.2.3.3  Tenacidade à Fratura – CTOD 

 

 

A tenacidade à fratura foi estimada pela realização dos ensaios de CTOD e a norma 

ASTM E1290-11 (ASTM E1290, 2011) foi utilizada para os cálculos. A norma BS7448-

Parte 2, recomendada especificamente para cordões de solda e que, segundo Zerbst et al. 

(2014), é utilizada como referência para a norma mais utilizada industrialmente para 

avaliar resistência à fratura em soldas (ISO 15653), não pode ser utilizada devido à 

restrição entre a razão de tensão entre as regiões (ZF e MB) discutida no item 4.2.5.3. 

Validou-se cinco ensaios para os cordões A e quatro ensaios para os cordões B. Os 

resultados são apresentados na Figura 53 e a média e desvio padrão das medidas na Tabela 

15.  

 

Figura 53 – Valores obtidos nos ensaios de CTOD pela norma ASTM E1290. 
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Fonte: Próprio autor. 
 

Tabela 15 – Média dos valores obtidos nos ensaios de CTOD. 
 

Condição 
δ (mm) 

ASTM E1290 

Cordões A 0,28 ± 0,08 

Cordões B 0,08 ± 0,02 

Fonte: Próprio autor. 
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Verifica-se que os cordões A apresentaram maiores valores de CTOD em relação 

aos cordões B, e também maior dispersão entre os valores. As Figuras 54 (a) e (b) 

apresentam a seção longitudinal de dois cordões de solda, um A e outro B 

(respectivamente), após o ensaio, mostrando que a propagação da trinca ocorreu dentro dos 

cordões de solda e próximo ao meio do cordão (considerando as dimensões médias dadas 

na Tabela 12). Essa análise foi realizada em todos os corpos de prova conforme recomenda 

a norma BS 7448 – Parte 2 (utilizou-se a norma BS 7448 – 2 somente para essa etapa).  

 

Figura 54 – (a) e (b) Seção longitudinal dos cordões de solda A e B, respectivamente, após o ensaio de 
CTOD. 

 
(a) 

 
(b) 

Fonte: Próprio autor. 

 

As superfícies de fratura são apresentadas nas Figuras 55 de (a) à (h). As Figuras 55 

(a), (c), (e) e (g) são referentes aos cordões A e as Figuras 55 (b), (d), (f) e (h) são 

referentes aos cordões B. Verifica-se pelas imagens de baixa ampliação, Figuras 55 (a), 

(b), (c) e (d), a diferença entre as características de fratura dos dois cordões de solda.  

As Figuras 55 (a) e (b), com ampliações de 50X, apresentam as quatro regiões 

(entalhe inicial, região de propagação da pré-trinca por fadiga, região de propagação da 

trinca e região de fratura realizada após o ensaio). Constata-se o comportamento mais 

dúctil dos cordões A dado pela presença significativa de deformação lateral (indicada pelas 

setas na Figura 55 – a), o que não ocorre de modo significativo nos cordões B (Figura 55 – 

b).  

As Figuras 55 (c) e (d), com ampliações de 200X, apresentam a região de transição 

entre a propagação da trinca por fadiga da pré-trinca e a propagação da trinca pelo ensaio 

de CTOD. Verifica-se, para os cordões A, regiões com relevo bem distinto (plano na pré-

trinca por fadiga e alto relevo na propagação da trinca pelo CTOD) devido às deformações 

ocorridas durante o ensaio, enquanto para os cordões B o relevo apresenta-se praticamente 

plano devido a pouca deformação plástica.  
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Figura 55 – Superfícies de fratura dos cordões obtidos por A (a, c, e, f) e B (b,d, f, g).  

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

 
(g) 

 
(h) 

Fonte: Próprio autor.  
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As Figuras 55 (e) e (f), com ampliações de 2000X, e as Figuras 55 (g) e (h), com 

ampliações de 5000X, apresentam as superfícies de fratura pela propagação da trinca pelo 

ensaio de CTOD. Os dois cordões (A e B) apresentam micromecanismo de fratura 

alveolar, com presença de dimples, porém existe uma grande diferença entre as 

morfologias dos dimples visualizados nos cordões A e B. Nos cordões A, os dimples são 

profundos, indicando a intensa deformação e ,nos cordões B, são mais rasos, indicando a 

reduzida deformação.   

A Figura 56 (a) apresenta uma superfície de fratura do cordão B com alta ampliação 

(10.000X), a Figura 56 (b) apresenta a região de transição entre a propagação da trinca 

pelo CTOD e a fratura realizada após o ensaio e a Figura 56 (c) a superfície de fratura do 

corpo de prova gerada após o ensaio de CTOD, apresentando as facetas de quase-clivagem.  

 

Figura 56 – Superfície de fratura do cordão B: (a) região de propagação da trinca no ensaio CTOD, (b) 

região de transição entre a propagação da trinca pelo CTOD e a fratura realizada após o ensaio e (c) região de 

fratura após o ensaio. 
 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Fonte: Próprio autor.  
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Na abertura da ponta da trinca, o processo de propagação necessita de energia para 

gerar as novas superfícies da trinca e também para superar as deformações plásticas na 

ponta da trinca, e desse modo, qualquer fator/mecanismo que restrinja a deformação do 

material estará reduzindo a tenacidade à fratura (baixo CTOD), do mesmo modo que 

qualquer fator/mecanismo que absorva energia durante o processo de propagação 

contribuirá para o aumento da tenacidade do material (alto CTOD).  As deformações 

plásticas arredondam (embotamento) a ponta inicialmente aguda da trinca, e quanto maior 

a tenacidade do material maior é o embotamento (WELLS, 1961).  

  A presença majoritária de ferrita acicular nos cordões A promove uma estrutura 

tenaz e resistente. A microestrutura fina e entrelaçada dificulta significativamente a 

propagação de trincas, e a boa ductilidade da microestrutura obtida nos cordões obtidos 

pela condição A, demonstrada indiretamente pela baixa dureza (249,2 HV0,2), favorece o 

embotamento da trinca. A ferrita acicular é formada por um conjunto de finas lâminas de 

ferrita (com elevada razão de aspecto e elevada desorientação em relação à matriz) e por 

carbonetos dispersos na matriz, características que dificultam a propagação da trinca. Já a 

ferrita de Widmanstätten e de contorno de grão apresentam grãos relativamente grandes e 

com pequena diferença de orientação cristalográfica, características que não auxiliam no 

aumento da tenacidade à fratura. Yang et al. (2015) verificaram uma queda na tenacidade 

dos cordões de solda (aço API 5L-X80 soldado por arco-submerso) justamente pela 

presença de ferrita de Widmanstätten e queda na ZAC devido (parcialmente) ao 

crescimento de grão.  

Neves e Loureiro (2004), Santos et al. (2010) e Costa (2014) verificaram alta 

tenacidade (relativas à cada trabalho) em cordões de solda devido à presença de ferrita 

acicular. Guimarães (1997) e Sant‟Anna (2006) realizaram diferentes tratamentos térmicos 

(TTs) em um aço ARBL (API 5L – X95) e encontraram diferentes valores de tenacidade à 

fratura em função da microestrutura obtida. Os autores verificaram que as amostras 

submetidas às altas taxas de resfriamento apresentavam microestrutura composta por 

grande quantidade de martensita e baixa tenacidade à fratura (δ ~ 0,13 mm), enquanto que 

as amostras submetidas a baixas taxas de resfriamento eram constituídas majoritariamente 

por ferrita e apresentavam alta tenacidade à fratura (δ ~ 0,43 mm). As Tabelas 16 e 17 

apresentam alguns dados obtidos pelos autores.  

Guimarães (1997) declarou que a tenacidade à fratura diminuía conforme 

aumentava a resistência à tração do material. Sant‟Anna (2006) também verificou o mesmo 

comportamento, e utilizando taxas de resfriamento similares às encontradas em cordões de 
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solda, com os aportes térmicos dados na Tabela 17, verificou que as amostras submetidas 

às maiores taxas de resfriamento apresentaram maior quantidade de martensita, maior 

dureza, maior resistência mecânica e menor tenacidade à fratura.  

A maior tenacidade dos cordões A conferiu-lhe uma fratura dúctil, caracterizada 

por consumir alta energia no processo de fratura. Verifica-se a presença de 

micromecanismo de fratura dúctil, dimples profundos (Figura 55 - g) devido à alta 

capacidade de deformação da microestrutura. Garcia et al. (2014), Ju, Kim e Jang (2012) 

e Guimarães (1997) também encontraram superfícies de fratura com dimples similares 

aos encontrados na Figura 55 (g) para as amostras com alta tenacidade.  

 
Tabela 16 – Dados dos tratamentos realizados e da caracterização microestrutural e mecânica realizada por 

Guimarães (1997). 
 

Taxa de 

resfriamento 

Microestrutura obtida (%) CTOD 

(mm) 

Dureza da ferrita / 

segunda fase 
σR (MPa) A (%) 

F M P B M-A 

50° C/s 10 90 - - - 0,12 # / 396HV 972 MPa 16% 

23° C/s 80 - - 15,1 4,9 0,39 238 / 381 HV 670 MPa 24% 

16 ° C/s 80 - - 12,4 7,6 0,39 199 / 349 HV 648 MPa 27% 

7° C/s 82 - 3,2 - 14,8 0,40 194 / 292 HV 590 MPa 28% 

Legenda: Ferrita (F), martensita (M), perlita (P) e microconstituinte M-A (M-A). 

 

Fonte: (GUIMARÃES, 1997). 

 
Tabela 17 – Dados dos tratamentos realizados e da caracterização microestrutural e mecânica realizada por 

Sant‟Anna (2006). 
 

Taxa de 

resfriamento 

AT  

simulado 

Microestrutura obtida (%) 
CTOD (mm) Dureza σR (MPa) A (%) 

F M P/B/M* M-A 

200° C/s 0,4 kJ/mm 57% 43% - - 0,16 267 HV 801 MPa 22% 

60° C/s 1 kJ/mm 60% 39% - 1% 0,13 230 HV 720 MPa 27% 

19° C/s 2 kJ/mm 56% - 43% 1% 0,17 219 HV 691 MPa 27% 

8,5° C/s 3 kJ/mm 58% 3% 33% 3% 0,44 206 HV 665 MPa 31% 

3° C/s 5 kJ/mm 66% - 26% 9% 0,44 182 HV 580 MPa 35% 

2° C/s 6,5 kJ/mm 65% - 31,5% 3,5% 0,55 164 HV 554 MPa 35% 

Legenda: Aporte térmico (AT), ferrita (F), martensita (M) e microconstituinte M-A (M-A). 

* Perlita, bainita e/ou martensita. 

 

Fonte: (SANT‟ANNA, 2006). 
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Os cordões B possuem microestrutura constituída majoritariamente por martensita e 

bainita, com elevada dureza (381,7 HV0,2), e apresentaram baixa tenacidade à fratura.  A 

martensita apresenta-se por pacotes de ripas e possui átomos de carbono retidos nos 

interstícios octaédricos da estrutura cristalina e carbonetos finamente dispersos na matriz 

martensítica, podendo gerar uma alta densidade de discordâncias entrelaçadas, 

ocasionando uma elevada resistência mecânica e baixa ductilidade. Guimarães (1997) 

encontrou baixa tenacidade à fratura (δ = 0,12 mm) para uma amostra com 90% de 

martensita, com presença de facetas de quase-clivagem na superfície de fratura dessa 

amostra, devido à baixa tenacidade da martensita. Sant‟Anna (2006) e Costa (2014) 

também encontraram baixa tenacidade (δ ~ 0,10 mm) para amostras com grandes 

quantidades de martensita. 

Entre bainita superior e inferior somente a inferior apresenta alta tenacidade à 

fratura e alta resistência à propagação da trinca, devido aos finos precipitados de 

carbonetos dentro das agulhas da ferrita e à estrutura acicular (BHADESHIA, 2001; 

SANT‟ANNA, 2006). Yang et al. (2015) verificaram maiores valores de tenacidade à 

fratura em uma amostra contendo majoritariamente bainita (aço API 5L-X80 soldado por 

arco-submerso). Devido à baixa tenacidade encontra nos cordões B espera-se que estes não 

apresentem uma quantidade significativa de bainita inferior, e o comportamento mecânico 

da martensita e/ou a bainita superior está prevalecendo na tenacidade à fratura destes 

cordões.   

A menor tenacidade dos cordões B conferiu-lhe características de fratura frágil, 

com baixa absorção de energia na fratura, porém verifica-se a presença de 

micromecanismo dúctil, evidenciado pela presença dos dimples. Porém os dimples 

encontrados (Figura 55–h, e Figura 56–a) apresentam rasa profundidade devido à baixa 

capacidade de deformação plástica. Garcia et al. (2014) também encontraram superfícies 

de fratura com características distintas para os diferentes cordões de solda. Para as 

amostras com maior tenacidade, os autores averiguaram dimples similares aos 

encontrados nos cordões A (Figura 55 - g), enquanto para as amostras com menor 

tenacidade verificaram planos de clivagem e dimples similares aos encontrados nos 

cordões B (Figura 55 - h), com rasa cavidade do alvéolo. Neves e Loureiro (2004) 

também encontraram superfície de fratura com características frágeis, similares ao deste 

presente trabalho, em amostras de baixa tenacidade.  

Outros pesquisadores também observaram alterações nos valores de CTOD em 

cordões de solda em função dos parâmetros /processos utilizados para união de chapas de 
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aço, como Ju, Kim e Jang (2012), Neves e Loureira (2014) e Santos et al. (2010), onde 

estes dois últimos trabalhos citados são apresentados a seguir.  

Neves e Loureiro (2014) verificaram diferenças entre a tenacidade à fratura de 

cordões de solda obtidos com diferentes aportes térmicos por arco-submerso em um aço 

temperado de alta resistência (RQT 601). Eles verificaram uma pequena diminuição da 

tenacidade à fratura com o aumento do aporte térmico, proveniente do crescimento da 

microestrutura (ferrita acicular) e amolecimento do material (± 280 HV1 para 2 kJ/mm, ± 

270 HV1 para 4,2 kJ/mm e ± 245 HV1 para 6,6 kJ/mm). A maior diferença entre os valores 

de CTOD estão entre os cordões de solda (δ ≈ 0,125 mm) e ZAC (δ = 0,020 mm) devido 

às mudanças microestruturais, principalmente pelo crescimento de grãos da austenita 

prévia (62,5 μm  para 2 kJ/mm, 94 μm  para 4,2 kJ/mm e 125 μm  para 6,6 kJ/mm) e 

aparecimento de bainita grossa, ferrita primária e ferrita de Widmanstätten na ZAC.  

Santos et al. (2010) verificaram diferenças entre a tenacidade à fratura de cordões 

de solda obtidos com diferentes aportes térmicos pelo processo de soldagem por fricção em 

um aço API 5L – X80 (δ = 0,43 mm). Os autores verificaram que a condição com alto 

aporte térmico gerou alterações significativas na microestrutura, o que reduziu fortemente 

a tenacidade à fratura do cordão de solda (δ = 0,19 mm) em relação aos cordões obtidos 

com médio aporte térmico (δ = 0,62 mm) e baixo aporte térmico (δ = 0,75 mm). As 

microestruturas dos cordões obtidos com médio e baixo aporte térmico são similares 

(ferrita acicular, constituinte M-A e alguns carbonetos) e a dos cordões obtidos pelo alto 

aporte térmico é constituída de bainita superior degenerada e carbonetos em maior 

quantidade em relação aos outros. Os autores atribuindo à essa maior quantidades de 

carbonetos a elevada queda na tenacidade à fratura.  

Sodré (2008) avaliou a tenacidade à fratura de dois aços (ASTM A21H e AISI/SAE 

4143) e verificou maior tenacidade à fratura do aço 4143 devido à microestrutura com 

melhores propriedades mecânica, conforme Tabela 18. 

 

Tabela 18 – Dados do trabalho de Sodré (2008). 
 

Material Microestrutura majoritária CTOD σe (MPa) σR (MPa) A50mm(%) 

A21H Martensita revenida e refinada 0,17 mm 586 886 15,8 

4143 Ferrita pró-eutetóide e 

martensita revenida 

0,24 mm 707 921 17,1 

Fonte: Sodré (2008). 
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5.2.3.4 Ensaio de Propagação da trinca por fadiga  

 

 

Todos os ensaios realizados (Tabela 8) foram validados, exceto um ensaio para o 

cordão A com propagação longitudinal ao cordão, e um para o cordão B com propagação 

transversal ao cordão de solda. A apresentação e discussão dos resultados obtidos foram 

divididas em duas partes: 

 

- Item 5.2.3.4.1- Propagação longitudinal aos cordões de solda;  

- Item 5.2.3.4.2- Propagação transversal aos cordões de solda. 

 

 

5.2.3.4.1 Propagação da trinca longitudinal aos cordões de solda. 

 

 

A Figura 57 apresenta os resultados dos ensaios de propagação estável da trinca 

para as amostras com propagação no sentido longitudinal ao cordão de solda. As Figuras 

58 (a) à (j) apresentam a região do cordão de solda onde ocorreu a propagação da trinca 

por fadiga para os corpos de prova ensaiados.   

 

Figura 57 – Propagação estável da trinca por fadiga no sentido longitudinal ao cordão de solda. 
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Fonte: Próprio autor. 
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Figura 58 - Região de propagação da trinca por fadiga nos ensaios realizados com propagação longitudinal. 
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Fonte: Próprio autor. 
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Analisando o gráfico da Figura 57 verifica-se uma pequena diferença entre as taxas 

de propagação da trinca por fadiga nos cordões A e B, e todas são menores que a 

encontrada para o MB. Constata-se que algumas curvas apresentam maior dispersão entre 

os pontos de cada curva no gráfico (Laser A – 02, Laser - B 01 e 02) em relação às outras 

(MB, Laser A – 01 e Laser B – 03). Essa diferença é devido ao intervalo de aquisição de 

dados realizado em cada conjunto de ensaios, os ensaios das amostras Laser A – 02, Laser 

B - 01 e 02 foram realizados na EESC/USP com intervalo de 0,05 mm, gerando maior 

variabilidade, enquanto os ensaios das amostras MB, Laser A – 01 e Laser B – 03 foram 

realizados na EEL/USP com intervalo de 0,2 mm, gerando menor variabilidade. 

As Figuras 58 (a), (c), (e), (g) e (i) apresentam esquematicamente a região do 

cordão de solda onde ocorreu a propagação da trinca por fadiga para os corpos de prova 

contendo o cordão de solda e as Figuras 58 (b), (d), (f), (h) e (j) apresentam a seção 

longitudinal preparada metalograficamente de cada corpo de prova contendo o cordão de 

solda, indicando, em função do plano visualizado, o tamanho do cordão de solda (dado 

pelas linhas tracejadas paralelas). Verifica-se que a propagação da trinca ocorreu no 

interior do cordão de solda, próxima ao meio do cordão, somente para três corpos de 

prova:  Laser A – 01, Laser A – 02, e Laser B – 03. Para os corpos de prova Laser B – 01 e 

Laser B – 02 a propagação da trinca iniciou no cordão de solda, próxima à linha de fusão, 

porém terminou na ZAC. 

As Figuras 59 (a) à (d) apresentam as superfícies de fratura com a propagação 

estável da trinca para ΔK ≈ 37 MPa m
1/2 

para duas amostras, as Figuras 59 (a) e (b) é 

referente à amostra Laser A - 01, e as Figuras 59 (c) e (d) referentes à amostra Laser B - 

03.  Verifica-se, por uma pequena diferença, que o caminho da trinca foi mais tortuoso 

quando a trinca propagou-se nos cordões B. 

Como visto no item 3.4.4 vários fatores podem afetar a propagação estável da trinca 

por fadiga, entre eles, a microestrutura e propriedades mecânicas do cordão de solda e a 

presença de tensões residuais. Portanto, os resultados da propagação da trinca por fadiga 

foram discutidos sobre o efeito dos três fatores citados acima.  

 

a) Efeito da microestrutura e propriedade mecânica na taxa de propagação 

da trinca por fadiga. 
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A microestrutura do cordão de solda afeta a propagação da trinca por fadiga de 

dois modos diferentes: o primeiro é devido às propriedades mecânicas resultantes da 

microestrutura e sua influência em alguns mecanismos de fechamento da trinca, e o 

segundo é relacionado à morfologia que afeta o caminho da trinca. 

 

Figura 59 – (a) e (b) Caminho da propagação estável da trinca no cordão A, e (c) e (d) no cordão B. 
 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Fonte: Próprio autor. 

 

A propriedade mecânica de uma microestrutura depende da fase presente, da 

morfologia e distribuição dos precipitados, presença de inclusões, quantidade relativa dos 

diferentes constituintes da zona fundida e dureza destes, etc. A deformação da zona 

plástica na ponta da trinca pode ser influenciada pela microestrutura do material que pode 

dificultar a expansão da zona plástica monotônica e reversa.  
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Roven e Nes (1991), Shi, Chen e Zhang (1990) e Zerbst et al. (2014) declaram 

que a microestrutura possui pouca influência na taxa de propagação da trinca. 

Balasubramanian, Balasubramanian e Muthu Manickam (2011), Balasubramanian e Guha 

(2004), Padmanaban, Balasubramanian, Madhusudhan Reddy (2011), Rao et al. (1997) 

verificaram que o aporte térmico empregado pelo processo de soldagem afetou à 

propagação da trinca por fadiga devido às diferenças metalúrgicas geradas, como 

crescimento de grão, formação de fases com morfologia acicular e etc.  

Lee, Kim e Kim (2000), Magudeeswaran, Balasubramanian e Madhusudhan 

Reddy (2014) e Ravi et. al. (2004), conferiram à presença de ferrita acicular nos cordão 

de solda à maior resistência à propagação da trinca por fadiga. Segundo Bhadeshia (1993) 

estruturas com alta razão de aspecto, como a ferrita acicular, são desejáveis, pois 

dificultam a propagação de trincas. O entrelaçamento das pequenas placas e a razão de 

aspecto de 3:1 a 10:1 da ferrita acicular confere uma boa resistência á propagação da 

trincas. Oliveira (2008) verificou que a martensita revenida de morfologia acicular 

encontrada nos cordões de solda conferiu-lhe maior resistência à propagação da trinca 

devido à morfologia acicular. 

Segundo Bushiazzo (2006) há maior resistência à propagação da trinca por fadiga 

em cordões de solda constituídos de ferrita acicular, Widmanstätten e poligonal em 

relação ao metal base (ferrita equiaxial e colônias perlíticas).  

Bhambri, Singh e Jayaraman (1989), Sudhakar e Dwarakadasa (2000), Silva 

(2001), Braz (1999) verificaram diferentes taxas de propagação da trinca por fadiga 

devido às diferenças microestruturais de modo em geral.  

Malarvizhi, Raghukandan e Viswanathan (2008) e Padmanaban, Balasubramanian 

e Madhusudhan Reddy (2011) atribuíram (parcialmente) a presença de uma distribuição 

fina e uniforme de precipitados à melhor resistência à propagação da trinca por fadiga. 

O avanço da trinca no Estágio II está associado aos altos níveis de tensão que 

causam a deformação plástica cíclica na ponta da trinca, tendo como mecanismo básico 

para a propagação o afinamento e arredondamento da ponta da trinca. A taxa de 

propagação da trinca por fadiga depende das tensões e deformações na ponta da trinca e, 

portanto as propriedades mecânicas do material influenciam no comportamento da trinca 

(VORMWALD, 2016). 

Malarvizhi, Raghukandan e Viswanathan (2008), Malarvizhi e Balasubramanian 

(2010), Padmanaban, Balasubramanian e Madhusudhan Reddy (2011), Ravi et al. (2004) 

e Sudhakar e Dwarakadasa (2000) declaram que amostras com melhores propriedades 
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mecânicas de modo geral (isso é, não especificamente a tensão de escoamento ou energia 

absorvida no ensaio Charpy ou tenacidade à fratura) apresentavam maior resistência à 

propagação da trinca. Ma et al. (2013) atribuíram a alta resistência à propagação da trinca 

a elevada tensão de escoamento. Balasubramanian, Balasubramanian e Muthu Manickam 

(2011) relacionaram a maior resistência à propagação aos maiores valores de limite de 

escoamento e resistência à tração e alta capacidade de deformação.  

Braz (1999), Hui et al. (1999), Sudhakar e Dwarakadasa (2000) e Suzuki e 

McEvily (1979) relacionaram as propriedades mecânicas da microestrutura com o 

fechamento da trinca induzido por plasticidade. Neste caso, a propriedade mecânica 

afetou a taxa de propagação da trinca por meio do fechamento da trinca. 

Li, Kang e Kuang (2014), Shanmugam, Lakshminarayanan e Balasubramanian 

(2009) relacionaram a tenacidade com a resistência à propagação da trinca. As amostras 

que apresentavam maior tenacidade também apresentavam maior resistência à 

propagação da trinca por fadiga.  Maguddeswaran, Balasubramanian e Muthu Manickam 

(2014) relacionaram a resistência à propagação da trinca com a resistência mecânica e 

ductilidade. As amostras com maior resistência mecânica e elevada ductilidade 

apresentavam maior resistência à propagação da trinca por fadiga. Tsay et al. (1992) 

relacionaram a maior resistência à propagação da trinca à maior capacidade de 

deformação. A alta tenacidade possibilitava maior embotamento da ponta da trinca 

tornando a microestrutura mais resistente à propagação da trinca. 

Farra e Zhang (1995) declaram que a ferrita de contorno de grão, ferrita de placas 

lateriais (Widmantätten) e bainita superior são prejudiciais à tenacidade dos cordões de 

solda, uma vez que estas microestruturas possuem geometrias que não proporcionam 

grande resistência à propagação da trinca por fadiga.  

Baek et al. (2001) e Sodré (2008), embora tenham verificado diferença 

significativa entre a tenacidade à fratura (CTOD), não encontraram diferença significativa 

sobre a taxa de propagação da trinca nas amostras avaliadas.  

A trinca, ao se propagar, interage com a região próxima à ponta da trinca e a 

distribuição das fases/microconstituintes pode afetar a taxa de propagação. Guan e Yu 

(2013), Korda et al. (2007), Ma et al. (2014), Hui et al. (2016), Li, Kang e Kuang (2014), 

Jang et al. (2010), Trudel, Lévesque e Brochu (2014) e Tsay, Chung e Chen (1997), entre 

outros, verificaram a influência da microestrutura sobre a deformação plástica na ponta 

da trinca e/ou sobre o caminho da trinca. Em geral, a presença de fases duras dificulta a 

deformação da zona plástica e torna o caminho da trinca mais tortuoso, retardando a 
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propagação da trinca e, a ramificação da trinca devido à presença de partículas duras 

também gera uma diminuição na taxa de propagação.  

Suzuki e McEvily (1979) verificaram que a presença de uma fase mais resistente 

envolvendo uma fase menos resistente exerce inibição na deformação plástica e confere 

maior resistência à propagação da trinca. O caminho da trinca pode ser alterado pela 

presença de fases duras na microestrutura. Ao atingi-las, a trinca precisa contorná-las, o 

que torna o caminho da trinca mais tortuoso, e também podem induzir bifurcações na 

trinca. Ambos reduzem a força motriz da propagação da trinca, diminuindo a taxa de 

propagação da trinca por fadiga.  

Trudel, Lévesque e Brochu (2014) avaliaram a propagação da trinca por fadiga em 

um aço inox (CA6NM) soldado por arame tubular e verificaram que o caminho da trinca 

influenciou a taxa de propagação. Os autores declararam que, em  aços martensíticos, a 

morfologia pode influenciar a taxa de propagação. Quando a trinca segue as ripas de 

martensita favoravelmente orientadas dentro dos grãos prévios da austenita, o grau de 

tortuosidade do caminho de trinca é menor. Os autores verificaram que maiores taxas de 

propagação da trinca foram observadas para o cordão de solda e ZAC devido ao menor 

grau de desvios da trinca nessas regiões, apresentadas pelas Figuras 60 (a) e (b), 

respectivamente. No cordão de solda a microestrutura fina e alinhada resultou em um 

caminho da trinca próximo ao linear (Figura 60 - a) e esta região apresentou a maior taxa 

de propagação da trinca. 

 

Figura 60 – Caminho da trinca para  ΔK = 20 MPa m½, com apliação de 50X, em (a) Cordão de solda, (b) 

ZAC e (c) metal base. 
 

 

(a) (b) (c) 
 

Fonte: (TRUDEL; LÉVESQUE; BROCHU, 2014). 

 

Por outro lado, o fato do caminho da trinca ser  mais tortuoso reduz a força motriz 

para à propagação e melhora a resistência ao crescimento da trinca por fadiga. A 

superfície de fratura do metal base apresentou elevada tortuosidade no trajeto da trinca  



 

119 

 

(Figura 60 - c), relacionada com a martensita grosseira desta zona, o que lhe conferiu 

menor taxa de propagação da trinca. 

Os cordões A apresentam majoritariamente ferrita acicular, uma microestrutura que 

possui alta tenacidade à fratura e oferece alta resistência à propagação da trinca por fadiga.  

Ela é formada por um conjunto de finas lâminas de ferrita com elevada razão de aspecto e 

elevada desorientação em relação à matriz, e por carbonetos dispersos na matriz, 

características que dificultam a propagação de trincas. Como cada grão apresenta uma 

orientação cristalográfica diferente, a trinca, ao propagar de um grão para outro, precisa 

mudar sua direção, o que promove um maior consumo de energia, dificultando à 

propagação (LEE; KIM; KIM, 2000; MAGUDEESWARAN; BALASUBRAMANIAN; 

MADHUSUDHAN REDDY, 2014;RAVI et al., 2004). Os cordões A apresentam, 

minoritariamente, ferrita de Widmanstätten e ferrita poligonal, com grãos relativamente 

grande e com reduzida diferença de orientação cristalográfica, e que segundo Farra e 

Zhang (1995), são prejudiciais à tenacidade dos cordões de solda. 

Os cordões B são compostos majoritariamente por martensita e bainita que, como 

exposto nos parágrafos anteriores, são microestruturas que apresentam elevada resistência 

mecânica porém baixa tenacidade, principalmente a martensita e bainita superior.  

Assim como no trabalho de Trudel, Lévesque e Brochu (2014), a propagação da 

trinca em microestrutura fina (Figura 47 – a) apresentou um caminho menos tortuoso 

quando comparado com o caminho da trinca propagando-se na microestrutura dos cordões 

B (Figura 48 – a).   

Braz (1999) verificou a maior resistência à propagação da trinca por fadiga em 

cordões de solda compostos por ferrita acicular, ferrita alotriomórfica e de Widmanstätten 

em relação aos cordões compostos por martensita de baixo carbono, bainita e ferrita 

acicular. Bushiazzo (2006) encontrou menor taxa de propagação da trinca por fadiga em 

cordões de solda constituídos de ferrita acicular, Widmanstätten e poligonal em relação ao 

metal base composto por ferrita equiaxial e colônias perlíticas, similar à microestrutura do 

metal base deste trabalho. 

Um trabalho realizado por Laurito et al. (2010) com o mesmo aço utilizado no 

presente trabalho, nas mesmas condições iniciais -  a única diferença é a utilização do side 

groove no presente trabalho que não foi utilizado por Laurito et al. (2010) - mostrou 

diferentes taxas de propagação da trinca por fadiga em função das 

microestruturas/propriedades mecânicas obtidas por diferentes tratamentos térmicos 

(Figura 61). A Tabela 19 apresenta as microestruturas encontradas e as propriedades 
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mecânicas. Verifica-se que o metal base (AR) apresenta a menor resistência à propagação 

da trinca, seguido do TT à 800°C (WQ800), TT à 1200°C (WQ1200) e a microestrutura 

que apresentou maior resistência à propagação da trinca foi a obtida pelo TT à 950°C 

(WQ950).   

 Verifica-se pelos resultados do estudo de Laurito et al. (2010) que a amostra 

QW1200 apresenta microestrutura similar (martensita) à encontrada nos cordões B e 

elevada resistência mecânica (similar à resistência mecânica do cordão B estimada 

utilizando a dureza Vickers), e esta amostra apresenta maior resistência à propagação da 

trinca que o metal base (AR). 

 
Figura 61 – Propagação da trinca por fadiga para quatro amostras submetidas a diferentes TT. 

 
Fonte: Laurito et. al. (2010). 

 

Tabela 19 – Dados do trabalho de Laurito et al. (2010). 
 

Condição Microestrutura σe (MPa) σR (MPa) ε (%) 

AR 
Finos grãos ferríticos equiaxiais + 

colônias perlíticas 
459 541 32 

WQ800 

Matriz ferrítica + 

martensita e/ou bainita + 

austenita retida 

343 649 17 

WQ950 

Ferrita com morfologia mais acicular + 

martensita e/ou bainita (↑ % que WQ800) + 

Austenita retida (↑ % que WQ800) 

489 676 15 

WQ1200 
Martensita + 

austenita retida 
872 964 9 

Fonte: (LAURITO et al., 2010). 
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Em relação à propagação da trinca entre os cordões B, verifica-se pelas Figuras 58 

(f), (h) e (j), que os corpos de prova Laser B – 01 e 02 tiveram propagação da trinca 

iniciada no cordão de solda, mas término na ZAC deste, enquanto que o corpo de prova 

Laser B – 03 teve propagação inteiramente no cordão de solda, próximo ao meio do 

cordão. Acredita-se que a zona plástica formada na ponta da trinca exerceu influência no 

comportamento da trinca e afetou o comportamento destes em relação à propagação da 

trinca. 

O tamanho da zona plástica depende do tamanho da trinca, fator intensidade de 

tensão, geometria da trinca, se está sob tensão plana ou deformação plana, etc. (CHIKH; 

IMAD; BENGUEDIAB, 2008). Considerando somente as propriedades mecânicas do 

material, tradicionalmente, o cálculo para o tamanho da zona plástica leva em consideração 

somente a tensão de escoamento. Nessa condição, quanto menor o limite de escoamento, 

maior a zona plástica. Porém, pode-se considerar que a deformação próxima à ponta da 

trinca não depende somente da tensão de escoamento. Precipitados, fases duras, ou outros 

fatores podem afetar a deformação da zona plástica localmente.  

Se o real tamanho da zona plástica (encontrado de modo experimental por medidas 

de microdureza, como realizadas por Bathias e Pelloux (1972), ou por meio da observação 

da recristalização, ou por meio da visualização in situ com auxílio da microscopia, como 

realizada por Korda et al. (2007), Suzuki e McEvily (1979), e Sudhakar e Dwarakadasa 

(2000)), mostrar que a zona plástica apresentou um tamanho reduzido devido à restrição 

em sua deformação, pode-se concluir que a microestrutura dificultou a deformação da zona 

plástica e ,neste caso, quanto menor a zona plástica, maior a dificuldade encontrada para a 

deformação e, portanto, menor a propagação da trinca por fadiga. Korda et al. (2007), 

Suzuki e McEvily (1979), e Sudhakar e Dwarakadasa (2000) verificaram que a zona 

plástica pode ser influenciada pela microestrutura próxima à ponta da trinca, e que quanto 

menor é a zona plástica observada experimentalmente, menor é a taxa de propagação da 

trinca por fadiga. 

 Korda et al. (2007) verificaram que a fase dura (perlita) restringiu a deformação da 

zona plástica, conferindo (parcialmente) maior resistência à propagação da trinca. Os 

autores estudaram a propagação da trinca por fadiga em aços ferrítico-perlítico com duas 

estruturas diferentes: aço N com 25,1% de perlita distribuida não uniformemente na matriz, 

e o aço D com 20,3% de perlita, dispersa uniformemente na matriz ferrítica. Averiguaram 

o tamanho da zona plástica durante o crescimento da trinca por fadiga (em corpos de prova 

preparados metalograficamente antes do ensaio, e a zona plástica foi definida como a 
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região com bandas de deslizamento visíveis) e verificaram que a perlita restringiu a 

deformação da zona plástica, e a intensidade da restrição foi relacionado com a morfologia, 

como verifica-se no desenho esquemático da Figura 62.  

Perlita dispersa uniformemente na matriz ferrítica (aço D – menor teor de perlita) 

restringiu com maior intensidade a deformação plástica em relação à perlita não distribuida 

uniformemente (aço N – maior teor de perlita). A maior restrição na deformação da zona 

plástica para o aço D contribuiu para este apresentar menor taxa de propagação da trinca. 

Os autores verificaram também que o tamanho da zona plástica calculado foi maior que o 

observado devido à restrição das partículas duras na deformação. 

 

Figura 62 – Desenho esquemático mostrando a restrição na deformação plástica na ponta da trinca devido a 

presença de perlita, em (a) aço N e (b) aço D. 

 

(a) (b) 
 

Fonte: (KORDA et al., 2007). 

 

Medidas da zona plástica não foram realizadas neste presente trabalho, porém  

como apresentado nas Figuras 58 (f) e (h), a propagação da trinca por fadiga nos cordões 

Laser B – 01 e 02 iniciou dentro do cordão de solda, próxima à linha de fusão, e terminou 

na ZAC do cordão. A ZF dos cordões B de elevada dureza (381,7 HV) pode ter atuado 

como agente de reforço e restringido a deformação plástica da ponta da trinca quando a 

mesma se propagava na ZAC, o que geraria menores taxas de propagação da trinca por 

fadiga nas amostras Laser B – 01 e 02 em relação a amostra Laser B – 03.  

Li et al. (2015) verificaram um desvio da trinca quando esta se propagava 

longitudinalmente ao cordão de solda (Figura 63 – a), caminhando para a direção com 

menor resistência mecânica. Os autores verificaram que a zona plástica na ponta da trinca 
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aumentava na região com menor dureza (menor resistência à deformação), conforme 

Figura 63 (b). 

Esse desvio é comum, dado que a zona plástica tende a perder a simetria em função 

da diferença de resistência à deformação dada pelas regiões adjacentes ao plano da trinca. 

Esse desvio para a região de menor resistência mecânica não ocorreu no presente trabalho 

possivelmente devido à presença do side groove realizado nos corpos de prova deste 

trabalho. 

 
Figura 63 - (a) Desvio da trinca (b) assimetria da zona plástica. 

 
(a) 

 
(b) 

Fonte: (LI et al., 2015). 

 

Conclusões do presente item: como exposto anteriormente, algumas propriedades 

mecânicas são relacionadas com a resistência à propagação da trinca, hora relacionam a 

resistência à tração, hora a tenacidade, ou capacidade de deformação, entre outras. 

Acredita-se que o material terá maior resistência à propagação da trinca quando tiver a 

melhor combinação entre alta resistência mecânica e alta tenacidade à fratura. Os cordões 

A apresentaram maior tenacidade à fratura, indicada pelo alto valor do CTOD (em relação 

aos cordões B) e a dureza destes cordões apresenta-se entre a dureza do MB e dos cordões 

B, indicando que estes possuem resistência mecânica mais elevada que o MB, porém 

menor que a resistência dos cordões B. Devido a microestrutura presente nos cordões A, 

principalmente a ferrita acicular, e a relativa alta resistência mecânica e alta tenacidade à 

fratura acredita-se que este deve apresentar maior resistência à propagação da trinca tanto 

em relação ao MB quanto em relação aos cordões de solda B, mesmo que o caminho da 

trinca seja menos tortuoso nesses cordões. Em relação aos cordões B, acredita-se que 

menores taxas de propagação da trinca estão presentes nos corpos de prova Laser B – 01 e 

02 devido à possível restrição da deformação da zona plástica na ponta da trinca. 
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b) Efeito da tensão residual na taxa de propagação da trinca por fadiga. 

 

Medidas de tensões residuais não foram realizadas no presente trabalho, mas 

verifica-se, pesquisando a literatura, que os ciclos de aquecimento e resfriamento 

decorrentes do processo de soldagem podem gerar tensões residuais e estas influenciam a 

taxa de propagação da trinca. Quando a trinca se propaga por meio de um campo de 

tensões residuais em uma estrutura soldada, a intensidade de tensão na ponta da trinca é 

influenciada pelo efeito combinado de tensão residual local e a tensão aplicada pelo 

ensaio ou carregamento real.   

Benedetti, Fontanari e Santus (2013), Jang et al. (2010), Magudeeswaran, 

Balasubramanian e Madhusudhan Reddy (2014), Malarvizhi e Balasubramanian (2011), 

Padmanaban, Balasubramanian e Madhusudhan Reddy (2011), Ravi et al. (2004), 

Shanmugan, Lakshminarayanan e Balasubramanian (2009) verificaram que a presença de 

tensões residuais compressivas no cordão de solda diminuiu a taxa de propagação da 

trinca por fadiga.  

Malarvizhi e Balasubramanian (2010), Padmanaban, Balasubramanian e 

Madhusudhan Reddy (2011) e Tsay et al. (1992), Anawa et al. (2008), Ma et al. (2015) e 

Balasubramanian, Balasubramanian e Muthu Manickam (2011) declararam que a 

intensidade da tensão residual é influenciada pelo aporte térmico da soldagem. Quanto 

menor o aporte térmico, menor a intensidade das tensões trativas geradas no cordão de 

solda.  

Magudeeswaran, Balasubramanian e Madhusudhan Reddy (2014), Nicolleto 

(1990), Malarvizhi e Balasubramanian (2010), Padmanaban, Balasubramanian e 

Madhusudhan Reddy (2011), Ravi et al. (2004), Shanmugan, Lakshminarayanan e 

Balasubramanian  (2009) e Balasubramanian, Balasubramanian e Muthu Manickam 

(2011) verificaram diferenças entre as tensões residuais medidas nos cordões de solda nas 

chapas soldada e nos corpos de prova após a confecção dos mesmos para o ensaio de 

propagação da trinca. Antes da usinagem, os cordões apresentavam tensões residuais 

trativas, e no MB compressivas. Após a usinagem ocorria uma distribuição de tensões e 

ambos ficavam com tensões compressivas, e em alguns trabalhos, ficavam com tensões 

proporcionais às anteriores.  

Teng, Chang e Tseng (2003) estudaram as tensões residuais geradas em juntas de 

topo com chanfro em X soldadas com diferentes sequências de passes, e verificaram que 

a sequência de passes de soldagem influenciava a intensidade das tensões residuais nos 
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cordões. Segundo os autores o mesmo comportamento também foi verificado por Weck
1
 

(1947 apud TENG; CHANG; TSENG, 2003) e Watanabe, Satoh e Kimura
2
 (1955 apud 

TENG; CHANG; TSENG, 2003).  

Segundo Shi, Chen e Zhang (1990) a distribuição típica das tensões residuais em 

uma chapa fina soldada por uma junta de topo é apresentada nas Figuras 64 (a), (b) e (c). A 

ponta da trinca é influenciada pela combinação dos campos de tensões residuais 

transversias e longitudinais. Segundo os autores, campos de tensões residuais de 

compressão estão localizados na frente da ponta da trinca. Quando a trinca cresce, parte da 

tensão residual é liberada, gerando uma redistribuição das tensões residuais no corpo 

contendo a trinca, conforme apresentado nas Figuras 65 (a) e (b).  

  

Figura 64 – (a) Desenho esquemático de uma junta de topo, (b) típica distribuição de tensões residuais ao 

longo do eixo X-X em uma placa fina soldada em uma junta de topo e (c) distribuição da σX ao longo do 

eixo Y-Y. 

 

(a)  (b)  (c)  

Fonte: (SHI; CHEN; ZHANG, 1990). 

 

Novamente, medidas de tensões residuais não foram realizadas neste presente 

trabalho, porém, com base nos trabalhos citados anteriormente, foi possível realizar uma 

previsão do efeito das tensões residuais nos cordões de solda obtidos pelas condições A e 

B.  Magudeeswaran, Balasubramanian e Madhusudhan Reddy (2014), entre outros, 

declararam que as tensões residuais dependem do aporte térmico e do coeficiente de 

expansão térmica. Como o MB é o mesmo para as duas condições (A e B), e não há metal 

                                                
1 Weck R. Transverse contractions and residual stresses in butt welded mild steel plates. Report No. R4, Admiralty Ship Welding  

Committee, 1947. 
2 Watanabe MS, Satoh K, Kimura K. Effect of welding methods and sequences on the residual stress distribution of welded joints. 

Japan Weld Society, 1955;24(4):146–53. 
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de adição na solda a laser, o efeito do coeficiente de expansão térmica pode ser 

descartado.   

 

Figura 65 - Tensão residual transversal em um corpo de prova contendo o cordão de solda (a) antes do 

crescimento da trinca, (b) após a redistribuição com o crescimento da trinca. 

 
(a)  (b)  

Fonte: (SHI; CHEN; ZHANG, 1990). 

 

Malarvizhi e Balasubramanian (2010), Tsay et al. (1992), Anawa et al. (2008), 

entre outros, declararam que quanto menor o aporte térmico, menor a intensidade das 

tensões trativas geradas nos cordões de solda. Portanto, como o aporte térmico gerado 

para soldagem dos cordões A (200 kJ/mm) é consideravelmente maior que o gerado para 

os cordões B (53,3 kJ/mm), possivelmente maiores tensões residuais de tração devem ser 

encontradas nos cordões A. Teng, Chang e Tseng (2003), entre outros, estudaram as 

tensões residuais geradas em juntas de topo com chanfro em X. As duas condições (A e 

B) foram realizadas em junta de topo e sem chanfro, porém a geometria dos cordões 

obtidos pela condição B se assemelha à geometria de juntas de topo com chanfro em X, o 

que pode diminuir à intensidade das tensões residuais.  

A fase presente no cordão de solda também pode influenciar na geração de 

tensões residuais. Nos cordões de solda com microestrutura composta por martensita e/ou 

bainita, a tensão residual pode diminuir com o término do ciclo de resfriamento, uma vez 

que as transformações martensíticas e bainíticas causam  uma expansão volumétrica, que 

pode compensar as tensões de tração dentro da zona de fusão. Utilizando as equações 1 e 

2, verifica-se que a temperatura estimada para o início da transformação martensítica e 

bainítica são: 467°C e 700°C, respectivamente. Nessas temperaturas, o cordão de solda já 

se encontra sobre coesão (unido mecanicamente ao MB) e a transformação pode 

compensar as tensões de tração geradas no cordão de solda. 
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A verificação da influência das tensões residuais dos cordões de solda no ensaio 

de propagação da trinca é complexa pois durante a confecção dos corpos de prova os 

processos de usinagem modifica a distribuição das tensões, e com a propagação da trinca 

as mesmas podem ser redistribuidas. O side groove também altera a intensidade e 

distribuição das tensões residuais. Dependendo da direção e modo de solicitação, as 

tensões residuais podem interagir de modo diferente com a trinca e vários fatores podem 

afetar a distribuição das tensões residuais, como as descontinuidades, tratamentos 

térmicos e etc.  

 

Conclusões do presente item: como dito no parágrafo anterior, vários fatores 

podem afetar as tensões residuais em um corpo de prova (contendo o cordão de solda) 

ensaiado por propagação da trinca por fadiga. No presente trabalho, as tensões residuais 

nos cordões de solda não foram medidas, portanto não há como avaliar a influência das 

tensões residuais na taxa de propagação da trinca por fadiga dos ensaios realizados no 

presente trabalho. Porém, como discutido anteriormente, pode ser que existam tensões 

residuais nos cordões de solda A e B e, devido às características de cada cordão (aporte 

térmico, geometria do cordão e fases presentes), pode ser que o cordão A apresente maior 

intensidade de tensões residuais trativas que o cordão B. Se isso acontecer, os cordões A 

apresentaram maiores taxas de propagação da trinca devido a influência das tensões 

residuais.   

 

 

c) Considerações finais e conclusão do item 5.2.3.4.1 

 

 

Conforme verificado nos itens anteriores, as propriedades mecânicas, 

microestruturas e tensões residuais, entre outros fatores, podem afetar a propagação da 

trinca por fadiga.  Constata-se, pela Figura 57, que não existe uma diferença significativa 

na taxa de propagação da trinca por fadiga entre os cordões A e B, embora estes 

apresentem grandes diferenças entre suas microestruturas e propriedades mecânicas. 

Considerando somente os dois fatores citados anteriormente, esperava-se maior resistência 

à propagação da trinca dos cordões A (Laser A – 01 e 02) devido à presença majoritária de 

ferrita acicular e boa relação entre a alta resistência mecânica e alta tenacidade à fratura 

quando comparados aos cordões B, porém outros fatores podem estar afetando a 
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propagação da trinca por fadiga, como as tensões residuais. Por outro lado, tanto o cordão 

A quanto o cordão B apresentam menor taxa de propagação da trinca por fadiga em relação 

ao MB, devido às características microestruturais e propriedades mecânicas de cada um 

como já discutido anteriormente. Para atingir uma taxa de 1x10
-7

 m/ciclo é necessário um 

ΔK = 20,9 MPa m
1/2

para o MB, enquanto que, para os cordões de solda, o ΔK necessário 

varia entre 27,5 MPa m
1/2 

 e 35,7 MPa m
1/2

.  

 

 

5.2.3.4.2 Propagação da trinca transversal aos cordões de solda. 

 

 

As Figuras 66 (a) a (c) apresentam as curvas de propagação da trinca transversal ao 

cordão de solda para: Laser A – 01 (T) e 02 (T), e Laser B – 01 (T), respectivamente. 

Utilizando os valores do tamanho da trinca (a) medidos no ensaio, da variação do fator 

intensidade de tensão (ΔK), das dimensões dos cordões de solda (Tabela 12), do tamanho 

da ZAC (estimados pelos valores de dureza) e das dimensões dadas nas Figuras 67(a) e (b), 

foi possível relacionar os resultados da taxa de propagação da trinca com as regiões do 

corpo de prova (MB, ZAC e ZF), e as mesmas encontram se ilustradas nas Figuras 66 (a) a 

(c). A Tabela 20 apresenta alguns valores pertinentes para análise.  

Analisando as curvas apresentadas nas Figuras 66 (a) a (c), verifica-se uma redução 

na taxa de propagação da trinca em uma faixa de ΔK para todos os ensaios (que varia para 

cada amostra). Constata-se que o início da redução da taxa (da/dN) ocorre no MB (região 

homogênea), antes da trinca atingir a ZAC e/ou ZF, e esta distância entre o início da 

redução da taxa de propagação e a ZF é de 3,5 mm para Laser A – 01 (T), 3,3 mm para 

Laser A – 02 (T) e 1,9 mm para Laser B – 01 (T).  

Considerando uma zona plástica (ZP) à frente da trinca, e que esta afeta diretamente 

o comportamento da trinca, pode ser que, dependendo do tamanho da ZP, esta esteja 

interagindo com a ZAC e/ou ZF e influenciando a taxa de propagação da trinca. Como a 

ZAC e/ou ZF apresentam maior resistência mecânica que o MB, elas podem dificultar a 

deformação plástica que ocorre próxima à ponta da trinca e reduzir a taxa de propagação 

da trinca. ZF e ZAC com maior dureza (cordão B) pode restringir com maior intensidade a 

deformação plástica e isto causaria uma redução maior na taxa de propagação da trinca no 

corpo de prova com o cordão B, o que foi observado. 
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Figura 66 – Propagação da trinca por fadiga transversal ao cordão de solda para os corpos de prova (a) Laser 

A - 01 (T), (b) Laser A - 01 (T) e (c) Laser B - 01 (T). 

 
(a) 

 
(b)  

 
(c) 

Fonte: Próprio autor. 

1,2 mm 
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Figura 67 - Perfil do corpo de prova com propagação transversal (a) Laser A - 01 e (b) Laser B 01 (T). 
 

 
(a) 

 
(b) 

Fonte: Próprio autor. 

 

Tabela 20 – Dados da propagação da trinca transversal aos cordões de solda. 
 

Informações 
Laser transversal (T) 

A – 01 A – 02 B – 01 

a0 (mm) – ponta do entalhe 20,4 20,4 20,5 

Distância entre a0 (mm) e ZF  ± 6,4 ± 6,6  ± 6,6 

a (mm) no início da redução da/dN 23,3 23,7 25,2 

a (mm) no final da redução da/dN 24,8 25,9 25,8 
 

Fonte: Próprio autor. 

 

Chikh, Imad e Benguediab (2008) apresentaram seis equações de diferentes autores 

para o cálculo do tamanho da ZP, e diversos outros autores descrevem o tamanho e 

formato da ZP em função do estado de tensão e deformação (Figura 68 – a), de critérios de 

escoamento (Figura 68 – b), de modos de carregamento, etc. Considerando a equação 12 

para o cálculo da ZP (deformação plana), e a tensão de escoamento do MB para os cálculos 

(região onde a trinca iniciou sua propagação), encontra-se os valores apresentados na 

Tabela 21. Destaca-se que o tamanho da ZP estimado é apenas uma aproximação (vários 

fatores afetam o tamanho e formato da ZP, entre eles a presença do side groove).  

 
Figura 68 – Formato de ZP em função (a) do estado de tensão e deformação e (b) critérios de Von Mises e Tresca. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Fonte: (a) (GDOUTOS, 2005), (b) (PEREZ, 2004). 
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Tabela 21 – Tamanho da ZP para as três amostras com propagação transversal ao cordão de solda no início 

da redução da taxa de propagação.  
 

Amostra 
ΔK (MPa m

1/2
) no 

início da redução 

Tamanho (mm) da 

ZP (Eq. 12) 

Laser A -  01 (T) 37,1 0,08 

Laser A -  02 (T) 40,3 0,10 

Laser B -  01 (T) 40,4 0,10 

Fonte: Próprio autor. 

 

Verifica-se que o tamanho estimado da ZP (~ 0,1 mm) é pequeno em relação à 

distância entre o início da redução da taxa de propagação e a ZF (~ 2,9 mm). Porém, pode 

ser que o tamanho real da ZP seja maior que o estimado pela equação 12, e esta pode estar 

afetando a redução da taxa de propagação. Analisando o tamanho médio da ZF (2,06 mm 

para os cordões A e 0,96 mm para os cordões B) e o quanto a trinca propagou durante a 

redução da taxa (1,5 mm para Laser A – 01/T, 2,2 mm para Laser A – 02/T e 0,7mm para 

Laser B – 01/T), verifica-se que para os cordões menores (cordão B), a duração (caminho 

da trinca) da redução da taxa de propagação foi menor e, para os cordões maiores (cordão 

A), a duração foi maior, indicando que, provavelmente, os cordões de solda afetaram a 

redução da taxa observada nas curvas. 

Shi, Chen e Zhang (1990) apresentaram uma distribuição típica das tensões 

residuais longitudinais em um corpo de prova contendo o cordão de solda transversal à 

propagação da trinca por fadiga antes do crescimento da trinca (Figura 69 - b). Como 

apresentado na Figura 69 (b), em um corpo de prova com propagação transversal à ZF 

(Figura 69 – a), pode ser que exista uma região de tensão residual compressiva presente 

antes da ZF, que poderia retardar a propagação da trinca.  

 

Figura 69 – (a) Desenho esquemático de um corpo de prova com propagação transversal ao cordão de solda 

e (b) tensão residual longitudinal antes do crescimento da trinca em um corpo de prova contendo o cordão de 

solda transversal à propagação da trinca por fadiga.   

 
 

(a) 
 

(b) 

Fonte: (a) (TSAY; CHUNG; CHEN, 1997), (b) (SHI; CHEN; ZHANG, 1990). 

 
 

ZF 
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Li et al. (2015), Tsay et al. (1992), Tsay, Chung e Chen (1997) e Trudel, Lévesque 

e Brochu (2014) também verificaram a diferença na taxa de propagação da trinca para as 

diferentes regiões de propagação (ZF, ZAC e MB). Li et al. (2015) explicaram as 

diferenças das taxas entre as regiões em função do retardamento da trinca na ZAC devido 

ao bloqueio da propagação na ferrita pela martensita (efeito comum em aços dual fase) e 

também devido à presença de tensões residuais. Tsay et al. (1992) explicaram a diferença 

em função da microestrutura (fragilidade da martensita no cordão) e presença de tensão 

residual no cordão e, após os TTs, a diferença entre as taxas praticamente não existia, 

segundo os autores, devido ao revenimento da martensita. Tsay et al. (1997) explicaram a 

diferença em função da microestrutura favorável na ZF e ZAC (bainita inferior e 

martensita revenida) e fechamento da trinca por rugosidade. Os autores verificaram que 

com o TT, quanto maior a temperatura, menor a variação da taxa de propagação 

encontrada quando a trinca se propaga nas diferentes regiões. O mesmo comportamento é 

verificado quando aumenta-se a razão de carga. Trudel et al. (2014) explicaram a diferença 

devido à microestrutura formada nas diferentes regiões e o fato do caminho da trinca se 

tornar mais ou menos tortuoso.  

As Figuras 70 (a) a (j) apresentam o caminho da trinca na superfície de fratura para 

os ensaios com propagação da trinca transversal ao cordão de solda. À esquerda das 

imagens encontram-se as regiões (ZF, ZAC e/ou MB) e as ampliações utilizadas para a 

aquisição da imagem.  

Constata-se pela análise das Figuras 70 (a) a (d), com baixa ampliação (50 e 100X), 

a grande diferença entre o grau de tortuosidade no caminho da trinca ao se propagar no 

MB, ZAC e ZF para ambos os cordões (A e B). A propagação no MB e ZAC apresenta-se 

com caminho pouco tortuoso enquanto que para a região da ZF apresenta-se muito tortuoso 

e, para o cordão B, o grau de tortuosidade é muito maior. As Figuras 70 (e) e (f) 

apresentam, com alta ampliação (500X), o caminho menos tortuoso da trinca ao se 

propagar no MB para ambos os cordões (A e B). Portanto, verifica-se, que na região onde 

houve a redução da taxa de propagação, não houve alteração significativa no caminho da 

trinca e nem a presença excessiva de trincas secundárias. 

  Por outro lado, ao se propagar na ZF, tanto no cordão A quanto no B, o caminho 

apresentou-se com elevado grau de tortuosidade. Verifica-se também a presença de trincas 

secundárias. Porém, embora as superfícies de fratura nas regiões da ZF apresentem elevado 

grau de tortuosidade, não se constata variação significativa na taxa de propagação da trinca 
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(Figuras 66 - a, b e c), possivelmente devido ao elevado valor do ΔK aplicado quando a 

trinca se propagava nessas regiões, diminuindo o efeito do caminho da trinca sobre a taxa 

de propagação da trinca.  

 

Figura 70 - Caminho da trinca na propagação transversal ao cordão de solda para os cordões A e B. À 

esquerda encontra-se a região apresentada nas imagens e a ampliação utilizada.    
 

 Cordão A Cordão B 
 

MB/ZAC/ZF 

 
50x 

 
(a) 

 
(b) 

ZAC/ZF 

 
100x 

 
(c) 

 
(d) 

MB 
 

500x 
 

(e) 
 

(f) 

ZF 
 

500x 
 

(g) 

 
(h) 

ZF 
 

500x 

 
(i) 

 
(j) 

Fonte: Próprio autor. 

 

Nos dois trabalhos onde os autores realizaram TT, Tsay et al. (1992) e Tsay et al. 

(1997), a diferença entre as taxas de propagação da trinca entre as regiões foram reduzidas 

ou praticamente anuladas. A Figura 23 (a), extraída do trabalho de Tsay et al. 1997, mostra 

que quanto maior a temperatura do TT pós-soldagem menor a diferença entre as taxas de 
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propagação das diferentes regiões (MB, ZAC e ZF). Os autores não concluíram que os TTs 

poderiam realizar um alivio nas tensões residuais, mas que esse efeito poderia ocorrer.  

Com base nos resultados apresentados e discutidos acredita-se que a redução na 

taxa de propagação da trinca por fadiga verificada nas Figuras 66 (a), (b) e (c), na região 

do MB, antes da ZAC e/ou ZF, pode ter ocorrido devido à interação da região em torno da 

ponta da trinca com as regiões da ZAC e ZF, e também devido a outros fatores, entre eles, 

a possível presença de tensões residuais.  

 

 

5.2.3.4.3 Superfície de fratura  

 

 

 As Figuras 71 (a) a (d) apresentam as superfícies de fratura com propagação da 

trinca no sentido vertical, de cima para baixo. As Figuras 71 (a) e (b) apresentam o inicio 

da propagação estável da trinca para o cordão A e B, respectivamente, e as Figuras 70 (c) e 

(d) o final da propagação estável para o cordão A e B, respectivamente.   

 
Figura 71  – Superfícies de fratura após o ensaio de propagação da trinca longitudinal para os cordões A e B. 

 

 
(a) 

 

 
(b) 

  

(c) (d) 

Fonte: Próprio autor. 
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Constata-se, em todas as superfícies de fratura apresentadas nas Figuras 71 (a) a 

(d), a semelhança entre as superfícies de fratura do cordão A e B, verifica-se, tanto no 

cordão A quanto B, a presença de marcas de deformação, trincas secundárias e estrias de 

fadiga (indicadas pelas setas), esta última mais evidente no início da propagação estável da 

trinca, enquanto que para o final da propagação verifica-se a presença de estrias grosseiras.    

As Figuras 72 (a) a (h) apresentam as superfícies de fratura dos corpos de prova 

ensaiados com propagação transversal ao cordão. As Figuras 72 (a), (c), (e) e (g) são 

referentes ao corpo-de-prova Laser A – 01 (T) e apresentam a superfície de fratura 

respectivamente nas regiões: propagação no MB antes da região onde ocorreu a redução da 

taxa de propagação (ΔK ≈ 35 MPa m
1/2

),  propagação no MB na região onde ocorreu a 

redução da taxa de propagação (ΔK ≈ 38 MPa m
1/2

), propagação no cordão de solda (ΔK 

≈ 48 MPa m
1/2

) e propagação no MB após o cordão de solda (ΔK ≈ 54 MPa m
1/2

).  

As Figuras 72 (b), (d), (f) e (h) são referentes ao corpo-de-prova Laser B – 01 (T) e 

apresentam a superfície de fratura respectivamente nas regiões: propagação no MB antes 

da região onde ocorreu a redução da taxa de propagação (ΔK ≈ 38 MPa m
1/2

),  propagação 

no MB na região onde ocorreu a redução da taxa de propagação (ΔK ≈ 41 MPa m
1/2

), 

propagação no cordão de solda (ΔK ≈ 47 MPa m
1/2

) e propagação no MB após o cordão de 

solda (ΔK ≈ 51 MPa m
1/2

).  

Verifica-se, tanto para o corpo-de-prova contendo o cordão A quanto B, que não 

houve alteração significativa entre a superfície de fratura na região de inicio da propagação 

estável da trinca (Figura 72 – a e b) e a superfície de fratura na região onde ocorreu a 

redução da taxa de propagação (Figura 72 – c e d), evidenciando que a redução na taxa de 

propagação não pode ser relacionada com as alterações do mecanismo de fratura. Verifica-

se nas Figuras 72 (a) a (d) a presença de marcas de deformação, trincas secundárias e 

estrias de fadiga (mais evidente no início da propagação estável da trinca). Para o final da 

propagação (Figura 72 – g e h), na região do MB novamente, verifica-se a presença de 

estrias grosseiras, além das marcas de deformação e trincas secundárias. A superfície de 

fratura na região da ZF do cordão A (Figura 72 – e) apresenta-se com maior alteração entre 

as anteriores.     

As Figuras 72 (e) e (f) apresentam a superfície de fratura na região da ZF dos 

cordões A e B, respectivamente, e se verifica uma grande diferença entre as superfícies de 

fratura: com presença de marcas de deformação, trincas secundárias e estrias grosseiras 

para o cordão A e, para o cordão B, superfície de fratura com presença de linhas de 

deformação e dimples.  
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Figura 72 – Superfícies de fratura após o ensaio de propagação da trinca transversal para os cordões A e B. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

 
(g) 

 
(h) 

Fonte: Próprio autor. 
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A presença dos dimples deve-se, possivelmente, pela variação local do modo de 

abertura da trinca devido ao caminho tortuoso da mesma. Localmente, em algumas regiões, 

o plano da trinca foi diferente do plano normal a máxima tensão de tração (modo I).    

Conforme apresentado nas Figuras 70 (b) e (d) o caminho da trinca apresentou-se 

com alto grau de tortuosidade quando esta se propagou na ZF do cordão B. A Figura 73 

(a), que apresenta uma imagem com baixa ampliação (200X) da superfície de fratura na 

interface entre a ZAC e ZF, evidencia a diferença entre as superfícies de fratura destas duas 

regiões, sendo muito tortuoso o caminho na região do ZF. As Figuras 73 (b) e (c) 

apresentam a região de interface entre a ZAC e ZF em maiores ampliações, evidenciando a 

diferença entre a superfície dessas duas regiões, com presença de estrias de fadiga em 

ambas as regiões, ZAC e ZF, e dimples, como já evidenciados na Figura 72 (f), somente na 

região da ZF. 

 

Figura 73 - Superfície de fratura na interface entre a ZAC e ZF do cordão B. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(d) 

Fonte: Próprio autor. 

ZAC 

ZF 
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6. CONCLUSÕES  

 

 

Em relação aos parâmetros do processo a laser conclui-se que:  

 

a) A seleção adequada dos parâmetros (plano focal na superfície superior da junta, 

ângulo de incidência do feixe de 3º, hidrogênio como gás de proteção da 

unidade óptica, hélio como gás de proteção do cordão e Keyhole, com vazão de 

30 l/min., potência de 2000 W e velocidade de soldagem entre 8mm/s e 

50mm/s) possibilitou a produção de juntas de topo utilizando o método de 

soldagem a laser por penetração, com formação do Keyhole, sem presença 

significativa de descontinuidades.  

 

b) Os cordões obtidos apresentaram geometria similar à de uma ampulheta, 

formato característico do método de soldagem por penetração, com formação 

do Keyhole.  

 

c) Ao utilizar hélio como gás de proteção verificou-se um melhor acabamento do 

cordão e menor formação de respingos e poros, em comparação aos cordões 

obtidos utilizando argônio como gás de proteção.  

 

d) Utilizando diferentes velocidades de soldagem (entre 8mm/s e 50mm/s) obteve-

se diferentes aportes térmicos que foram responsáveis por modificar a 

profundidade de penetração e largura dos cordões de solda. Quanto mais alto o 

aporte térmico maior foi a profundidade de penetração e maior a largura do 

cordão.  

 

e) O aporte térmico empregado na soldagem influenciou a microestrutura formada 

nos cordões de solda. 

 

Com a seleção dos parâmetros para confecção das juntas de topo foi possível 

obter dois tipos de cordões: com alto aporte térmico (200 kJ/mm) e somente um passe de 

soldagem, designado de cordão A, e com baixo aporte térmico (53,3 kJ/mm) e dois passes 

de soldagem, na face e raiz (não realizados simultaneamente), designado de cordão B. 
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Em relação aos aspectos microestruturais conclui-se que:  

 

a) O metal base, classificado como aço ARBL da classe ferrítico-perlítico, apresentou 

microestrutura composta majoritariamente por ferrita, com tamanho de grãos 

relativamente pequeno, e minoritariamente por colônias perlíticas alongadas e 

austenita retida, encontrada principalmente em pontos tríplices dos contornos de 

grãos. 

 

b) A soldagem com alto aporte térmico resultou em menor taxa de resfriamento nos 

cordões A, o que favoreceu a formação majoritária de ferrita acicular e minoritária 

de ferrita de Widmanstätten e ferrita de contorno de grão. 

 

c) A soldagem com baixo aporte térmico resultou em maior taxa de resfriamento nos 

cordões B, o que favoreceu a formação majoritária de martensita e bainita 

(possivelmente superior). 

 

d) O baixo aporte térmico característico da solda a laser e a rápida taxa de 

resfriamento na ZAC minimizaram as alterações metalúrgicas nesta região. 

 

O aporte térmico empregado na soldagem influenciou a microestrutura formada e 

consequentemente as propriedades mecânicas dos cordões de solda. Em relação à 

caracterização mecânica conclui-se que:  

 

a) Em todos os cordões de solda, o metal base apresentou os menores valores de 

dureza (média de 203,2 HV0,2), a ZAC valores intermediários, e a zona fundida os 

maiores valores de dureza. Entre os cordões de solda, os cordões B apresentaram 

maior valor de dureza (média de 381,7 HV0,2) e os cordões A o menor valor de 

dureza (média de 249,2 HV0,2). 

 

b) Todos os corpos-de-prova ensaiados por tração fraturaram no metal base indicando 

a alta resistência à tração da zona fundida e ZAC. Devido à fratura no metal base as 

propriedades mecânicas obtidas por esse ensaio foram similares às propriedades do 

metal base.  
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c) Em relação à tenacidade à fratura, a microestrutura obtida nos cordões A conferiu-

lhes maior valor no ensaio de CTOD (δ = 0,28 mm) em relação aos cordões B, que 

apresentaram menor tenacidade à fratura (δ = 0,08 mm), devido à microestrutura 

composta majoritariamente por martensita e bainita. A diferença de tenacidade à 

fratura entre os cordões A e B resultou em diferentes superfícies de fratura. Embora 

em ambos os casos tenham sido observados micromecanismos de fratura dúctil, 

com presença de dimples, os cordões A apresentaram características macroscópicas 

de fratura dúctil, com grande deformação plástica na superfície de fratura e dimples 

com cavidades profundas, enquanto os cordões B apresentaram características de 

fratura frágil, sem deformação plástica significativa e dimples na forma de 

cavidades rasas. 

 

d) Em relação à propagação da trinca por fadiga com sentido da propagação 

longitudinal ao cordão:  

 

I) Tanto os cordões A quanto B apresentaram maior resistência à propagação 

da trinca em relação ao metal base. Para atingir uma taxa de propagação de 

1x10
-7

 m/ciclo foi necessário um  ΔK ≈ 20,9 MPa m
1/2 

para o metal base, 

enquanto para os cordões de solda o ΔK necessário encontra-se entre 27,5 

MPa m
1/

e 35,7 MPa m
1/2

.  

 

II) Entre os cordões de solda com propagação da trinca inteiramente no interior 

da zona fundida não se constatou uma diferença significativa entre a 

resistência à propagação. Acredita-se que maior resistência à propagação da 

trinca é conferida à microestrutura que apresentar a melhor relação entre a 

alta resistência mecânica e alta tenacidade à fratura, e possivelmente entre 

os cordões avaliados, os cordões A deveriam apresentar maior resistência à 

propagação da trinca devido à presença majoritária da ferrita acicular, boa 

resistência mecânica e alta tenacidade (relativos às propriedades mecânicas 

dos cordões B). Como a taxa de propagação da trinca por fadiga dos 

cordões A foi similar à dos cordões B acredita-se que outros fatores possam 

estar influenciando a propagação da trinca nos cordões de solda, entre eles, 

a tensão residual, que não foi avaliada neste trabalho.  
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III) Em relação à propagação nas amostras contendo o cordão B, verifica-se 

uma diferença na taxa de propagação entre a amostra com propagação 

inteiramente na zona fundida (Laser B – 03) e as amostra com propagação 

iniciada na zona fundida, porém terminadas na ZAC (Laser B – 01 e 02), 

estas apresentaram menor taxa de propagação da trinca, possivelmente 

devido à atuação da zona fundida (maior dureza) como agente de reforço, e 

possivelmente à presença de microestrutura e tensão residual favoráveis. 

 

IV) Verifica-se que não houve alteração significativa na superfície de fratura 

entre os cordões A e B, todos os cordões avaliados apresentaram superfície 

de fratura composta por marcas de deformação, trincas secundárias e estrias 

de fadiga no início da propagação estável da trinca, e no final da propagação 

estável encontra-se adicionalmente estrias grosseiras. 

 

V) Comparando o caminho da trinca verifica-se, por uma pequena diferença, 

que o caminho foi mais tortuoso quando a trinca propagou-se nos cordões B 

em relação aos cordões A.  

 

e) Em relação à propagação da trinca por fadiga com sentido da propagação 

transversal ao cordão:  

 

I) Para as três amostras ensaiadas e validadas verificou-se uma redução na 

taxa de propagação da trinca quando a trinca ainda se propagava na região 

do metal base, possivelmente devido à presença do cordão de solda à frente 

da trinca, que pode ter atuado com um agente de reforço e afetado tanto a 

distribuição de tensões no corpo-de-prova quanto a formação da zona 

plástica à frente da trinca. Além disso, a microestrutura presente na ZAC e a 

possível presença de tensões residuais também podem afetar o campo de 

deformações à frente da trinca.   

 

II) Verificou-se que não houve diferença significativa na superfície de fratura 

nas regiões do metal base e ZAC. Porém, houve grande alteração na 

superfície de fratura quando a trinca se propagou na zona fundida do cordão 

B. Assim, na superfície de fratura do cordão A, verificou-se a presença de 
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marcas de deformação, trincas secundárias e estrias grosseiras, e para o 

cordão B, superfície de fratura com presença de linhas de deformação e 

dimples. Porém, esta diferença de topografia na superfície de fratura na 

região da zona fundida do cordão B não correspondeu a uma alteração 

significativa na taxa de propagação da trinca para a faixa de valores de ΔK 

adotada nos ensaios.     

 

III) Comparando-se o caminho da trinca, verifica-se que este foi menos tortuoso 

quando a trinca se propagou no metal base e mais tortuoso quando a trinca 

se propagou na zona fundida nos cordões de solda.  

    

  Considerando somente as propriedades mecânicas avaliadas nesse trabalho 

pode-se concluir que a condição de alto aporte térmico, que resultou na confecção dos 

cordões A, é a mais adequada para a produção de juntas soldadas pelo processo a laser no 

aço em estudo.   
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SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 

1. Utilizar outras técnicas/ataques químicos para melhorar a caracterização da ZAC 

dos cordões de solda obtidos pela condição de alto e baixo aporte térmico, e 

também a microestrutura obtida nos cordões de solda pela condição de baixo 

aporte térmico. 

 

2. Realizar a medição das tensões residuais nas chapas contendo os cordões de solda 

e nos corpos-de-prova de propagação da trinca por fadiga antes do ensaio. 

    
3. Realizar revenimento nos cordões de solda obtidos pela condição de baixo aporte 

térmico e caracterizar. 

 

4. Avaliar o comportamento dos cordões de solda sob fadiga de alto ciclo. 
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