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Resumo  – Este artigo descreve um estudo de soldagem e soldabilidade do aço API 5L X80 realizado 
com processos a arco elétrico manual com eletrodo revestido básico; mecanizado (por gravidade) 
tanto dentro e fora d’água e robotizado com arame tubular auto-protegido. A soldabilidade foi avaliada 
fazendo uso de técnicas metalográficas convencionais de microscopia ótica e microdureza Vickers Hv 
principalmente na região de grão grosseiro da ZTA. Na soldagem manual com eletrodo revestido 
básico e robotizada, com arame tubular, o estudo mostrou a obtenção de propriedades metalúrgicas 
adequadas e compatíveis com as do metal de base, indicando com isto a obtenção de uma boa 
soldabilidade.  Em certas condições de soldagem, a região a grão grosseiro da ZTA apresenta dureza 
HV>350  e  presença de martensita. Este foi o caso das juntas soldadas pelos processos 
mecanizados por gravidade e na soldagem subaquática. Isto indica que quando da soldagem do aço 
X80, os procedimentos de soldagem elaborados devem considerar parâmetros que evitem a 
formação da martensita, diminuindo a sensibilidade à  fragilização e fissuração a frio. No caso da 
soldagem sub-aquática é preciso considerar o uso de eletrodos apropriados para minimizar o teor de 
hidrogênio e de técnicas de pré e pós–aquecimento para evitar a formação de martensita e ainda 
atenuar a presença de poros na solda.  
 
Palavras-chave – Aço API 5L X80, soldabilidade, zona termicamente afetada, fragilização. 
 
Abstract -  This article describes a study of welding and weldability of API 5L X80 steel performed with 
manual arc welding with covered basic electrode; mechanized (by gravity) inside and outside of water, 
also with covered electrode, and robotized with innershielded tubular wire. The weldability was 
evaluated using optical metallographic techniques and microhardness Vickers hardness measurement 
meanly in the coarse grain region of the heated affected zone. The results in the manual welding with 
covered basic electrode and robotized with tubular wire, showed good appropriate metallurgical 
proprieties, compatible with those of the base metal, indicating good weldability. In certain welding 
conditions, the coarse grain region showed hardness HV> 350 and the presence of martensita. This 
was the case of the welds made with mechanized procedure and in the underwater welds. This 
indicates that for the welding of the X80 steel, the process preparation has to consider parameters that 
avoid martensite formation, reducing the sensibility to brittleness and cold cracking. In the case of 
underwater welding it is even necessary to consider the use of appropriate electrodes to minimize the 
hydrogen content and also techniques of pre- and post-heating to avoid the martensite formation and 
still to reduce the presence of pores.  
 
 
Key-words – API 5L X80 steel, weldability, heat affected zone, brightness. 
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1. Introdução  
 
O incremento da demanda da energia do petróleo e do gás no mundo tem dado 
lugar a uma expansão da infra-estrutura de dutos em escala mundial. O que se tem 
visto entretanto é que há uma desigual distribuição das fontes no planeta e isto faz 
com que o transporte das fontes de produção (plataformas offshore, refinarias, etc.) 
aos grandes centros de consumo, alcancem grandes distâncias. Oleodutos e 
gasodutos são os meios de transporte mais econômicos, empregados inclusive para 
o etanol. Para satisfazer a demanda crescente a operação mais econômica de 
transporte, exige o aumento de volumes de combustível a pressões cada vez mais 
elevadas. Há então a necessidade de utilizar tubos em aços de elevada resistência 
mecânica, superiores aos utilizados normalmente fazendo com que os investimentos 
se direcionem para os aços de alta resistência e baixa liga (ARBL) tipo API 5L X80, 
X100, X120 [1].  
 Em termos de Brasil, com a crescente demanda de gás, a Petrobras acelerou 
a auto-suficiência na produção de gás natural e pretende fazer altos investimentos 
na construção de novos gasodutos. Para escoar grandes vazões de gás torna-se 
necessário a construção de dutos de aço com maiores diâmetros e capazes de 
suportar elevadas pressões de operação, implicando inclusive num aumento da 
espessura da parede dos tubos. Estima-se que em 2010, o gás natural representará 
12%  da matriz energética no Brasil, com um investimento de US$6,5 bilhões de 
dólares para a construção de 4167 kms [2]. 

No Brasil, a elaboração e utilização de aços tipo API 5L X80 produzidos por 
laminação controlada,  ainda é limitada [3]. Os dutos de aço tradicionalmente 
empregados como o X52, X65 possuem uma composição química em base a C-Mn-
Si-V-Nb e uma microestrutura  ferrita⁄perlita gerada através do processo tradicional 
de conformação chamado de TMCP - Thermo Mechanical Control Process.  

O processo TMCP utiliza como uma das suas táticas o uso de micro 
elementos como Nb, V, Ti para controlar o tamanho de grão durante a laminação a 
quente a determinadas temperaturas. O aço é reaquecido a uma temperatura 
relativamente baixa no domínio austenítico,  normalmente  superior a Ar3, de modo 
a evitar o crescimento de grão. A laminação de desbaste ocorre à maior temperatura 
possível para obter refinamento de grão por recristalização. A etapa do acabamento 
se dá a uma temperatura logo acima da temperatura Ar3 de modo a promover o 
encruamento do grão austenítico. A chapa laminada é resfriada aceleradamente 
seguindo uma determinada taxa de resfriamento para controlar o comportamento da 
transformação. As microestruturas mistas resultantes da decomposição da austenita, 
podem ter uma ampla gama de morfologias de ferrita. As não lamelares, em placas 
ou aciculares são incorporadas à denominação de microestruturas bainíticas. 
Quando a taxa de resfriamento é um pouco mais rápida  que as anteriores a 
microestrutura resultante consiste de partículas de martensita com austenita retida, 
M-A,  em uma matriz de grãos de ferrita com alta densidade de deslocação e 
contornos de baixo ângulo [4]. A elevada resistência mecânica alcançada por estes 
aços multi-fase é atribuída à combinação de vários fatores: fina dispersão de bainita; 
significativo refinamento de grão; endurecimento por solução sólida; alta densidade 
de deslocações, presença de certa fração de precipitados nos contornos de grão da 
ferrita; presença do constituinte M-A em determinadas proporções. Esse tipo de 
microestruturas alternativas mostram que o teor de C aliado à presença de 
cementita e certos elementos de liga, não é mais o principal requisito para a 
obtenção de aços de elevada resistência mecânica. 
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As microestruturas não lamelares obtidas, melhoram as propriedades 
mecânicas dos aços uma vez que as fronteiras das placas ou agulhas de ferrita não 
alinhadas são capazes de defletir as fissuras [4 e 5]. O comportamento das 
propriedades mecânicas dos aços  para tubulações em função da microestrutura é 
resumido na Figura 1.   

 

 
Figura 1 - Microestrutura e propriedades mecânicas de aços  para tubulações [6] 

 
Em decorrência do severo ciclo térmico, típico da operação  de soldagem por 

fusão de um metal, há lugar a formação de gradientes térmicos, nas propriedades 
físicas e químicas, microestruturais, de propriedades mecânicas, de tensões 
residuais e de deformações na região soldada. Um ciclo térmico de soldagem, é 
capaz de, em poucos segundos,  alcançar  temperaturas de fusão e mesmo de 
evaporação, e igualmente no resfriamento em poucos segundos alcançar a 
temperatura ambiente e tudo num espaço de poucos milímetros quadrados, 
mostrando assim a complexidade da metalurgia da soldagem. Diz-se que 
soldabilidade é a maior ou menor capacidade que os metais tem para serem 
soldados. Outra forma é que a soldabilidade representa como o aço (ou outro metal) 
pode preferencialmente ser soldado sem defeitos e representar satisfatóriamente o 
desempenho da junta soldada em serviço. Desde meados do século passado vários 
estudiosos tentaram quantificar a soldabilidade e elaboraram diversos índices. 
Assim, por exemplo, para medir a sensibilidade à fissuração a frio ou fissuração pelo 
hidrogênio apresenta-se a os  índices de soldabilidade dos aços [7]:  
 

Ce(iiw) = C + Mn ⁄ 6 + (Cr + Mo + V) ⁄ 5 + (Ni + Cu) ⁄15  ( porcentagem em peso) 
Pcm= C + Si ⁄30 + (Mn + Cr) ⁄20 + Ni ⁄60 + Mo ⁄15 + V ⁄10 + 5B 

CEpcl = C + Si ⁄25 + (Mn + Cu) ⁄16 + Ni ⁄60 + Cr ⁄20 + Mo ⁄40 + V ⁄15 
CEhsla = C + Mn ⁄16 – Ni ⁄50 + Cr ⁄23 + Mo ⁄7 + Nb ⁄5 +V ⁄9 

 
O carbono equivalente CE(iiw) é um dos índices mais empregados. Se o valor 

é superior a 0,45% diz-se que o aço é sensível á fissuração a frio. Neste caso, 
medidas apropriadas no procedimento de soldagem devem ser tomadas para evitar 
a fissuração a frio. O fato é que todos os índices têm suas limitações pelo que o uso 
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dos mesmos não pode ser generalizado. Assim, a fórmula do carbono equivalente, 
não leva em conta o teor de hidrogênio, a estrutura metalúrgica e nem o nível das 
tensões residuais. Para o caso dos aços ARBL, o Índice CEhsla, é o que melhor 
expressaria a sensibilidade á fissuração a frio pelo fato de considerar, na sua 
formulação, alguns micro-elementos. A soma de V+Nb+Ti, é também um indicador 
no caso de aços microligados. 

A soldabilidade também depende do processo e procedimento de soldagem, 
das condições ambientais e da qualidade da mão de obra. Isto mostra que o termo 
soldabilidade  é um termo complexo e relativo. Por definição uma junta metálica 
soldada, deve apresentar continuidade nas suas propriedades físicas, químicas, 
microestruturais e mecânicas; assim as propriedades da zona fundida devem se 
adequar às propriedades do metal de base. Tais propriedades dependem do tipo de 
material de adição do processo e do procedimento de soldagem empregado. 

Os aços  X80 de incrementada resistência para dutos de transporte é 
resultado da mudança   microestrutural para  ferrita⁄ferrita acicular mediante o uso do 
processo tradicional TMCP nas ligas a base de C-Mn-Si-Mo-Nb. Segundo [1] uma 
liga alternativa na base de C-Mn-Si-Cr-Nb projetado com (Nb 0,08-0,11) que produz 
a mesma microestrutura ferrita⁄ferrita acicular com um mínimo ou nenhum teor de 
Mo, vem sendo satisfatoriamente utilizada em dutos. Esta liga ressalta a propriedade 
básica do Nb de retardar a recristalização a temperaturas superiores às 
normalmente empregadas na laminação no processo TMCP, daí o termo da liga 
designada – HTTP - High Temperature Processing, produzindo a desejada 
microestrutura ferrita/ferrita acicular com excelente resistência mecânica e 
tenacidade características [6].  

Nas soldagens dos aços para dutos API 5L tradicionais (X60, X65 e X70), 
emprega-se normalmente o processo ao arco elétrico manual com eletrodo 
celulósico tipo AWS- 7010 e 8010, por apresentarem boa penetração, facilidade de 
soldagem em diferentes posições, além de fornecer  propriedades mecânicas 
compatíveis com as do metal de base. Entretanto, este tipo de eletrodo possui 
elevado teor de hidrogênio, o que a princípio o desqualifica para a soldagem de aços 
de maior resistência mecânica como é o caso do X80. 

Adicionalmente, dado o elevado volume de soldas previstas para a soldagem 
de dutos é importante considerar a introdução racional de processos de soldagem 
semi-automáticos e automáticos na soldagem principalmente das juntas 
circunferenciais. Uma alternativa na soldagem do passe de raiz circunferencial é o 
processo TIG orbital, com o que se obtém soldas de qualidade melhorada. Para os 
passes de enchimento e de acabamento, o uso  do processo arame tubular 
automatizado e robotizado, é fortemente desejável tanto pela qualidade da solda 
como pela maior produtividade que o processo oferece. Ainda, para tais efeitos, é 
preciso a elaboração e otimização de procedimentos de soldagem para ambos 
processos. A consideração dessas tecnologias inovadoras, deve ser acompanhada 
de estudos de caráter metalúrgico e de soldabilidade; alguns destes aspectos são  
abordados neste trabalho para o aço X80. 
 
 
2. Procedimento Experimental  
 

A Tabela 1 apresenta as propriedades químicas e mecânicas do aço X80 em 
estudo. A partir da mesma pôde-se extrair o Carbono Equivalente = 0,425%, 
sugerindo que o mesmo não ser muito sensível à fissuração a frio. O valor da soma 
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V+Nb+Ti= 0,097% não é muito elevado da mesma forma que Pcm= 0,193%  e  
CEhsla= 0,2251%. Todos corroborando para a baixa sensibilidade à fissuração a 
frio. 
 

Tabela 1 – Dados de Composição química e propriedades mecânicas do aço 
API5LX80 (Fonte: USIMINAS) 

 

Grau do Aço 
Espessura 
Nominal(m
m) 

Corrida Nº Placa Nº Chapa Nº 

API 5L X80-PSL2 17,23 418388 221 512026769 

Composição Química da Análise de Panela  (amostrage m durante 
lingotamento) (% da massa) 

C Si Mn P S Al Cu Nb V Ti 

0,07 0,23 1,72 0,019 0,002 0,035 0,01 0,063 0,021 0,013 

Cr Ni Mo Sn N As B Ca Cr Ni 

0,13 0,01 0,19 0,002 0,0076 0,002 0,0004 0,0024 0,13 0,01 

Dureza Vickers Tração Direção Transversal – Largura CP =38,1 mm 

(HV¹ºº) LE0,5 (MPa) LR (MPa) ALO (BM=2" ) 
 561 683 34 

                          Charpy CVN-2mm Direção Tr ansversal - CPs full size 

LE/LR Temperatura Energia Absorvida (J) Área Fratura dútil (%) 

0,82 - 20°C 143 100 

 
Como material de adição foi escolhido o eletrodo celulósico E-8010 –G com 

diâmetros de 3,25 e 4,00 mm. O eletrodo básico utilizado foi o E-9018 – M também 
com diâmetros de 3,25 e 4,00 mm. Arame Tubular Auto-protegido foi o E91T8-
K8/E621T8-K8 (OK Tubrod98A) com diâmetro de 2mm. Todas as soldas foram 
monitoradas e medidas da temperatura, tempo, corrente (Amperagem) e tensão 
(voltagem), além das medidas de velocidade de soldagem e da velocidade do arame 
de adição na soldagem com arame tubular foram feitas. 
 Os corpos de prova foram preparadas de acordo com as normas ASME IX e 
API 1104. As dimensões dos  corpos de prova foram de 125x 250 mm com 
espessura de 17,3 mm. Considerou-se a soldagem feita sempre na direção 
transversal à direção de laminação. O corte e o Bisel das chapas foi feito com 
chama Oxi- acetileno e com acabamento por esmerilhamento. Os tipos de junta e 
chanfro selecionados foram de topo com chanfro em V de 65°. A abertura de raiz de 
foi de 3 mm e face de raiz ou nariz de 1,5 a 2 mm. As soldas manuais foram 
realizadas na posição vertical ascendente e nos processos mecanizado e robotizado 
na posição plana. 

A Tabela 2 sumariza o programa de testes de soldagem realizados com os 
diferentes processos de soldagem bem como algumas das características de 
soldagem. 
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Tabela 2 – Programa testes de soldagem em chapas de aço X80 

 
Tipo Eletrodo Energia 

media 
Temperatura pré-

aquecimento 
Temperatura 
interpasses 

CP 

Básico 1500J/mm <100°C <250ºC 01 MANUAL 
Celulósico 1620J/mm <100°C <250ºC 02 

MECANIZADO 
(Gravidade) 

Básico 750 J⁄mm NR NR 03 

Arame 
Tubular 

1000J/mm <100°C <100°C 04 ROBOTIZADO 

Arame 
Tubular 

650J/mm <100°C <100°C 05 

MECANIZADO 
(Gravidade) 
Subaquática 

Básico 1040 J/mm NR NR 07 

Nota: NR = Não realizado 
 
As macrografias e micrografias das seções transversais dos corpos de prova foram 
feitas fazendo uso de  ataque com Nital a 2%. O ensaio de micro-dureza Vickers, foi 
feita utilizando 100gs. de carga.  
 
 
3. Resultados e Discussão  
 

A Tabela 3 apresenta de forma simplificada os resultados e certas 
características metalúrgicas da zona fundida (ZF) e da zona termicamente afetada 
(ZTA), mas especificamente na região de grão grosseiro (GG). 

Em geral, para a junta soldada (ZF e ZTA) do aço em estudo, os 
procedimentos de soldagens utilizados, fornecem dureza um tanto superior à do 
metal de base, evidenciando desta forma a obtenção de uma continuidade metálica, 
condição inicial  para se obter uma boa soldabilidade. Para a região de grão 
grosseiro da ZTA  dos cordões da ultima camada de soldagem por gravidade (corpo 
de prova CP03), a media da dureza Vickers HV100 = 333 sugerindo a presença de 
Martensita nessa região (ver micrografias). Para o corpo de prova CP07, soldagem 
sub-aquática, a região a grão grosseiro apresenta micro-dureza ainda maior 
chegando a media Vickers  de Hv= 370. Este resultado é uma demonstração do 
efeito da água na taxa de refrigeração.  

Os valores médios do tamanho de grão da região a grão grosseiro dos  
corpos de prova soldados nas condições já especificadas são da mesma ordem de 
grandeza, com um valor  em torno de 25 microns. Nota-se então ter havido um 
crescimento de grão, porém não muito acentuado. Isto demonstra que a 
característica principal deste tipo de aço, qual seja a de manter o tamanho de grão 
relativamente pequeno, não se perde quando se utilizam procedimentos de 
soldagem como os empregados neste trabalho. 

Pode-se observar ainda que a largura média da ZTA dos corpos de prova 
soldados pelos processos arame tubular (CP04, CP05)  e subaquática (CP07)  é 
relativamente menor que o processo manual e permite prever que o nível de tensões 
residuais e de deformações nestas juntas soldadas também serão menores.  
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Tabela 3 – Resumo dos resultados obtidos para diversas juntas soldadas 
 

ZTA 

CP 

Dureza 
do Último 
Cordão 

(HV100g) 
Característica 

GG (Último 
Cordão) 

GG(centro 
da chapa) 

Largura Total 
ZTA (+- 0,05) 

(mm) 

Tam. de Grão 28,23 (5,2%)  
Largura mm 1,7  

Dureza(Média) 
HV100g 

265 265 01   249 

Estrutura 
Metalúrgica 

Bainita- Ferrita  

4,1 

Tam. de Grão 24,76 (5,6%)  
Largura mm 1,3  

Dureza(Média) 
HV100g 

289 Hv100g  02 243 

Estrutura 
Metalúrgica 

Bainita Ferrita  

3,35 

Tam. de Grão 26,49 (7%)  
Largura mm 1,4  

Dureza(Média) 
HV100g 

333 300 03 275 

Estrutura 
Metalúrgica 

Martensita /Bainita  

3,05 

Tam. de Grão 22,10 (9,7%)  
Largura mm 0,7  

Dureza(Média) 
HV100g 

291 292 04 279 

Estrutura 
Metalúrgica 

Bainita  

1,7 

Tam. de Grão 25,26 (5,6%)  
Largura mm 1  

Dureza(Média) 
HV100g 

310  05 278 

Estrutura 
Metalúrgica 

Bainita  

2,35 

Tam. de Grão 27,15 (6%)  
Largura mm 1,1  

Dureza(Média) 
HV100g 

370 350 07 314 

Estrutura 
Metalúrgica 

Martensita /Bainita  

1,95 

 
A figura 2 apresenta as macrografias de 2 corpos de prova (CP03 e CP07). 

Pela figura pode-se observar a disposição dos cordões tipo filete no chanfro em V, 
bem como as diferentes zonas da junta soldada em passes múltiplos. Nas fotos 
estão registradas ainda as linhas onde foram efetuadas as medidas de dureza. 
Evidencia-se ainda alguns defeitos de soldagem (poros) no corpo de prova da 
soldagem sub-aquática (CP07).  
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(a)        (b) 

Figura 2 - Macrografias dos corpos de prova 03 (a) e 07 (b) 
 
A Figura 3 apresenta as curvas da distribuição da micro-dureza Vickers 

HV100 ao longo da ZTA dos diferentes corpos de prova estudados. Uma rápida 
análise dos mesmos na região a grão grosseiro mostra que os corpos de prova 
CP03 e CP07 apresentam valores de micro-dureza HV> 350. Da mesma forma é 
possível observar que a dureza dos corpos de prova CP01, CP02, apresentam 
valores de dureza  Hv<300 e  CP04 e CP05 chegam apresentar picos de dureza 
entre 310 e 330 Hv. 
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Figura 3 - Gráfico da distribuição de microdureza na ZTA do Último Cordão dos 
corpos de prova produzidos. Valores medidos a 1,5 mm da superfície da junta ao 

longo do cordão. 
 
A Figura 4, por outro lado apresenta o perfil da micro-dureza da junta soldada 

com passes múltiplos para os diferentes processos de soldagem medida no meio da 
espessura da chapa. Uma análise das curvas demonstra que com exceção dos 
CP03 e CP07, todos os demais corpos de prova apresentam valores de HV em torno 
de 265 na ZF. O CP07 apresenta valores de dureza da ordem de 350  na região a 
grão grosseiro e O CP03 valores de HV=310 na mesma região. 
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Figura 4 - Gráficos de distribuição da microdureza  ao longo da junta soldada, obtida 

no meio da espessura da chapa 
 

A Figura 5 apresenta a distribuição da dureza ao nível da raiz para o CP04. Os 
resultados indicam que o valor de dureza de 265HV obtido na junta soldada, é da 
mesma ordem de grandeza á obtida para o CP01 e no meio da espessura do próprio 
CP04. Estes resultados indicam uma boa continuidade da dureza tanto ao nível da 
raiz (soldado com eletrodo manual), quanto no meio da chapa (soldado com arame 
tubular). Constata-se ainda o efeito benéfico do uso da técnica de soldagem com 
cordões estreitos (temper bead) na obtenção de estrutura com grãos refinados. 
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Figura 5 - Gráfico da distribuição da microdureza ao longo da raiz CP04 medido da 

2mm da superfície. 
 
A Figura 6 apresenta as micrografias correspondentes à região de grãos grosseiros 
dos diferentes corpos de prova estudados. As micrografias foram tomadas com 
aumento de 500X e ilustram a impressão da microdureza Vickers e o seu valor 
correspondente. A titulo de comparação foi apresentada também a micrografia do 
metal de base. Analisando as micrografias das amostras dos CP03 (solda por 
gravidade) e CP07 (solda sub-aquática ) percebesse uma estrutura de têmpera com 
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Martensita e Bainita na região a grão grosseiro. Esta observação justifica o valor de 
dureza de Hv>350 como descrito anteriormente. Da mesma forma as estruturas 
micrográficas da região de grãos grosseiros dos  corpos de prova CP04 e CP05 são 
compostos basicamente de Bainita e Ferrita, justificando o valor de dureza inferior. A 
estrutura micrografica do CP01, eletrodo manual, apresenta Ferrita e bainita com 
dureza ainda menos que a anterior e similar a do MB. 
 Dos resultados aqui apresentados pode-se deduzir que a dureza elevada esta 
relacionada a presença de martensita uma vez que ambos os corpos de prova 
(CP03 e CP07) foram soldados  sem pré-aquecimento e sem controle da 
temperatura interpasses. Os corpos de prova CP04 e CP05 foram preaquecidos 
somente a T<100°C, apresentando  estrutura bainític a na região de crescimento de 
grão. Já os corpos de prova CP01 e CP02, com preaquecimento a T<100°C e 
temperatura interpasses de T<250°C apresentaram est rutura composta de ferrita e 
bainita, com  valores mais baixos de microdureza na região de crescimento de grão 
e compatíveis com as do metal de base. 

 
Figura 6 - Micrografias da Região de Grão Grosseiro para os diferentes processos 

de soldagem; x500; (b) Micrografia para o Metal Base (API X80); x500 
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 A figura 7 ilustra um perfil de microdureza e micrografia da ZTA  de um cordão 
na camada de acabamento  para a amostra CP03, soldagem por gravidade. A 
presença de Martensita  na região a grão grosseiro nos cordões da última camada 
do corpo de prova CP03, sugere então que medidas preventivas devem ser 
efetivamente tomadas de modo a evitar problemas de soldabilidade como o da 
fissuração a frio. Assim, o uso de temperaturas de pré-aquecimento e inter-passes 
deve ser considerado bem como implementado o uso de eletrodo básico. Esta boa 
prática tem sido adotada no caso do corpo de prova CP01 soldado com eletrodo 
básico dando estrutura de ferrita e bainita com dureza pouco superior e compatível 
com á do metal de base. 
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Figura 7 - Distribuição de microdureza no Último Cordão CP03 

 
 No caso da amostra CP07, soldagem sub-aquática, onde a presença de teor 
de hidrogênio proveniente da decomposição de água é esperado, medidas  
importantes devem ser tomadas visando a diminuição do teor de hidrogênio na 
solda, o que também diminuiria a formação de poros. A possibilidade de se utilizar 
pré-aquecimento e temperatura interpasses bem como pós-aquecimento na 
soldagem sub-aquática poderia também ser considerada visando atenuar e/ou evitar 
a formação da martensita. 
 Ensaios mecânicos de juntas soldadas do aço X80, nas condições de 
soldagem consideradas, estão sendo efetuados em particular os ensaios de impacto 
Charpy, para verificar a fragilização ao nível da região de grãos grosseiros, nos 
casos em que tem-se detectado  martensita. 

Estudos sobre  á fissuração a frio e sobre o significado da presença de poros 
do ponto de vista da mecânica da fratura, em particular na soldagem sub-aquática, 
são propostos como matéria de estudo. 
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4. Conclusões  
 
Os resultados obtidos no presente trabalho para o aço ARBL API5L Tipo X80 

permitem delinear as seguintes conclusões: 
 

1. Para os CP01 e CP02, soldados com eletrodo manual, os procedimento de 
soldagem utilizados, incluindo o uso do pré-aquecimento a T<100°C e 
temperatura inter-passes a T<250°C permitem a obten ção de estrutura 
metalúrgica e dureza na região de grãos grosseiros, apropriadas e compatíveis 
com as do metal de base. Em particular recomenda-se o uso de eletrodo básico 
para a soldagem do aço X80  inclusive no passe de raiz. 

2. Para os corpos de prova CP04 e CP05, (arame tubular), os procedimentos de 
soldagem utilizados deram bons resultados metalográficos, não acusando a 
formação de martensita na região de crescimento de grão. Para otimizar o 
procedimento de soldagem neste caso, recomenda-se  o uso de temperatura 
inter-passes como no caso da soldagem manual com eletrodo revestido básico. 

3. Em determinadas circunstâncias de soldagem, o aço X80 pode dar lugar à 
formação de estrutura de têmpera com  presença de martensita na região a 
grão grosseiro, caso das amostras soldadas por gravidade CP03 e soldagem 
sub-aquática CP07, nas quais  micro-dureza Vickers com valores de Hv>350 
foram encontradas. Em conseqüência, medidas preventivas devem ser 
adotadas, no caso da soldagem do referido aço, visando evitar a formação de 
martensita na região de grão grosseiro e diminuir a presença de hidrogênio, 
diminuindo a sensibilidade à fissuração a frio por exemplo.É recomendável por 
tanto o  uso de eletrodo básico nos processos de soldagem manual e por 
gravidade, bem como  o uso de temperaturas apropriadas de pré-aquecimento, 
interpasses e pós-aquecimento. 

4. Na soldagem sub-aquática se recomenda evitar a formação de martensita, por 
exemplo,fazendo uso do pré-aquecimento, inter-passes e pós–aquecimento. 
Por outro lado, é preciso estudar a forma de diminuir o teor de hidrogênio 
sempre presente na soldagem sub-aquática, utilizando-se eletrodos  
apropriados. A consideração do exposto  permitirá o melhoramento da 
soldabilidade do aço, inclusive com a diminuição da formação de poros na 
solda. 

5. Parâmetros como o Carbono Equivalente, devem ser considerados apenas 
como indicadores da soldabilidade em primeira aproximação, não dispensando 
o uso de ensaios metalográficos e outros específicos para a determinação da 
soldabilidade. 

6. A região a grão grosseiro,GG, ou de crescimento de grão, continua sendo  a 
região mais critica da ZTA de uma junta soldada , como alias é o caso nos aços 
com maior teor de carbono, baixa liga e/ou temperados revenidos, pelo que o 
estudo da mesma região GG permite caracterizar e simplificar o estudo da ZTA 
em particular. Estudos complementares da zona fundida devem ser efetuados  

7. Estudos metalográficos por microscopia eletrônica devem ser efetuados, 
visando complementar este trabalho bem como, a realização de ensaios de 
impacto Charpy na região a grão grosseiro. 

8. Os resultados apresentados, permitem abrir um leque de estudos da soldagem 
e soldabilidade do aço X80 incluindo: A realização de ensaios de fissuração a 
frio e de mecânica da fratura em particular  para o caso da soldagem sub-
aquática; A realização de  estudos de soldagem e soldabilidade  do aço X80 em 
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forma de duto, implementando o uso dos processos de soldagem aqui expostos 
incluindo o processo TIG orbital como uma alternativa na soldagem do passe 
de raiz. O estudo técnico–econômico da introdução dos processos 
mecanizados e robotizados na soldagem de tubulações, se propõe seja feito, 
visando a sua implementação na prática industrial. 

 
5. Agradecimentos 
 
Os autores gostariam de expressar seu agradecimento à  USIMINAS pelo 
fornecimento da chapa do aço em estudo e ao CDTN (Centro de Desenvolvimento 
de Tecnologia Nuclear) pelo uso do aparelho de microdureza Vickers. 
Adicionalmente os autores gostariam de agradecer aos alunos da UFMG Luciano 
Andrade e Getulio Dutra, pelo apoio na  realização de  ensaios preliminares. 
 
 
6. Referências  
 
 
1. STALHEIM, D. G., SICILIANO, F., The Application of High Temperature 

Processing (HTP) Steel for Oil and Gas Transmission  Pipelines . Rio Pipelines 
2007 Conference – R.J. 02-04 de outubro de 2007. 

2. REVISTA PETROBRAS, A Nova Era do Gás Natural , Ano 12, N° 118. p,10-15, 
Rio de janeiro,Outubro de 2006 

3. MENDEZ, E. J., O Mercado de Aço de Elevado Valor Agregado,Tendênci as 
Tecnológicas e a Estratégia da Usiminas no Atendime nto às Demandas , 62° 
Congresso Anual da ABM Vitoria ES,julho 2007. 

4. ALMEIDA, D.M., Estudo da ZTA de Aços API X80 para Tubulações Atrav és 
de Ensaio de Emissão Acústica e Teste de Implante . Tese Doutorado 
Campina Grande – Paraíba, Dezembro de 2005 

5. ZHAO, M-C, YANG, K., SHAN, Y., The Effects of Thermo-Mechanical Control 
Process on Microstructures and Mechanical Propertie s of a Commercial 
Pipeline Steel , Material  Science and Engineering A,v.335,p. 14-20,2002 

6. DeARDO, A. J., New Developments in the Alloy Design of Microalloye d and 
other Modern HSLA Steels , HSLA Steels: Processing, Properties and 
Applications, p. 21-31, 1992 

7. I.I.W. Doc. Nº IX – 1533-88 Guide to the Light Microscope Examination of 
Ferritic Steels Weld Metals , IIW Doc. 1533-88, 1988 
 


