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Resumo 

 

Os aços alta resistência e baixa liga, ARBL ou HSLA no inglês que significa: higt 

strength low alloy, podem ser definidos como: aços com composição química 

especificamente desenvolvida para aumentar os valores de propriedades mecânicas e 

em alguns casos melhorar a resistência a corrosão atmosférica em comparação com 

os aços carbonos mais usuais. 

É dada maior atenção as propriedades mecânicas do que na composição química. 

Este tipo de aço não pode ser chamado ou considerado aço alta liga porque tem baixa 

concentração dos elementos de liga adicionados em sua composição em comparação 

a outras classificações de aços. 

Aços da família Cr-Mo contém entre 0.5 a 9% de cromo e 0.5 a 1% de molibdênio. 

Para a maioria das classes o teor de carbono não excede 0.15%.  Esta composição 

apresenta boa soldabilidade e alta temperabilidade nesses aços. O cromo fornece 

melhor resistência à oxidação e corrosão e o molibdênio aumenta a resistência à alta 

temperatura. A combinação cromo e molibdênio também aumentam a resistência à 

alta temperatura ao ataque do hidrogênio e da fluência. Recentemente estas 

propriedades de alta temperatura têm sido melhoradas pela adição de pequenas 

quantidades de titânio, vanádio, nióbio e nitrogênio. Estes aços geralmente são 

fornecidos normalizados, recozidos ou temperados. Os aços cromo-molibdênio são 

amplamente utilizados na indústria petrolífera e em aplicações de alta temperatura, 
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tais como em vasos de pressão. Diante das solicitações impostas a este tipo de 

material é importante seguir alguns parâmetros antes, durante e após a soldagem 

deste tipo de aço para evitar descontinuidades, tensões e trincas. Neste caso 

falaremos das trincas a frio. 

 

Aços ARBL  

 

A metalurgia vê este grupo de aços (ARBL) como aços baixo carbono com pequenas 

adições de elementos de liga, resultando no aumento das propriedades mecânicas, 

melhor tenacidade e melhor soldabilidade. Pode também melhorar a resistência a 

corrosão em meios específicos quando comparado com outros tipos de aços. 

 

Aços ARBL e Sua Aplicação 

 

Aços ARBL são utilizados principalmente na condição como laminado ou normalizado. 

O processo de laminação é essencial para o desenvolvimento das propriedades 

mecânicas finais. Práticas especiais de laminação têm sido desenvolvidas, como por 

exemplo, a laminação controlada, que por vezes é aplicada com um resfriamento em 

água na própria linha de operação, entre os passes de laminação. O uso destas 

práticas é conhecido como processo termomecânico controlado, o qual utiliza água 

para acelerar o resfriamento entre passes de laminação. Aços ARBL têm suas 

propriedades melhoradas através da combinação do refino dos grãos ferríticos, 

endurecimento por precipitação e pela formação de subgrãos ferríticos. A formação 

destes subgrãos ocorre através de um rearranjo de discordâncias formando contornos 

de baixo ângulo que limitam ainda mais a movimentação de discordâncias. Devido a 

estes mecanismos de aumento de resistência, os aços ARBL não demandam 

exclusivamente da formação de produtos de alto carbono (perlita, bainita e martensita) 

para melhorarem sua resistência mecânica. O baixo teor de carbono contribui para a 

boa soldabilidade e tenacidade da maioria dos aços ARBL. 

Embora sejam utilizados teores de manganês (até 1,5%) e de silício (até 0,7%) como 

nos aços comuns ao carbono, os aços ARBL contêm um a pequena quantidade de 

nióbio (até 0,05%), vanádio (até 0,1%) e titânio (até 0,07%) para assegurar tanto o 

refino de grão, quanto o endurecimento por precipitação. Em algumas aplicações, 

onde se envolve paredes espessas ou demanda-se maior resistência, níquel ou 

molibdênio podem ser usados para completar a formulação da liga. Tipicamente, o 
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teor máximo de carbono contido nos aços ARBL é menor de 0,2% e o total em 

elementos de liga, não ultrapassa 2%. 

Nióbio, vanádio e titânio, são fortes formadores de nitretos e carbonetos. Pequenas 

partículas de carbonetos estáveis tendem a reter ou ancorar o movimento dos 

contornos de grão, resultando desta forma numa microestrutura mais refinada devido à 

dificuldade do crescimento dos grãos. Entre os carbonetos e nitretos de Ni, V e Ti. o 

nitreto de titânio (TiN) é o mais estável, isto é, possui a menor tendência em se 

decompor e dissolver-se em maiores temperaturas. Isto torna mais efetivo a retenção 

do movimento dos contornos durante a soldagem. 

A redução do tamanho dos grãos nos aços ARBL aumenta simultaneamente a 

resistência mecânica e a tenacidade. Isto é interessante, uma vez que na fabricação 

dos aços a tenacidade diminui quando utilizados mecanismos de aumento de 

resistência mecânica que não sejam por refino de grão. 

Aços ARBL são usados em oleodutos, edifícios, pontes, aplicações marítimas, navios, 

na indústria automobilística, dentre outras. Norma ASTM, API, SAE e Mil delimitam as 

composições químicas, testes e ensaios adicionais relevantes a cada aplicação. 
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http://www.cimm.com.br/portal/conteudo/noticias/imagem/Image/c-24-449-10503-

18925.gif 

 

Trincas A Frio 

 

O objetivo deste tópico será discutir sobre as formas de difusão do hidrogênio na 

soldagem. Veremos o prejuízo que este fenômeno causa quando permitido durante 

um processo de soldagem e algumas maneiras de evitar a trinca por hidrogênio. 

 

 

 

 

Ocorrências de Trincas a Frio 
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A trinca a frio ou fissuração por hidrogênio, ocorrem algum tempo após a soldagem e 

são vistas como descontinuidades extremamente críticas que requerem a tomada de 

alguns cuidados especiais como por exemplo: inspeção com ensaios não destrutivos 

(END) 48 após a execução da soldagem.  

Mesmo assim o aparecimento destas descontinuidades pode chegar dezenas de 

horas após a soldagem e possuir tamanhos abaixo do limite de detecção dos ensaios 

não destrutivos adequados, o que a torna ainda mais perigosa. 

Assim sendo, este tipo de descontinuidade deve ser evitado ao máximo, uma vez que 

podem causar prejuízos muito sérios a um conjunto soldado. Este tipo de trinca (trinca 

a frio) normalmente ocorrem na ZTA (zona térmicamente afetada), podendo também 

ocorrer na ZF (zona fundida) de aços com maior resistência mecânica. 

A fissuração pelo hidrogênio é consequência da ação simultânea de quatro fatores: 1° 

a presença de hidrogênio dissolvido no metal do eletrodo; 2° as tensões residuais 

associadas à soldagem; 3° a uma microestrutura frágil (normalmente a martensita) e 

4° à baixa temperatura (abaixo de 150°). Nenhum desses fatores, isoladamente 

provoca a fissuração a frio. 

O hidrogênio que causa a trinca a frio pode vir de vários lugares ou fontes, por 

exemplo: revestimento orgânico dos eletrodos; umidade do fluxo e do revestimento do 

eletrodo; compostos hidratados existentes na peça; ferrugem; umidade do ar etc.  

A solda no estado líquido, dissolve quantidades apreciáveis de hidrogênio e a 

solubilidade decresce com a temperatura de forma contínua na solidificação e nas 

modificações alotrópicas. Conseqüentemente, a fase final do resfriamento da solda 

estará supersaturada em hidrogênio. Devido ao menor teor de carbono da solda, a 

temperabilidade da zona fundida normalmente é menor do que na ZTA, o que permite 

que o hidrogênio migre para a ZTA. Caso a temperabilidade na ZF seja superior ou 

quando a estrutura for austenítica, o hidrogênio fica retido na ZF. 

A martensita que é uma microestrutura de baixa tenacidade, quando saturada em 

hidrogênio é consideravelmente frágil. A solda, em virtude de sua composição química 

e das condições térmicas da soldagem, pode gerar tais microestruturas. Nessas 

condições e na fase final do resfriamento, apresentará regiões frágeis a baixa 

temperatura saturadas em hidrogênio, submetidas a um sistema de tensões residuais, 

cuja intensidade é próxima do limite de escoamento da ZF. O mesmo pode ocorrer na 

ZTA. As trincas na raiz e na margem resultam de entalhes como: mordedura; falta de 

penetração e inclusões, que promovem através da concentração de tensões, 

deformações plásticas locais que colocam em movimento as discordâncias que 
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conduzem o hidrogênio, aumentando a sua concentração no local, favorecendo a 

fissuração junto aos entalhes. 

O mecanismo de difusão que depende da temperatura faz com que a maior parte do 

hidrogênio em supersaturação se difunda e abandone a solda após um determinado 

tempo, portanto, o risco de fissuração é temporário, existindo enquanto o hidrogênio 

estiver se desprendendo da solda. Sendo assim, é sempre recomendável o tratamento 

de pós-aquecimento de soldas sensíveis à fissuração a frio, para acelerar o processo 

de eliminação do hidrogênio da solda.  

 

 

 

http://www.scielo.br/img/revistas/si/v17n4/a04fig01.jpg 

 

 

 



7 
 

 

 

http://dc428.4shared.com/doc/Ymd5Hh4Q/preview_html_68756d9e.png 

 

A tabela acima mostra alguns processos e as descontinuidades que podem surgir em 

cada um deles, nota-se que o fator trincas aparece em quase todos os processos, 

exigindo assim uma maior atenção na prevenção desta descontinuidade. 

 

Os Aços Cr – Mo 

 

A popularização e o emprego dos aços ferríticos, como dito anteriormente, ocorreu nos 

anos 50, com o desenvolvimento das ligas ferríticas, 0,5 CrMoV, 1,25Cr0,5MoV e 

2,25Cr1Mo. Estas, quando aplicadas, permitiram um aumento na temperatura crítica 

de trabalho, dos usuais 450°C da época para temperaturas de até 568°C, com 

consequente ganho em eficiência térmica. 

Durante os anos seguintes a aplicação desta classe de aços tornou-se mais difundida, 

porém o uso em aplicações a temperaturas críticas mostrou que estes ainda eram 

susceptíveis a falhas especialmente quando utilizados em condições envolvendo 

soldas, fluência e ambientes corrosivos. 

Houve então uma busca incessante por parte de vários centros de pesquisa para o 

desenvolvimento de modificações no aço 2,25Cr1Mo a fim de melhorar suas 
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propriedades mecânicas a altas temperaturas. Nessa vertente foi desenvolvido o aço 

9Cr-2Mo cuja codificação europeia é EM12, com adições de nióbio e vanádio. 

Contudo, devido à evolução da sua microestrutura em condições de operação sua 

aplicação em plantas industriais era restrita apenas a componente com paredes 

espessas. 

Além dessas composições, nos anos 60 foram desenvolvidos pela indústria alemã 

aços contendo 12Cr, comercializados com a designação X20. O intuito era a obtenção 

de aços que fizessem frente aos aços 9Cr já existentes, porém devido ao alto teor de 

carbono sua soldabilidade era consideravelmente prejudicada. Esses aços ainda 

apresentavam propriedades mecânicas sensivelmente inferiores aos aços 9Cr na faixa 

de operação de 520°C, relegando sua vantagem apenas para a possibilidade de 

fabricação de componentes com parede mais fina. 

Nos anos 70, como parte de um programa para o desenvolvimento de ligas resistentes 

à fluência para aplicação para aplicação reatores regeneradores na indústria nuclear, 

foi desenvolvido o aço 9Cr-1Mo. As principais diferenças com relação à composição 

anterior estão no teor de Mo, que neste caso foi reduzido. Também relevantes são os 

baixos teores de Nb, V e o melhor controle na concentração de nitrogênio. 

No início dos anos 80 a ASTM homologou essa composição para aplicação em 

tubulações submetidas a altas temperaturas, sob a norma A335 T91/P91. As novas 

centrais elétricas japonesas e europeias foram às pioneiras no uso destes novos 

materiais, aplicados inicialmente em tubulações e em pequenos componentes 

forjados, principalmente como substituto dos aços austenísticos anteriormente 

utilizados. 

Esta substituição somente foi possível devido às suas propriedades, às suas 

propriedades superiores como melhor condutividade térmica e seu baixo coeficiente 

de expansão, as quais o tornam menos susceptível à fluência e a fadiga térmica, além 

de uma razoável resistência à corrosão que o torna aplicável em ambientes agressivos 

como das usinas movidas a carvão. No entanto, na mesma época foi reportado que, 

assim como todas as outras composições de aços ferríticos, o P91 também era 

susceptível a trincas do tipo IV em Juntas soldadas. 

As trincas do tipo IV podem ser definidas como aquelas que se formam e propagam na 

zona termicamente afetada (ZTA) na interface entre as regiões de grãos finos 

(ZTAGF) e região intercrítica (ZTAIC). As duas regiões devem ser consideradas neste 

caso, pois é difícil estabelecer uma definição de posicionamento entre elas devido à 

semelhança entre as microestruturas. O desenvolvimento destes aços continuaria ao 

longo das décadas posteriores à sua homologação pela ASTM, neste aspecto pode-se 

destacar o aperfeiçoamento das técnicas de aciaria que permitiram maior controle da 
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composição dos elementos de liga em especial C, V e Nb. A concentração de carbono 

especificamente, se tornou ainda menor ao longo dos anos, além disso, adições de W 

e a obtenção de estruturas martensíticas somam-se aos últimos desenvolvimentos 

dessa classe de aços. 

Atualmente os aços do grupo Cr-Mo são amplamente utilizados em aplicações 

diversas na indústria química, petrolífera ou de gás, além de termoelétricas 

convencionais, supercríticas e até ultracríticas. Podem ser encontrados em 

componentes como vasos de pressão, trocadores de calor, válvulas, roteadores de 

turbinas, tubulações entre outras aplicações. Comercialmente estão disponíveis sobre 

a forma de peças forjadas, tubos, canos, peças fundidas ou chapas. 

Com todos os avanços de fabricação e manufatura dos aços da classe Cr-Mo e 

conhecidas as sua propriedades mecânicas é comum que estes aços sejam os 

primeiros a serem considerados em cálculos de projeto. Em usinas geradoras de 

energia materiais que apresentam baixo coeficiente de expansão térmica e alta 

condutividade térmica são desejáveis, daí a preferência pelos aços ferríticos. No 

entanto os aços austeníticos devem ser considerados quando necessário um baixo 

gradiente de temperatura e consequentemente menores níveis de tensão térmica nas 

etapas de aquecimento e resfriamento.  

Em grande parte suas propriedades a altas temperaturas são o resultado da adição 

criteriosa de elementos de liga e dos tratamentos térmicos pelos quais passam esses 

aços. Atualmente por questões econômicas estes aços são frequentemente aplicados 

na condição normalizados e revenido, no entanto quando aplicados em caldeiras, são 

utilizados na condição recozida e em tubulações é normal seu uso na condição 

normalizado e temperado.  Segundo Lisboa ao longo dos anos de aplicação, 

sucessivos estudos foram desenvolvidos com o intuito de otimizar os tratamentos 

térmicos aplicados, bem como as composições químicas dos aços Cr-Mo. Essas 

modificações não somente alteraram suas propriedades, mas também reduziram seus 

custos tornando-os, como supracitado, mais competitivos frente a outros aços que 

dispõe de características semelhantes. 

Manter suas propriedades sobre um regime de fluência, como ora dito, é o principal 

atributo dos aços Cr-Mo e essa fundamental característica é muito sensível à 

microestrutura inicial. As composições com teor de cromo aproximadamente entre 2 a 

4% podem apresentar uma microestrutura bainítica com alta resistência à fluência, 

mas em contrapartida instável para longos tempos de exposição. Outra microestrutura 

que pode ser obtida nesse caso é de ferrita-perlita que para longos tempos de 

exposição e a tensões mais baixas deve ser preferida por sua estabilidade. 



10 
 

As composições mais recentes apresentam teores mais elevados de cromo, acima de 

5%, que por sua vez favorece a transformação martensítica, logo a microestrutura 

típica destes aços é de martensita pura ou martensita – ferrita-δ. 

Contudo, independente da microestrutura presente nos aços Cr-Mo, em condições 

iniciais de uso podemos considerá-las como sendo metaestáveis, uma vez que em 

ambos os casos prevalecerá à tendência de esferoidização e consequente 

coalescimento dos precipitados presentes. Como resultado observa-se que, para 

longos tempos de vida útil a resistência à fluência das microestruturas possíveis irá 

convergir para valores similares. 

Cabe ainda considerar que em uma faixa de temperaturas que se estende de 500°C 

até 625°C estes aços apresentam resistência à fluência semelhante ao aço inoxidável 

do tipo 304, com as vantagens citadas como, por exemplo, menor custo. Por outro 

lado esse comportamento pode ser interpretado de forma negativa ao limitar as 

aplicações nas quais esses aços ferríticos serão vantajosos frente a outras ligas já 

comercialmente consolidadas. 

A ideia de se obter aços ferríticos com resistência mecânica a altas temperaturas, 

comparável ou até melhores em casos específicos que os aços austeníticos e com 

menor custo de fabricação foi à motivação central do desenvolvimento inicial desta 

família de aços. Neste contexto o molibdênio era tido como o principal elemento para o 

aumento da resistência a altas temperaturas, principalmente à fluência e, em conjunto, 

a adição de cromo exerceria o papel principal de aumentar a resistência à corrosão 

além de elevar a ductilidade e atenuar os efeitos da grafitização provocada pelo Mo.  

A grafitização é uma forma de degradação observada em aços ferríticos expostos a 

temperaturas moderadas por longo período. Seu efeito nos aços é marcado pela 

decomposição das fases contendo carbono em grafita, fase mais estável do carbono, 

que se dispersa randomicamente pela ferrita causando assim fragilização no aço.  

Na verdade outros elementos também vão contribuir de forma significativa para o 

aumento da resistência a altas temperaturas, o tungstênio tal como o Mo exerce papel 

marcante sobre o endurecimento por solução sólida. Formadores de carbetos tais 

como titânio, vanádio e nióbio quando adicionados de forma dosada aumentarão os 

efeitos do endurecimento por precipitação, poderão estabilizar outros carbetos ou 

simplesmente atuar no refino do grão.  

Mecanismos da Fissuração  

Muitos mecanismos têm sido estudados e propostos para explicar os fenômenos e as 

muitas maneiras em que o hidrogênio interage com os metais. A precipitação do 
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hidrogênio molecular em defeitos internos (inclusões não metálicas, vazios) 

desenvolve uma pressão interna elevada. Esta pressão é adicionada à tensão 

aplicada e, portanto, diminui a tensão na ruptura aparente.   O hidrogênio dissolvido 

(treliça hidrogênio) reduz a força de coesão da estrutura, isto é, ligações interatômicas 

e promove, portanto descoesão. Há ausência de medidas experimentais diretas de 

apoio desse mecanismo. Há também uma série de “questões em aberto” relativa à 

base de observação em que se funda o modelo de descoesão. Compostos que 

contêm hidrogênio, como por exemplo, o vapor da água, se decompõe na atmosfera 

do arco liberando hidrogênio atômico ou iônico. As principais fontes de hidrogênio são: 

revestimento orgânico dos eletrodos; umidade absorvida pelo revestimento dos 

eletrodos, particularmente os de baixo hidrogênio; compostos hidratados existentes na 

peça, como por exemplo, a ferrugem; umidade do fluxo na soldagem a arco submerso 

e a umidade do ar.  

 

 

http://www.ebah.com.br/content/ABAAAA2HAAH/metalurgia-soldagem 
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Solda no estado líquido: ↑ H2 dissolvido 

Final do resfriamento: supersaturação de H2 na solda 

 

 

 Quando temperabilidade: ↑ na ZTA que na ZF 

 

 H2 migra para a ZTA.  

 Comum, pois no metal de solda sempre <%C que na ZTA 

 ΔT entre transformações propicia difusão do H2. 

 ZTA (ainda em γ) recebe H2 do MS supersaturado 

 

 H2 fica retido na ZF quando: 
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http://www.asmtreinamentos.com.br/asm/downloads/soldador/arquivo91.pdf 
 

 ZF com ↑ temperabilidade que a ZTA. 

 ZF com estrutura austenítica. 

 

A figura acima mostra a chave para a explicação do fenômeno, indica que durante o 

resfriamento a ZF já finalizou a transformação gama para alfa, enquanto a ZTA 

permanece por um determinado período de tempo ∆T na fase gama (por causa de sua 

maior temperabilidade). O hidrogênio tende a atravessar a zona de ligação da janela 

que se abre correspondente ao segmento AB. Até o ponto B, a ZTA encontra-se ainda 

totalmente austenítica, podendo então dissolver grande quantidade de hidrogênio. 

Como, porém o seu coeficiente de difusão na fase gama é baixo, o hidrogênio irá se 

concentrar na região da ZTA logo subjacente ao cordão. Quando esta região 

carregada de hidrogênio se transformar em martensita, ocorrerá a fragilização e 

fissuração. 

A microestrutura de baixa tenacidade como, por exemplo, a martensita, quando 

saturada em hidrogênio é consideravelmente frágil. A solda, em virtude de sua 

composição química e das condições térmicas da soldagem, pode gerar tais 

microestruturas. Nessas condições e na fase final do resfriamento apresentará regiões 

frágeis a baixa temperatura saturada em hidrogênio submetida a um sistema de 

tensões residuais, cuja intensidade é próxima do limite de escoamento do metal de 

solda. 
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http://www.kobelco-welding.jp/portuguese/images/education-center/photo/2002-

04_3.jpg 

 

 

Macrografia – Trinca a Frio 

 

 

http://www.asmtreinamentos.com.br/asm/downloads/soldador/arquivo91.pdf 
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Note que a trinca iniciou-se na linha de fusão e se propagou para a ZTA. 

 

A Tabela abaixo mostra a evolução do hidrogênio nas diferentes soldas 

 

 

Processo 

Concentração de Hidrogênio em ml/100 g 

Solda 
Liquida 

Liberado nas 
primeiras 24 
h 

Liberado nos 
20 dias 
subseqüentes 

Residual 

 

Eletrodo  

Revestido E 
6010 

 

28 

 

10 

 

3 

 

15 

 

Eletrodo  

Revestido E 
6012 

 

15 

 

6 

 

2 

 

7 

 

Eletrodo 

Revestidos E 
6015 

 

8 

 

2 

 

1 

 

5 

 

TIG (argônio) 

 

 

4 

 

1 

 

0 

 

3 

 

Através destes dados vê-se que o risco de fissuração a frio é por um determinado 

tempo, ou seja, enquanto o hidrogênio estiver se desprendendo da solda. É evidente a 
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vantagem do pós-aquecimento de soldas sensíveis à fissuração a frio, pois, nessas 

condições, por exemplo, a 250°C durante duas horas, o hidrogênio é eliminado 

enquanto a temperatura da solda é bem superior à temperatura de transição. 

 

Medidas Preventivas 

 

Deve-se evitar uma grande quantidade de hidrogênio durante o processo de soldagem 

utilizando eletrodos e fluxos com baixo teor de hidrogênio.  

Secar bem o local a ser soldado bem como limpar e preparar o metal de base 

adequadamente. Evitar o uso de material frágil à trinca por hidrogênio, utilizar 

temperatura de pré-aquecimento adequada, metal de solda com menor resistência. Se 

preocupar em manter a temperatura adequada antes, durante e após a soldagem. 

Manter a solda em temperatura suficiente para a difusão do hidrogênio. Devem-se 

considerar os vários fatores mencionados anteriormente para evitar ao máximo a 

trinca por hidrogênio. 

É necessário o conhecimento de que o exame radiográfico não permite detectar certos 

tipos de trincas, especialmente as sob cordão, sendo necessário o exame ultrassônico 

para detectá-las. Ainda deve-se considerar os ensaios não destrutivos com uma 

defasagem de 48 horas para soldas sem pós - aquecimento. 
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