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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo caracterizar mecanica e metalograficamente, juntas soldadas de 

chapas finas em aço Maraging 300, submetidas a até três reparos, usadas na fabricação de envelopes 

motores foguete a propelente sólido desenvolvidos no Instituto de Aeronáutica e Espaço (IAE) em 

atendimento às necessidades de sua gama de lançadores. O envelope motor atua como elemento 

estrutural e também possui a função primária de suportar a pressão de trabalho durante a queima do 

propelente. Atualmente, o envelope motor é fabricado em aço 300M-ESR e o IAE tomou a decisão de 

substituí-lo pelo aço Maraging 300. Em função dos processos existentes no Instituto, neste trabalho 

utilizaram-se os processos de soldagem Plasma Arc Welding - PAW com a técnica keyhole e Gas 

Tungsten Arc Welding - GTAW, ambos em passe único, com metal de adição. Antes de serem 

submetidas aos ensaios, as juntas passaram por inspeção não destrutiva de acordo com os critérios da 

norma AWS D17.1. Os reparos foram feitos de forma manual e processo GTAW. Amostras da junta 

soldada e reparadas foram submetidas a ensaios de tração, dureza Vickers (HV) por microindentações, 

análises químicas, análises metalográficas e fractográficas. Corpos de prova dos cordões adjacentes 

aos reparos também foram avaliados. Os resultados mostram que após a solda e reparos e o tratamento 

térmico de solubilização e envelhecimento, a zona fundida e a região da linha de fusão da solda 

apresentam uma dureza abaixo das outras regiões afetadas termicamente. Para as condições da solda 

sem reparo e reparadas, o processo PAW apresentou um valor menor de dureza em todas estas regiões 

com relação ao processo GTAW. As análises da superfície dos corpos de prova soldados rompidos 

indicam o predomínio de um processo de ruptura iniciado próximo à linha de fusão da solda e que se 

propaga em direção ao interior do cordão. A natureza da fratura mostrou o domínio da formação de 

alvéolos (dimples). Os corpos de prova soldados GTAW apresentaram uma resistência mecânica mais 

alta do que os do processo PAW. Igualmente, os corpos de prova soldados PAW obtidos dos cordões 

das regiões adjacentes aos reparos tiveram valores de resistência inferiores. Embora os valores de 

resistência mecânica das juntas soldadas submetidas a até três reparos no mesmo ponto tenham 

apresentado grande variabilidade, não há indicativo de diminuição da resistência com relação a junta 

sem reparo.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Aço Maraging. Reparo em soldas. Soldagem PAW. Soldagem GTAW. 

Envelope motor foguete 
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ABSTRACT 

 

This work aims at mechanic and metallographic characterization of Maraging 300 welded joints 

sheets, submitted to up to three repairs, used for the fabrication of solid propellant rocket motors at the 

Institute of Aeronautics and Space – IAE as to comply with its range of launchers. The rocket motor is 

a structural part and also has the primary function of supporting the nominal pressure during the 

propellant burning. At present, the rocket motor is fabricated in 300M-ESR steel and IAE has decided 

to replace such a steel for the Maraging 300 one. Due to IAE’s existing processes, Plasma Arc 

Welding – PAW with the keyhole technique and the Gas Tungsten Arc Welding – GTAW have been 

used, both single-pass welding with filler. Before they have been submitted to the tests, the joints went 

through non-destructive inspection according to AWS D17.1 Standard. Manual repairs and GTAW 

process have been made. Samples of the welded and repaired joints were submitted to tensile testing, 

Vickers hardness, chemical analysis, fractrographic and metallographic analysis. Body tests of the 

beads adjacent to the repairs have also been assessed. Results show that after welding, repairs and 

solubilization and aging heating treatment, the melted zone as well as the weld joins lines zone present 

hardness below other heat affected zones. As for the conditions of the non-repaired and repaired 

welds, the PAW process has demonstrated lower hardness values in all zones in what regards the 

GTAW process. The welded and fractured body tests surfaces analysis indicate the predominance of a 

fracture process started next to the weld joins lines which goes towards the bead interior. The nature of 

the fracture has shown the predominance of dimples. The GTAW welded body tests presented higher 

mechanical strength than that of the PAW process. Similarly, the PAW welded body tests obtained 

from the beads of the zones adjacent to repairs presented lower strength values. Although the 

mechanical strength values of the welded joints submitted to up to three repairs in the same point have 

shown great variability, there is no indication of strength decrease regarding the non-repaired joint. 

 

KEYWORDS: Maraging steel. Welding repair. PAW. GTAW. Rocket motor case. 
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1 INTRODUÇÃO      

 

O Instituto de Aeronáutica e Espaço (IAE) projeta, desenvolve e fabrica veículos 

lançadores utilizando propulsão sólida há mais de quarenta anos. O veículo lançador de 

satélites VLS-1 tem como base este tipo de propulsão, que também é utilizada nos foguetes de 

sondagem de vários portes que fazem a gama de trabalho do Instituto (IAE, 2015). 

Os propulsores que formam os vários estágios deste veículo são formados por envelopes 

motores que contém o propelente sólido e são responsáveis por suportar a pressão de trabalho 

de aproximadamente 6 MPa durante a queima deste propelente (PALMÉRIO, 2002).  

Devido às exigências funcionais e técnicas, alto desempenho é exigido sob condições 

severas e, portanto, ótimas características mecânicas aliadas à baixa massa específica são 

fatores exigidos na escolha e desenvolvimento de um material que compõe um envelope 

motor (RAJAN; NARASIMHAN, 2002).  

Produzir um envelope motor foguete é uma tarefa complexa, e uma série de atividades 

de desenvolvimento deve ser executada para assegurar o nível de qualidade especificado para 

o projeto, mas também as margens de segurança de funcionamento, visto que, para minimizar 

massa, os fatores de segurança de funcionamento são mínimos. 

Atualmente, os envelopes motores metálicos produzidos no IAE são fabricados em aço 

300M-ESR, aço classificado como de ultra-alta resistência. Recentemente, o IAE tomou a 

decisão de substituir o aço 300M-ESR pelo aço Maraging 300, sendo que este ainda não foi 

utilizado para a construção de envelopes motores de foguetes pela Instituição.   

A Tabela 1 mostra uma comparação, considerando variáveis de aspecto geral em termos 

qualitativos, dada a situação particular do IAE, entre os aços 300M-ESR e Maraging 300.   

Embora o envelope motor seja basicamente um vaso de pressão constituído de virolas 

feitas a partir de chapas e fechamentos ou domos feitos a partir de forjados, o projeto e 

desenvolvimento de uma estrutura como esta, devido a troca do material, exige o estudo 

detalhado dos parâmetros de projeto e fabricação para atender a especificação do produto 

(SUTTON; BIBLARZ, 2010). 

Em termos de fabricação, é exigido o desenvolvimento de novos métodos e 

procedimentos de manufatura, ou validação dos anteriores se comprovadamente similares, de 

maneira a se mostrarem aptos a atender as exigências colocadas em projeto. Ao final deste 

denso processo chamado de qualificação técnica, o projeto da estrutura está validado e os 

processos de fabricação têm a comprovação de se mostrarem reprodutíveis. 
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Tabela 1 – Comparação entre 300M-ESR e Maraging 300 – fabricação no IAE. 

Comparação entre 300M-ESR e Maraging 300 

 300M-ESR Maraging 300 

Conheci-

mento do 

processo 

Processo de fabricação da 

aciaria até ensaio de aceitação 

do envelope motor conhecidos, 

ou seja, aço e processos de 

fabricação já desenvolvidos e 

em uso corrente no instituto. 

 

Conhecimento incipiente. 

Levantamento preliminar 

de características e 

propriedades mecânicas do 

aço e processo de 

fabricação (solda, 

conformação, tratamento 

térmico e usinagem). 

 

Detenção 

de 

tecnologia 

 

Tecnologia e matéria-prima 

nacionais. 

Matéria-prima ainda 

implica em total 

dependência externa. 

Processo 

de 

fabricação 

 

Usinagem e soldagem mais 

complexos. Tratamento 

térmico exige instalações e 

custos operacionais elevados 

(por exemplo, manutenção do 

sal em estado líquido).  

Deformação causada pelo 

tratamento térmico é excessiva. 

Usinagem, soldagem e 

tratamento térmico mais 

simples. 

Manuseio Mais complexo, visto a 

sensibilidade à corrosão, 

sensibilidade a fatores 

concentradores de tensão, bem 

como, tratamento térmico. 

Mais simples, visto a 

robustez relativa do 

material. 

Fonte: (AUTOR, 2015)  

 

Uma das etapas que deve ser desenvolvida, e que faz parte do processo de fabricação de 

um envelope motor metálico, envolve os processos de soldagem longitudinal e circunferencial 

da estrutura. O IAE utiliza para a soldagem de envelopes motores metálicos os processos 
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Soldagem a Arco com Eletrodo de Tungstênio e Proteção Gasosa ou Gas Tungsten Arc 

Welding - GTAW e Soldagem a Arco por Plasma ou Plasma Arc Welding - PAW possuindo 

em suas instalações ambos os equipamentos.  

Normalmente, após cada operação de soldagem, a junta é submetida aos ensaios não 

destrutivos que verificam a existência ou ausência de defeitos. Normas aplicáveis relativas a 

vasos de pressão para “categorias críticas”, como é o caso, são definidas e fornecem não 

somente os métodos de ensaios, mas os critérios de aceitação com relação aos tipos de 

indicações e níveis permitidos. 

No caso da existência de defeitos, ou seja, indicações não aprovadas, estas são 

normalmente removidas e o local preenchido com material de adição. Esta operação é 

denominada “reparo de solda”. Após cada reparo efetuado, a junta é submetida a nova 

inspeção para aprovação ou não do reparo efetuado. 

Dado que é possível que o reparo efetuado não corrija o defeito, é necessário em 

princípio executar novo reparo no local. Sabe-se que a cada reparo há a possibilidade de 

novos defeitos serem formados e também alterar de maneira negativa as propriedades da junta 

tornando-a não utilizável para os níveis de desempenho exigidos. 

Ocorre que as normas utilizadas para a interpretação e aceitação das juntas soldadas não 

estabelecem o número máximo de reparos admitidos para um mesmo ponto a ser reparado e, 

no caso do IAE, a norma utilizada ANSI/AWS D17.1:2010 Specification for Fusion Welding 

for Aerospace Applications não é exceção.  

Logo, o conhecimento da influência do número de reparos efetuados nas juntas soldadas 

de aço Maraging é extremamente relevante, visto que a inexistência de um critério pode 

implicar em sacrifício da estrutura, ou seja, considerar a estrutura fora da especificação e não 

utilizá-la, ou envidar esforços para reparar a junta até estar dentro dos critérios aceitáveis mas 

com um grau desconhecido das propriedades da junta após os reparos efetuados.  

Observa-se que a fabricação direta de um envelope motor em escala real e ensaios de 

qualificação estrutural são extremamente caros e falhas neste processo não seriam 

admissíveis. 

Este trabalho se destaca devido à espessura do material utilizada de 3,35 mm, ao 

material específico, Maraging 300, aos processos específicos de fabricação do IAE 

envolvidos, PAW e GTAW, à aplicação de tratamento térmico de solubilização e 

envelhecimento na estrutura pós soldagem e sua aplicação como vaso de pressão de alto 

desempenho. Ainda, sendo bem sucedida a qualificação do vaso de pressão nas condições 
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mencionadas, estudos de diminuição da espessura para 3,0 mm do envelope motor podem ser 

considerados o que deve permitir um aumento de desempenho da estrutura. 

 

1.1 OBJETIVO  

 

Os objetivos deste trabalho são: 

- caracterizar mecanicamente juntas soldadas de chapas finas em aço Maraging 300, 

submetidas a até 3 reparos, aplicadas na fabricação de envelopes motores foguete; e 

- estudar as correlações entre a microestrutura e as propriedades mecânicas. 

 Para atingir este objetivo foram percorridas as seguintes metas: 

- obter juntas soldadas considerando os processos PAW e GTAW; 

- simular as condições de 1, 2 e 3 reparos nas juntas soldadas; 

- realizar ensaios mecânicos das juntas soldadas; 

- realizar análises fractográficas por microscopia eletrônica de varredura da superfície 

fraturada;  

- realizar a caracterização microestrutural das juntas soldadas por microscopia óptica; e 

- estabelecer relações entre o comportamento mecânico e as características microestruturais 

obtidos. 

 

1.2 MOTIVAÇÃO    

 

O trabalho é motivado pela necessidade de obtenção de alto grau de conhecimento 

tecnológico através de pesquisa e desenvolvimento que permita atingir um processo de 

fabricação reprodutível, seguro e confiável de envelopes motores em aço Maraging 300, 

conhecimento este considerado estratégico.  

Alcançados os objetivos propostos, este trabalho deve permitir: 

- ter argumento para decisão da avaliação de números de reparos de juntas soldadas em 

Maraging aplicadas em envelopes motores; e 

- obter conhecimento do comportamento do material nas diversas situações de reparo o que 

permitirá avançar em trabalhos futuros envolvendo a fabricação dos envelopes motores 

utilizando este material, ou situações similares.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

2.1 ENVELOPE MOTOR FOGUETE - GENERALIDADES   

 

O envelope motor, objeto da aplicação deste estudo, é um componente do sistema 

propulsivo de um veículo lançador.  

O termo “lançador” pode abranger tanto os foguetes de sondagem como os lançadores 

de cargas úteis ou, mais especificamente, os lançadores de satélites. No caso, lançadores de 

satélites têm a missão de injetar um ou mais satélites em órbitas, com determinada precisão, a 

partir de um determinado campo de lançamento (PALMÉRIO, 2002).  

Para atingir esta missão, lançadores necessitam de propulsão. Propulsão foguete é uma 

classe de propulsão que produz empuxo pela ejeção de matéria armazenada chamada de 

propelente. A fonte de energia mais usada na propulsão foguete é a combustão química, ou 

seja, a energia gerada a partir da reação de combustão a alta pressão de químicos propelentes 

(usualmente um combustível e um oxidante). A propulsão química pode ser do tipo sólida ou 

líquida no que diz respeito basicamente ao estado físico em que o par comburente é utilizado. 

Em motores foguetes de propelente sólido, o propelente a ser queimado está contido dentro da 

câmara de combustão ou envelope motor. A Figura 1 mostra o envelope motor com seus 

domos hemisféricos dianteiro e traseiro formando um vaso de pressão que contém a pressão 

da câmara de combustão, com o grão propelente ligado ao envelope e à camada de isolante e 

com uma tubeira cônica (SUTTON; BIBLARZ, 2010). 

 

Figura 1 – Perspectiva simplificada de seção ¾ de um motor foguete a propelente sólido 

típico. 

   

Fonte: Adaptado de (SUTTON; BIBLARZ, 2010) 
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Diversas características mecânicas desejáveis em materiais empregados em envelopes 

motores sólidos podem ser enumeradas como, por exemplo, resistência, tenacidade à fratura,  

rigidez, facilidade de fabricação, custo e coeficiente de expansão térmica (RAJAN; 

NARASIMHAN, 2002). Além destas características, pode-se ainda mencionar boa resistência 

à corrosão e detectabilidade de defeitos (SUNDARAN, 1996). Entretanto, quando se trata 

deste tipo de veículo, a massa é um forte fator restritivo, sendo um importante fator de 

performance (RYAN; TOWNSEND, 1997). A Figura 2 mostra a composição de massas de 

alguns meios de transporte o que permite comparar, qualitativamente, a importância que 

assume o controle das massas da estrutura e do motor de um veículo lançador.  

 

Figura 2 - Comparação de meios de transporte. 

 

Fonte: Adaptado de (BRUHN; ORLANDO; MEYERS, 1967) 

 

Em função desta forte restrição de massa, as principais características mecânicas 

desejáveis para o envelope motor são alta resistência mecânica e tenacidade aliadas à baixa 

massa.  

Normalmente, o projeto de um envelope motor envolve o trade-off para equilibrar 

diversos fatores. Por exemplo, da equação de empuxo gerado, observa-se  que há necessidade 

de uma alta pressão de câmara para gerar um empuxo maior. Entretanto, haverá maior 

necessidade de aumento na espessura da parede para que o vaso de pressão suporte as 

pressões requeridas, o que aumentará a massa estrutural penalizando a carga útil a ser 

transportada. Outro exemplo decorre da necessidade de maior volume de propelente 

embarcado com relação a massa estrutural. Para comportar maior massa de propelente, 

aumenta-se o diâmetro do envelope motor. Entretanto, à medida que o diâmetro aumenta, a 



33 

 

espessura tem que aumentar visto que, maior o diâmetro do motor, maior a tensão na casca o 

que conduzirá a maior espessura e, proporcionalmente, maior massa (TURNER, 2009). 

Basicamente em termos de materiais, os envelopes motores podem ser metálicos ou 

confeccionados em compósitos. Materiais como o aço 300M ou o titânio e os materiais 

compostos de Kevlar®, carbono-epóxi e fibras de vidro são os materiais mais convencionais 

utilizados como envelopes de motores foguetes.  

Atualmente, devido à elevada razão "resistência mecânica pela massa", e também pelo 

baixo custo, os envelopes motores em compósitos são, de maneira geral em relação aos 

metálicos, os mais indicados para qualquer classe de motores. Os envelopes motores em 

compósitos elevam o índice estrutural E , definido pela razão entre as massas inicial e final 

do envelope motor antes e após a queima do bloco propelente e, em consequência, eleva-se 

também o incremento de velocidade V . No entanto, Guery et al. (2010) consideram 

especificamente a faixa de operação de pressão entre 6 e 7 MPa ótima para motores metálicos, 

entre 8 e 9 MPa para motores segmentados em compósitos e entre 9 e 10 MPa para motores 

monolíticos em compósitos. 

Sutton e Biblarz (2010) apresentam as seguintes vantagens dos envelopes metálicos 

comparados aos envelopes em compósitos (filament-reinforced plastic):  

- são robustos tendo em vista o manuseio exigido em aplicações como, por exemplo, mísseis 

táticos;  

- usualmente são razoavelmente dúteis e podem escoar antes da falha; 

- podem ser aquecidos a relativamente altas temperaturas (700 a 1000 ºC e mais alto com 

alguns materiais especiais) e, portanto, requerem menos isolamento (proteção térmica); 

- eles não deterioram significantemente ao longo do tempo, ou exposição ao tempo (clima) e 

são facilmente adaptados ao serem submetidos a cargas concentradas;  

- desde que o envelope metálico possui muito mais alta densidade e menor isolamento 

(insulation) ele ocupa menos volume que um envelope motor em compósito, portanto, para o 

mesmo envelope externo ele pode conter mais propelente.  

A Figura 3 mostra as várias seções de um típico envelope motor de grande porte feito 

em aço soldado. A forma dos envelopes cilíndricos, particularmente a razão comprimento-

diâmetro, influencia não somente as tensões a que o envelope é submetido, mas a quantidade 

de material do envelope exigido a encapsular uma dada quantidade de propelente (SUTTON; 

BIBLARZ, 2010). 
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Figura 3 – Típico envelope motor foguete de grande porte fabricado em aço liga soldado. 

 

Fonte: Adaptado de (SUTTON; BIBLARZ, 2010) 

  

O desenvolvimento de um envelope motor, como em qualquer atividade de pesquisa e 

desenvolvimento, implica na execução das atividades de concepção e de qualificação. O 

processo de qualificação visa à demonstração que o envelope motor atende a especificação 

técnica funcional. O plano de qualificação pode abranger, em função da tecnologia envolvida 

e margens de projeto, desde somente cálculos estruturais e ensaios sem a destruição do 

modelo, a até ensaios estáticos da estrutura e ensaios hidrostáticos até ruptura para fins de 

verificação de margens. O ensaio à quente ou tiro em banco geralmente é o último passo a ser 

vencido antes de pronunciamento da qualificação em solo do vaso de pressão.  

 

 2.2 ENVELOPES MOTORES DO INSTITUTO DE AERONÁUTICA E ESPAÇO (IAE) 

 

Os veículos de sondagem fabricados atualmente no IAE utilizam envelopes motores 

metálicos denominados S30, S31 e S40. A liga utilizada é o SAE 4140 para os dois primeiros 

e o aço de ultra-alta resistência denominado 300M-ESR para o último. As espessuras da parte 

cilíndrica do motor possuem em torno de 3,3 mm. (GONÇALVES; MOTTA JÚNIOR; 

SAKAI, 2007). 

O VLS-1, mostrado na Figura 4, é composto por quatro estágios propulsivos, todos 

sólidos, formados por envelopes motores denominados S43, S40 e S44 (SAKAI et al., 2006), 

sendo que o envelope motor S43 também é fabricado em aço de ultra-alta resistência 300M-
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ESR e o S44 é um envelope motor fabricado em compósito (Kevlar®). Os envelopes motores 

metálicos têm o diâmetro interno especificado em 1000 ± 0,16 mm e espessura 3,3 + 0,2 mm.  

 

Figura 4 – Arquitetura do VLS-1. 

  

Fonte: (GONÇALVES; MOTTA JÚNIOR; SAKAI, 2007). 

 

A título de ilustração, um dos motores utilizados, o S43B (SAKAI, 2005) é composto de 

uma seção cilíndrica e domos dianteiro e traseiro perfazendo um comprimento total 

aproximado de 6502 mm. A parte cilíndrica, ou membrana cilíndrica, é composta de cinco 

virolas (chapa calandrada e soldada longitudinalmente com cerca de 1188 mm cada), soldadas 

de maneira defasada, totalizando um comprimento sem os domos, de 5940 mm. A estrutura 

tem a especificação de resistência à tração de RT = 1765 MPa (180 kgf/mm
2
), o que 

corresponde a uma dureza de 52 a 55 HRC, em 300M-ESR.  

Considerando que “grande massa desta estrutura está na membrana, onde deve se 

concentrar o esforço do dimensionamento, para fins de otimização de massa” (PALMÉRIO, 

2002) e que a carga principal a que estes motores são submetidos é a pressão nominal de 

câmara de 60 bar (6 MPa), o cálculo básico da tensão é determinado pela teoria de membrana 

simples. O envelope motor é considerado um cilindro de parede fina fechado nas 

extremidades e submetido à pressão interna, com a espessura da parede t e o raio médio da 

seção circular R, cujas tensões longitudinais e circunferenciais estão esquematizadas na 

Figura 5. 

  

S44 

S40 

S43 
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Figura 5 – Tensões internas em um envelope motor. 

 

Fonte: (AUTOR, 2015). 

 

A pressão interna p exerce as pressões P1 e P2 sobre as paredes da estrutura considerada 

e que se traduzem ao longo da geratriz, na equação 1: 1 = 2 R L p / 2 L t => 1 = p R / t e, ao 

longo do círculo, na equação 2:  2 = R2
 p / 2 R t => 2 = p R / 2 t. Observadas as equações 

1 e 2, pode-se concluir que a tensão circunferencial (1) é o dobro da longitudinal (2).  

Após o processo de fabricação, é feito o controle da qualidade da estrutura através de 

ensaio hidrostático, realizado a uma pressão de 90 bar (9 MPa) que é o valor de 1,2 vezes a 

pressão máxima admissível de 75 bar (7,5 MPa). Neste ensaio, um pré teste é realizado a 30 

bar (3  MPa) e, em seguida, são dados incrementos de pressão até a pressão final. A estrutura 

permanece durante um minuto neste patamar ocorrendo, logo após, o descarregamento de 

pressão até o completo esvaziamento do fluido hidráulico (NISHIE; SEITO, 1992). 

O plano sequencial de fabricação, inspeção, incluindo os ensaios não destrutivos, e 

testes dos envelopes motores em 300M-ESR foi desenvolvido no IAE e, atualmente, salvo o 

ensaio hidrostático de recebimento, o envelope motor é manufaturado externamente. Os 

principais responsáveis são: 

- Villares Metals: fornecimento do aço 300M-ESR; 

- Arcelor Mittal: laminação a quente para os domos e laminação a quente, decapagem e 

laminação a frio e corte para as chapas; 

- Conforja: forjamento dos domos; 

- Confab Equipamentos: soldagem e montagem do envelope motor; 

- Abril Service: usinagem dos domos e final do envelope motor; e 

- Metal Paulista: tratamento térmico de têmpera e duplo revenimento. 
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2.3 AÇOS UTILIZADOS EM ENVELOPES MOTORES 

 

Os aços utilizados em envelopes motores são os chamados aços de ultra-alta resistência 

pois são os que oferecem uma elevada resistência específica ou razão resistência mecânica 

pela massa, o que conduzirá a um bom índice estrutural E  capacitando a implementação dos 

incrementos de velocidade necessários à missão do lançador. 

O relatório American Welding Society - AWS D13.1-61 (1961), foi uma das primeiras 

publicações a considerar aços de ultra-alta resistência para aplicação em envelopes motores. 

Considerou-se à época, para fabricação de envelopes motores foguete, os chamados aços de 

ultra-alta resistência capazes de desenvolver tensão de escoamento de 200 000 psi (1379 

MPa) ou mais, os aços “5 % Chromium Aircraft Steel (H-11 type), 300M, 3 % Chromium 

Aircraft Steel, AISI 4340, 1 % Cobalt Aircraft Steel, D6, MIL-S-21515, MBMC #1, Airsteel X-

200, 17-7 PH, condition CH900, PH 15-7 Mo, conditions RH950 e CH900, AM-355, SCCRT 

e XH)”, conforme designações da época. 

A National Aeronautics and Space Administration -  NASA (1970), em “Solid rocket 

motor metal cases”, lista uma série de materiais usados na indústria aeroespacial em que são 

observados os aços de ultra-alta resistência, como os aços de baixa liga (4130, 4335V, D6AC) 

e os aços Maraging (200, 250 e 300), e a liga de titânio Ti-6Al-4V . O nome Maraging deriva 

de Martensite Age Hardening. 

A ASM (2015) classifica os aços comerciais capazes de oferecer uma resistência de 

escoamento mínima de 1380 MPa (200 ksi) em diversas famílias de aços: Médio-carbono 

baixa-liga, Média-liga endurecidos ao ar (air-hardening) e Alta-liga endurecíveis 

(hardenable). Somados a estes, existem os aços  18Ni Maraging e os aços de ultra-alta 

resistência do tipo inoxidável (martensíticos, endurecíveis por precipitação martensíticos, 

endurecíveis por precipitação semiausteníticos e aços austeníticos laminados a frio). 

Há uma gama de aços que podem oferecer uma elevada resistência específica exigida 

para a confecção de envelopes motores. Entretanto, pode ser observada uma tendência no uso 

dos aços D6AC e 300M e a família dos aços Maraging para este fim.  

Hall e Slunder (1968) relataram uma série de usos do Maraging para pequenos motores 

foguete (1,78 mm de parede) ou uso no projeto HARP (High Altitude Research Program) 

cujo impulso inicial destes veículos vinham de uma carga usada em canhões de 16 polegadas 

(406,4 mm) de onde eles eram disparados. Uma aplicação extraordinária desta classe de aços 

é o programa 260-inch-diameter booster  da USAF-NASA, fabricado em Maraging 200, que 
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veio a ser o maior envelope motor já construído e testado em banco de ensaio à quente, 

possuindo um diâmetro de 6604 mm e espessuras de 10 a 15 mm (Figura 6).   

 

Figura 6 – Envelope motor 260 polegadas USAF.  

 

Fonte: (http://www.astronautix.com/engines/aj2602.htm, 2015) 

 

Lang e Kenyon (1971) consideram que o desenvolvimento e uso do Maraging foi 

devido, grande parte, ao interesse da indústria aeronáutica e aeroespacial em atender às 

necessidades urgentes de materiais desejáveis para envelopes motores foguete e estas ligas 

combinavam tenacidade à fratura, alta resistência e excelente fabricabilidade. Outras 

aplicações são descritas como eixos dos rotores de helicópteros, componentes do navio 

hydrofoil da marinha canadense e pivôs para gimbals de motores foguete e ferramentaria. 

Comparação entre aços de alta resistência para uso em envelopes motores da Shuttle foi 

feita pela NASA (1973). Foram considerados aços de baixa liga - médio carbono temperados 

e revenidos como AISI 4130, 4340, AMS 6435 e o D6AC e o uso da família Maraging. Os 

aços selecionados para análise na última fase de estudo foram o D6AC e o Maraging. A 

conclusão do estudo indicou superioridade do Maraging consideradas a resistência à corrosão 

e corrosão sob tensão quando expostos à água do mar e diminuição da vida cíclica do D6AC 

devido a necessidade de aquecimento a 589 K (316 °C) para operações de remoção do liner 

(devido ao reuso previsto destes motores).  

No Japão, Kuribayashi e Yasuno (1993) e Matsuo e Kawaguchi (1995) relataram o uso, 

nos dois primeiros estágios do lançador M-V (lançador de três estágios), do Maraging HT-

230. Anteriormente, Mori et al. (1971) relataram o uso da liga PH 200 no 3º estágio (diâmetro 

420 mm) do Lambda 3 e 3H (1964) e, até à época, para o 3º estágio (500 mm) do foguete 

Lambda 4S. Também foi utilizado no desenvolvimento do projeto M4S (1966) nos 1º e 2º 

estágios (diâmetro 1400 mm) e 3º estágio (diâmetro 860 mm).  

http://www.astronautix.com/engines/aj2602.htm
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Rajan e Narasimhan (2002) concluiram, em seu estudo de seleção de materiais para 

envelopes motores que, para aplicações em foguetes estratégicos, os materiais preferenciais 

são o aço Maraging e o D6AC, os quais se emparelham proximamente como soluções 

consideradas as características ponderadas de resistência específica, tenacidade à fratura, 

rigidez específica, fabricabilidade, custo e coeficiente de expansão térmica.  

Suresh (2008) relatou o uso da liga de Maraging em envelopes motores sólidos dos 

lançadores indianos de grande porte, no caso, motores 2,8 m de diâmetro que equipam o 

PSLV.  

Turner (2009) mencionou a utilização do 4SCDN-4-10, aço de baixa liga e alta 

resistência, usado nos boosters do Ariane 5.  

 Sutton e Biblarz (2010) informam que há um extenso conhecimento para projetar e 

fabricar envelopes motores em aços liga com níveis de resistência de 240 000 psi (1655 MPa) 

destacando, contudo, a classe de aços Maraging que atingem 300 000 psi (2068 MPa) em 

combinação com alta tenacidade. 

Chiaverini (1986) relatou as aplicações na área espacial de aços de alta resistência como 

o  H-11 modificado (carcaças de turbinas de mísseis e aviões, berços de motores, trens de 

aterrissagem, estruturas e outros componentes de alta resistência para temperaturas elevadas), 

o MX-2 (caixa para motores de foguetes de paredes finas e alta resistência, trens de 

aterrissagem e outros componentes de alta resistência para aviões), o 300M (trens de 

aterrissagem e outros componentes de alta resistência), o D6A (caixa para motores de 

foguetes de paredes finas e de alta resistência, trens de aterrissagem e outros componentes 

estruturais de alta resistência para aviões) e, finalmente, o 4340, 25Ni, 20Ni e 18Ni 

(principalmente para peças exigindo elevada relação resistência/peso conjuntamente com boa 

tenacidade, como em caixas de motores de mísseis, trens de aterrissagem de aviões, tubos de 

morteiros e rifles, etc.). 

Prado (1990) realizou um estudo comparativo entre os aços Maraging 300 e 300M de 

ultra-alta resistência mecânica (superiores a 1380 MPa ou 200 ksi) para atender às exigências 

da indústria aeroespacial, naval, nuclear e química no que concerne ao equilíbrio balanceado 

entre resistência mecânica e tenacidade. 

Moura Neto e Almeida (1997), em estudo de materiais para fabricação de vasos de 

pressão de alto desempenho, apresentam um sumário dos aços empregados em sistemas 

aeroespaciais e sugestões para uma possível substituição do aço 300M no VLS-1, concluindo 

que os aços Maraging apresentam-se como o material que possue propriedades mais 
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interessantes considerando resistência mecânica, tenacidade, custo, fabricabilidade e 

conhecimento tecnológico existente no Brasil.  

 

2.4 DESENVOLVIMENTO DE AÇOS UTILIZADOS EM ENVELOPES MOTORES NO 

BRASIL 

 

Historicamente, os esforços no desenvolvimento de aços de ultra-alta resistência para 

utilização em envelopes motores foguete no Brasil se concentraram basicamente em 2 ligas: 

300M-ESR e Maraging 300.  

O aço SAE 4140 de fabricação corrente na aciaria é utilizado na fabricação de 

envelopes motores de pequeno porte (500 mm de diâmetro). O aço SAE 4340 ESR não é mais 

utilizado para a fabricação de envelopes motores no IAE. Ele foi utilizado para a pesquisa e 

desenvolvimento dos primeiros motores de 1000 mm de diâmetro que deram origem aos 

motores atuais em 300M-ESR deste porte. 

No DCTA/IAE foram considerados em 1976 o uso dos seguintes aços: Vascojet 1000 

(0,4 % C, 5 % Cr, 0,3 % Mn, 1,3 % Mo, 0,9 % Si, 0,5 % V), Maraging, SAE 4340 (0,37-0,43 

% C, 0,7-0,9 % Cr, 0,7 % Mn, 0,2-0,3 % Mo, 0,23 % Si, 1,83 % Ni) e 300M-ESR (0,42 % C, 

0,8 % Cr, 0,75 % Mn, 0,4 % Mo, 1,65 % Si, 1,8 % Ni 0,07 % V) em pesquisa de novos 

materiais para desenvolvimento de envelope motor de 1000 mm de diâmetro para suprir a 

necessidade do VLS-1 (BOSCOV, 1982; BOSCOV; DAMANET, 1985).  

A conclusão à época era que o aço Maraging possuía excelentes soldabilidade e 

características de tratamento térmico e alta tenacidade a fratura mas que, em 1976, o 

desenvolvimento do Maraging não era possível por causa da grande dificuldade na fabricação 

de placas forjadas e chapas laminadas, bem como, o alto teor de cobalto o qual era inexistente 

no País, embora resultados preliminares para obtenção desta forma de material tenham sido 

produzidos em escala piloto (USIMINAS, 1986) a partir de matéria-prima fornecida pela 

Eletrometal (designação da época). Análises do material, referente aos trabalhos no 

desenvolvimento da matéria-prima Maraging 300, produzido pela Eletrometal / Usiminas, 

realizadas por Santos (2001), demonstrou a qualidade adequada do material desenvolvido no 

Brasil com relação as normas técnicas equivalentes. 

Desta forma, o desenvolvimento de envelopes motores foi baseado na liga 300M-ESR 

(BOSCOV et al., 1976) e constou de 3 etapas: desenvolvimento da liga na aciaria, à época a 

Eletrometal; desenvolvimento de processos de transformação na indústria para obtenção de 

chapas finas (3,5 mm) e placas grossas (para elaboração de embutidos), à época a Usiminas e 
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a Acesita, para fabricação de virolas e fechamentos do motor e o processo de fabricação em si 

do envelope motor e processo associado de qualificação do envelope motor. O 

desenvolvimento obteve excelentes resultados com a qualificação estrutural de envelopes 

motores de 1000 mm de diâmetro com nível de resistência de 1814 MPa (185 kgf/mm
2
). 

 Atualmente, há decisão de fabricação de envelopes motores em Maraging 300 com 

vistas, tanto à mudança de material dos envelopes motores S40 e S43 de 300M-ESR para 

Maraging 300, como para novos modelos de motores em outras dimensões. 

 No Brasil, a Villares Metals (antiga Eletrometal) produz Maraging 250, 300 e 350, 

dentre outras ligas especiais, como o 300M-ESR  (VILLARES, 2006, 2015). Entretanto, no 

caso do Maraging produzido no País, as formas e volumes são ainda insuficientes para um 

processamento posterior em nível industrial para uso na fabricação dos envelopes motores.  

 

2.5 VANTAGENS E DESVANTAGENS DO USO DO MARAGING  

 

Contractor (1966) afirmou que dos quatro maiores requisitos para uma “liga perfeita” – 

resistência, dutilidade, fabricabilidade e resistência à corrosão – os aços Maraging parecem 

possuir ao menos as três primeiras a um notável grau. A principal desvantagem é a ausência 

de um evidente aumento na resistência à corrosão, especialmente em ambiente marinho.  

O uso deste material no meio aeroespacial é bem considerado devido a combinação de 

alta razão resistência-peso e boa tenacidade à fratura do Maraging (CAMPBELL, 2006; ESA, 

2004; NASA, 1973). As boas características mecânicas do Maraging podem ser visualizadas 

na Figura 7. Os aços Maraging são aços de ultra-alta resistência (1175 MPa a 2450 MPa) e 

apresentam ótimos valores de tenacidade à fratura combinados a valores elevados de 

resistência relativamente a outros aços de ultra-alta resistência. 

Devido a estas características, a família de aços Maraging é considerada como um 

material de emprego dual e de alto valor agregado, sendo usados na industria aeroespacial, 

óleo & gás e nuclear, tendo sua venda controlada pelos Estados produtores (CGEE, 2010). 

Outra caracteristica positiva a respeito do Maraging é seu comportamento quanto a 

variação dimensional. A variação dimensional que acompanha o “endurecimento”, isto é, a 

precipitação, é mínima, o que facilita a fabricação de peças complexas (de alta resistência) 

endurecidas somente após a usinagem (SILVA; MEI, 2010). Como exemplo, para o 

18Ni(300), o tratamento térmico convencional produz contração em comprimento de 0,08 % 

(ASM, 2015). No caso de motores de grande diâmetro, o tratamento térmico não conduz a 
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problemas de processamento e distorção como as operações de têmpera e revenimento no 

caso de aços de baixa liga – médio carbono (NASA, 1973). 

 

Figura 7 – Combinação de Resistência e Tenacidade – aços Maraging e outros aços de ultra-

alta resistência. 

 

Fonte: Adaptado de (ASM, 2015)  

 

A soldabilidade é outra característica do Maraging considerada como sendo uma de 

suas principais virtudes (ASM, 2015), em vista do baixíssimo teor de carbono (SILVA; MEI, 

2010).   

O processo de tratamento térmico é atrativo por ser simples. A martensita obtida após o 

recozimento (solubilização) permite que estes aços sejam prontamente forjados e soldados e 

depois, um simples tratamento térmico produz a resistência final (NASA, 1973). Ainda, em 

princípio, não há necessidade de atmosfera controlada, o resfriamento pode ser feito ao ar e 

imediatamente após a retirada do componente do forno.  

O aço Maraging possui boa usinabilidade, podendo ser usinado por qualquer técnica 

convencional quando na condição solubilizado ou envelhecido (solution-annealed or age-

hardened). Usinabilidade é geralmente tão boa ou melhor do que a de aços convencionais de 

mesma dureza (ASM, 2015).  

Sob o ponto de vista de resistência à corrosão e corrosão sob tensão, o Maraging possui 

uma resistência um pouco melhor do que os aços-liga martensíticos revenidos (ASM, 2015). 
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Entretanto, as resistências à fadiga e à resistência ao desgaste (wear) tendem a ser mais baixos 

do que aços de baixa liga (ESA, 2004).  

Ainda que os aços Maraging sejam mais caros em termos de custo da liga do que os 

aços convencionais, as peças e componentes acabados feitos de Maraging são menos caros 

por causa dos custos de fabricação significantemente mais baixos (ASM, 2015). Gondolf 

(1981) ilustra, através da distribuição de custos de uma ferramenta de alto custo feita de 

Maraging e de um aço baixa liga, que apesar do custo do Maraging ser cinco vezes maior, o 

custo total de fabricação é 20 % menor devido a diminuição dos custos de usinagem. No caso 

do veículo lançador indiano, Nagappa, Kurup e Muthunayagam (1989) afirmam que o total da 

margem de custos, comparado o processo como um todo, isto é, a aquisição da matéria-prima 

e processos de fabricação, não é muito alta, o que justifica o uso deste aço.  

Além da argumentação colocada, acrescenta-se que os aços Maraging têm encontrado 

aplicação em estruturas de baixo peso, onde ultra-alta resistência e tenacidade são essenciais e 

custo não é a maior preocupação (TOTTEN, 2006) e, mais especificamente, para aplicações 

críticas como motores foguete para boosters ou veículos lançadores de satélites e mísseis em 

que a preocupação primária é a performance do veículo de voo que deve atingir um objetivo 

de missão (RAJAN; NARASIMHAN, 2002).  

 

2.6 AÇOS MARAGING  

 

2.6.1 Generalidades 

 

 Aços Maraging são aços altamente ligados, baseados em características do sistema 

binário ferro-níquel, cuja resistência deriva da formação de uma matriz martensítica em 

“ripas” (lath) de ferro–níquel, dútil, tenaz, de muito baixo carbono, a qual é reforçada pela 

subsequente precipitação de compostos intermetálicos durante o endurecimento por 

envelhecimento (ASM, 2015).  

Envelhecimento é um dos mecanismos usados para aumentar a resistência mecânica e a 

dureza de algumas ligas metálicas, e consiste na formação de partículas extremamente 

pequenas, uniformemente dispersas de uma segunda fase dentro da matriz da fase original. O 

processo é chamado também de endurecimento por precipitação porque as pequenas 

partículas de uma nova fase são denominadas "precipitados". "Endurecimento por 

envelhecimento" ou Age hardening é também usado para designar este procedimento porque a 
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resistência mecânica se desenvolve com o tempo, ou à medida que a liga se envelhece 

(CALLISTER JUNIOR; RETHWISCH, 2014). 

Segundo Martin (1968), a técnica de endurecimento por envelhecimento surgiu das 

observações e experimentos de Alfred Wilm durante os anos de 1906 a 1909 na Alemanha. 

Wilm estava procurando uma liga de alumínio a qual poderia ser endurecida por têmpera, a 

partir de uma elevada temperatura similarmente ao aço e, acidentalmente, descobriu que a 

dureza da liga de alumínio (4 % cobre e 0,5 % magnésio e manganês) temperada, aumentava 

com o tempo.  

Em 1919, Merica, Waltenburg e Scott demonstraram o decréscimo da solubilidade 

sólida do cobre no alumínio com o decréscimo da temperatura e sugeriram, que o 

endurecimento resultou da precipitação da segunda fase tomando lugar quando a liga 

temperada é “envelhecida” por um tempo suficiente e que os precipitados eram na forma de 

uma fina “dispersão microscópica”, sendo que os requisitos principais de aumento da 

resistência por este mecanismo foram estabelecidos claramente por Jeffries e Archer em 1921 

(MARTIN, 1968).  

Segundo Contractor (1966), princípios metalúrgicos em que se baseiam trabalhos de 

endurecimento de ligas ferro-niquel na década de 1950 foram observados no início de 1939 

por Bradley e Golshmidt.  

 O desenvolvimento inicial destas ligas, ou seja, a primeira pesquisa extensiva em 

direção a um desenvolvimento comercial de ligas Maraging Fe-Ni, foi conduzida por Bieber 

da International Nickel Company na década de 1950, e resultou nas duas primeiras classes de 

Maraging chamadas de aços níquel 25 % e 20 % e dependiam de uma combinação de titânio, 

alumínio e nióbio para produzir o efeito por envelhecimento (FLOREEN, 1968).  

 Estas ligas exibiam boas combinações de resistência e dutilidade a níveis de dureza de 

53 a 56 HRC, mas foram abandonadas por causa de sua fragilidade a níveis extremos de 

resistência (ASM, 2015). 

 Decker, Eash e Goldman (1962) descobriram um efetivo endurecimento produzido em 

martensitas ferro-níquel por cobalto + molibdênio. 

 Um nível de 18 % foi escolhido porque níveis de níquel superiores a 18 % resultaram na 

retenção de austenita. No início de 1960, houve a introdução de três novas ligas de Maraging 

baseadas no sistema quaternário Fe-18Ni-Co-Mo: 18Ni Marage 200, 250 e 300 (ASM, 2015).

 A necessidade de predizer a capacidade de resistência de um Maraging a partir de sua 

composição química provocou o desenvolvimento de equações para este propósito como, por 

exemplo, “Yield Strength, ksi = 38,1 + 8,8 (% Co) + 22,6 (%Mo) + 87,7 (% Ti)”. Observa-se 

http://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=David%20G.%20Rethwisch
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que a equação não considera o alumínio como um endurecedor, embora tenha sido observado 

para o Maraging 200 que o alumínio possui igual efeito endurecedor ao do titânio 

(LINNERT, 1965). 

  A Tabela 2 apresenta os tipos de Maraging comerciais e composições químicas. 

 

Tabela 2 - Tipos de Maraging comerciais e composição química.  

Composição (% em peso) 

Classe Ni Mo Co Ti Al Nb 

Classes padrão 

18Ni(200) 18 3,3 8,5 0,2 0,1 - 

18Ni(250) 18 5,0 8,5 0,4 0,1 - 

18Ni(300) 18 5,0 9,0 0,7 0,1 - 

18Ni(350) 18 4,2 12,5 1,6 0,1 - 

18Ni(fundido) 17 4,6 10,0 0,3 0,1 - 

12-5-3(180) 12 3 - 0,2 0,3 - 

Classes de baixo teor cobalto e sem cobalto  

sem cobalto 18Ni(200) 18,5 3,0 - 0,7 0,1 - 

sem cobalto 18Ni(250) 18,5 3,0 - 1,4 0,1 - 

baixo cobalto 18Ni(250) 18,5 2,6 2,0 1,2 0,1 0,1 

sem cobalto 18Ni(300) 18,5 4,0 - 1,85 0,1 - 

Fonte: Adaptado de (SCHMIDT; ROHRBACK, 1991). 

 

 Entre 1965 e 1970, foi iniciada pesquisa para desenvolver um Maraging que atingisse 

níveis de tensão superiores a 300 ksi (2068 MPa). O resultado foi a liga 18 Ni Marage 350. 

Finalmente, devido a escalada de preço do cobalto no final da década de 1970 e início da 

década de 1980, houve o desenvolvimento de Maraging sem cobalto (cobalt-free) e baixo 

cobalto (low-cobalt-bearing Maraging steel) (ASM, 2015). 

 

2.6.2 Metalurgia física do aço Maraging 

 

Owen e Liu (1949) apresentam o diagrama de equilíbrio ferro-níquel. O sistema binário 

ferro-níquel é o sistema no qual se baseiam os aços Maraging. Este diagrama é representado 

na Figura 8, em que pode ser observado que, para uma liga contendo 18 % de níquel mantida 

a 593 
o
C (866 K) e acima, sob condições de equilíbrio, sua estrutura consistirá inteiramente de 
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ferro gama (austenita). Em temperaturas abaixo de 593 
o
C (866 K), a estrutura de equilíbrio é 

duplex consistindo de uma mistura de alfa (ferrita) e gama.  

 

Figura 8 - Diagrama de equilíbrio ferro-níquel. 

 

 

Fonte: (SILVA; MEI, 2010) 

 

As características de transformação observadas na prática são representadas pelo 

diagrama de transformação ferro-níquel (metaestável) (Figura 9), apresentado por Jones e 

Pumphrey (1949). 

Uma característica importante no sistema ferro-níquel é que martensita se forma com 

resfriamento normal e mesmo com resfriamento muito lento do campo gama. A idéia que a 

transformação no sistema ferro-níquel se processa de forma sem difusão (difusionless) ou 

seja, por cisalhamento (shearing), foi primeiro proposta por Hansem em 1936 (HALL; 

SLUNDER, 1968) e após por Gilbert e Owen (1962). 
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Figura 9 - Diagrama de transformação ferro-níquel. 

 

 

Fonte: (SILVA; MEI, 2010) 

 

Um outro aspecto do sistema ferro-níquel é a considerável histerese entre a formação de 

martensita no resfriamento e sua reversão em austenita no aquecimento. Esta histerese permite 

reaquecer a martensita a grandes temperaturas antes que a reversão para austenita ocorra, o 

qual, permite desenvolver reações de envelhecimento dentro da martensita. Esta histerese 

térmica em ligas Fe-Ni foi observada em 1927 por Honda e Mirna (ASM, 2015).  

 

2.6.2.1 Formação da Martensita 

 

A composição química, bem como a natureza da austenita antes da transformação, 

influem na morfologia e subestrutura da martensita (MAGNÉE et al., 1974; WIRTH; 

BICKERSTAFFE, 1974). Martensita maciça (massive) é encontrada para teores de Ni entre 

10 a 25 % . Iniciando em teores de 25 % de Ni, duas novas morfologias começam a se formar 

sendo que uma delas contendo uma estrutura internamente maclada e a outra, uma martensita 

de “superfície” (surface martensite) (FLOREEN, 1968).  

Níveis altos de níquel (e.g. 18 %), asseguram que o produto da transformação da 

austenita será martensita independente da taxa de resfriamento, e que nem ferrita ou alguma 

outra fase se formará. Além disso, uma consequência maior é que sob condições normais, a 
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transformação é reversível e o tamanho de grão não muda devido a transição seja em um ou 

outro sentido com a estrutura cisalhando entre a austenita original e a martensita descendente 

(HALL; SLUNDER, 1968). 

Para teores de 18 % de Ni, a martensita é normalmente martensita maciça, de baixo teor 

de carbono, em ripas (lath),  cúbica de corpo centrado, relativamente macia (30 HRC), dúctil 

e usinável (ASM, 2015). A alta densidade e distribuição uniforme de discordâncias dentro da 

subestrutura ripada promove uma melhor resposta ao endurecimento por envelhecimento, 

fornecendo um grande número de sítios de nucleação preferencial para os precipitados 

intermetálicos que são formados nestas ligas durante o envelhecimento. Além disso, essas 

mesmas discordâncias também aumentam a taxa de difusão dos átomos de soluto, fornecendo 

caminhos preferenciais de difusão. Ambos esses fatores promovem uma distribuição uniforme 

de precipitados finos (SCHMIDT; ROHRBACK, 1991). 

 

2.6.2.2 Reações de Envelhecimento 

 

Quando os aços Maraging com teores de 18 % Ni são aquecidos a temperaturas 

moderadas (455 - 510 °C), mas abaixo da temperatura de reversão para austenita, sua dureza e 

resistência aumentam marcadamente. Nesta faixa de temperatura, a estrutura tende a reverter 

para as fases de equilíbrio - principalmente ferrita e austenita. Entretanto, a cinética das 

reações de precipitação que causam endurecimento são tais, que considerável  endurecimento 

por envelhecimento ocorre antes do início das reações de reversão que produzem austenita e 

ferrita (HALL; SLUNDER, 1968).  

Segundo Magnée et al. (1974), o endurecimento induzido nos aços Maraging durante o 

envelhecimento resultam de dois mecanismos: 

- precipitação uniforme de vários compostos intermetálicos e  

- uma reação de ordenamento na solução sólida contendo cobalto. 

Estas reações ocorrem separadamente, sendo que a reação de ordenamento ocorre 

preliminarmente e tem influência significativa na reação de precipitação.  

A reação de ordenamento de curta amplitude resulta na formação de regiões 

enriquecidas em cobalto e ferro, e regiões enriquecidas em níquel, o que favorece a formação 

de compostos intermetálicos níquel-molibdênio e níquel-titânio que ocorrem nestas regiões 

enriquecidas em níquel. Além disso, a formação das regiões ricas em ferro e cobalto 

tenderiam a estabilizar estes precipitados porque a forte atração interatômica entre cobalto e 
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ferro inibem a difusão do ferro para as regiões enriquecida em níquel (SCHMIDT; 

ROHRBACK, 1991).  

Resultados de diversos compostos intermetálicos identificados são apresentados por 

Floreen (1968), Hall e Slunder (1968) e Magnée et al. (1974). Embora diversos elementos de 

liga estejam envolvidos nas reações de precipitação nos aços Maraging estes podem ser 

agrupados em três principais categorias: fortes endurecedores (berílio e titânio), 

endurecedores moderados (alumínio, nióbio, manganês, molibdênio, silício, tântalo, 

tungstênio e vanádio) e fracos endurecedores (cobalto, cobre e zircônio). Destes, os elementos 

titânio, molibdênio e cobalto são usados comercialmente e ainda, apenas titânio e molibdênio 

formam precipitados (SCHMIDT; ROHRBACK, 1991).  

Apesar do cobalto não formar um precipitado, ele tem participação indireta nas reações 

de precipitação devido a um fenômeno denominado interação cobalto-molibdênio 

(FLOREEN, 1968). Neste caso, o cobalto reduz a solubilidade do molibdênio e, portanto, 

aumenta a precipitação de Ni3Mo. Então, uma distribuição mais uniforme, bem como, 

precipitados mais finos de Ni3Mo ocorrem quando adições de cobalto são feitas.  

Amolecimento nestes aços geralmente resulta não só do superenvelhecimento, no usual 

sentido do termo - ou seja, coalescimento (coarsening) das partículas de precipitados - mas 

também da reversão para austenita. Estes processos são interrelacionados: dissolução de 

partículas metaestáveis ricas em níquel em favor do equilíbrio de precipitados ricos em ferro 

localmente, enriquecem a matriz em níquel, o que favorece a formação de austenita 

(SCHMIDT; ROHRBACK, 1991).  

 

2.6.2.3 Formação de Austenita 

 

Como a matriz martensítica ferro-níquel é metaestável, se esta for mantida por um longo 

tempo e temperaturas elevadas, haverá decomposição para ferrita e austenita por meio de 

reação controlada por difusão. Se a austenita formada estiver muito rica em níquel e se a 

temperatura Ms de início de transformação para martensita estiver abaixo da temperatura 

ambiente, a austenita permanecerá na microestrutura (FLOREEN, 1968). Esta austenita 

estável não contribui para o endurecimento martensítico ou para o aumento da resistência 

adicional por meio de seu subsequente envelhecimento (HALL; SLUNDER, 1968). Este 

fenômeno é tratado como reversão para austenita e, além do tempo de permanência e 

temperatura, foi verificado que adição acima de, aproximadamente, 1 % de molibdênio 
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aceleram a formação de austenita retida, enquanto adições de cobalto até 8 % e titânio, a 

retardam (SCHMIDT; ROHRBACK, 1991).   

Austenita também pode ser formada pelo aquecimento da liga entre a temperatura 

ambiente e a temperatura Af na qual a transformação austenítica é completada. A partir dessa 

temperatura, deverá ser realizado um resfriamento rápido antes mesmo que a austenita atinja o 

seu equilíbrio em Af, existindo assim, heterogeneidades em sua composição. Nas regiões onde 

a austenita é pobre em elementos de liga, ocorre a reação martensítica, e nas regiões ricas em 

Ni, Co, Mo e Ti a austenita não se transforma, sendo chamada de austenita retida (PARDAL, 

2012). 

 

2.6.2.4 Efeito de elementos de liga 

 

Assim como o níquel, outros elementos de liga abaixam a temperatura da transformação 

martensítica, Ms, com exceção do cobalto. Uma das importantes funções do cobalto nestes 

aços é garantir que o Ms se mantenha “elevado” e, portanto, se tenha a reação martensítica 

concluída a temperatura ambiente. A maioria dos aços Maraging tem Ms na faixa de 200 - 300 

ºC e, portanto, são completamente martensíticos à temperatura ambiente. A martensita obtida 

é a cúbica de corpo centrado, com baixíssimo teor de carbono e com alta densidade de 

discordâncias (SILVA; MEI, 2010). 

 No tratamento de envelhecimento, em função da histerese descrita anteriormente, não 

há formação de austenita mas sim, a precipitação de fases intermetálicas, acelerada pela 

influência da alta densidade de discordâncias na difusividade dos elementos substitucionais. 

Com a presença de molibdênio e titânio, são obtidos os precipitados Ni3Mo, Ni3Ti e Fe2Mo. A 

presença de cobalto reduz a solubilidade do molibdênio o que aumenta a quantidade de 

precipitados contendo este elemento. Carbono e enxofre são as impurezas mais importantes 

nestes aços e requerem rigoroso controle. A ausência de carbono confere uma significativa 

melhora na temperabilidade, formabilidade, e uma combinação de resistência e tenacidade 

(SHA; GUO, 2009). Elementos como estanho, antimônio e arsênio, importantes para a 

fragilidade do revenido dos aços de ultra-alta resistência, não são tão perniciosos nos aços 

Maraging (SILVA; MEI, 2010). 

No caso particular das ligas sem cobalto, as propriedades mecânicas também são 

obtidas pela formação de precipitados oriundos dos tratamentos térmicos de solubilização e 

envelhecimento. Entretanto, há a necessidade de uma compensação na composição química 

para a obtenção de propriedades mecânicas próximas às propriedades das ligas com cobalto, 
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ou seja, o mesmo fator “endurecedor” proveniente dos precipitados. Por exemplo, para uma 

liga 18Ni(300) sem cobalto, os teores de níquel (18,5 %) e titânio (1,85 %) são mais elevados 

que os teores destes elementos, níquel (18 %) e titânio (0,7 %) da liga com cobalto 18Ni(300).  

 Como as propriedades mecânicas dos aços Maraging são obtidas a partir das reações de 

precipitação de compostos intermetálicos durante o envelhecimento, a garantia de 

propriedades satisfatórias destes aços passa, normalmente, por rígido controle da composição 

e a fusão e refusão sob vácuo (VIM + VAR). 

 

2.6.3 Tratamento Térmico 

 

2.6.3.1 Solubilização 

  

 A matriz martensítica dos aços Maraging é preparada para o endurecimento por 

envelhecimento, através do procedimento de tratamento térmico denominado recozimento 

para solubilização (solution anneal). A solubilização envolve o aquecimento da liga a 

uma temperatura acima da temperatura final de transformação de austenita (Af), manutenção 

em tempo suficiente para alocar os elementos de liga em solução sólida e, então, resfriamento 

até a temperatura ambiente. O tempo na temperatura de austenitização deve assegurar 

completa solubilização dos elementos endurecedores, mas não ser excessivo, para evitar o 

crescimento de grão (ASM, 2015). 

A solubilização comumente usada para aços Maraging 200, 250 e 300 envolve a 

temperatura de 815 
o
C (1500 

o
F) , tempo de encharque de 1 hora e resfriamento ao ar. 

Geralmente os aços Maraging são adquiridos na condição solubilizada (solution annealed) e 

nova solubilização (reannealing) é usualmente desnecessária.  

A temperatura de recozimento para solubilização tem somente um pequeno efeito sobre 

a resistência do material envelhecido, sendo que o pico de resistência ocorre entre 800 e 815 

ºC e se reduz nas faixas abaixo de 760 ºC  e acima de 980 ºC. A taxa de resfriamento tem 

pouquíssimo ou nenhum efeito sobre a microestrutura ou as propriedades mecânicas. É 

importante que os componentes sejam resfriados à temperatura ambiente antes do tratamento 

de endurecimento por envelhecimento, para evitar que austenita retida ou não transformada 

estejam presentes na estrutura, o que resulta em dureza e resistência levemente menores do 

que o esperado (ASM, 2015).  

Ciclagem térmica do Maraging entre a temperatura do final de transformação 

martensítica (Mf) e uma temperatura acima da temperatura de solubilização pode ser usada 
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para refinar uma estrutura grosseira em Maraging devido às deformações produzidas pelas 

transformações de cisalhamento sem difusão da martensita em austenita e vice-e-versa que 

proporcionam a força motriz para recristalização durante estes ciclos térmicos  (ASM, 2015). 

 Hall e Slunder (1968) mencionam a dupla solubilização para melhoria de condição 

combinada de resistência e tenacidade, ou seja, aquecimento entre 870 e 982 
o
C, resfriamento 

a temperatura ambiente, novo aquecimento entre 760 e 815 
o
C e novo resfriamento. Os 

autores mencionam que, aparentemente, o primeiro recozimento à uma temperatura mais alta 

assegura que o material esteja completamente recristalizado, uma condição que pode não 

ocorrer quando o aço é submetido a um único recozimento a temperaturas que são 

habitualmente mais baixas.  

 

2.6.3.2 Envelhecimento 

  

O tratamento térmico típico de envelhecimento ou age hardening, após a solubilização, 

usualmente consiste de reaquecimento da liga a uma faixa de temperatura de 455 a 510 ºC 

(851 a 950 
o
F) , manutenção nesta temperatura por 3 a 8 h, para o caso do Maraging 300, e 

resfriamento até a temperatura ambiente (ASM, 2015). 

Tempo e temperatura de envelhecimento exercem influência significativa sobre as 

propriedades desenvolvidas. Velocidade de resfriamento e condições de atmosfera são 

variáveis de menor exigência.  

Endurecimento inicia-se rapidamente e aumento substancial de dureza e resistência 

mecânica ocorrem depois de alguns minutos na temperatura de envelhecimento. Para uma 

temperatura de 480 
o
C, o pico de dureza ocorrerá com um tempo de permanência em torno de 

30 horas. Verifica-se também que níveis de dureza significantemente altos podem ser obtidos 

a temperaturas mais baixas do que o habitual mas com longos períodos de tempo. Por 

exemplo, para temperaturas de 400 a 425 ºC, o tempo de manutenção do componente no forno 

é de 300 a 1000 horas, tornando o processo inviável (ASM, 2015). 

Acima da temperatura de envelhecimento de 480 
o
C, a resistência mecânica decresce 

com consequente aumento do alongamento. Considerado o Maraging 250 envelhecido a 480 

o
C, a resistência mecânica cai de 1850 MPa para 1380 MPa quando “superenvelhecido” a 600 

o
C (ASM, 2015). 

A Tabela 3 apresenta tempos e temperaturas típicos com relação ao tratamento térmico 

(solubilização e envelhecimento) para o aço Maraging 300, em que se constata pouca 

diferença entre os valores, consideradas as diversas referências. 
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Tabela 3 - Típicos tempos e temperaturas para tratamento térmico de aços Maraging 300. 

 

 

Com o aumento do tempo no envelhecimento, um ponto é alcançado em que a dureza e 

resistência começam a decrescer em função do aumento no tamanho (coarsening) dos 

precipitados e formação de uma grande quantidade de austenita que é conhecida como 

“austenita revertida”.  

A ocorrência de austenita revertida através do tratamento térmico de envelhecimento 

para o aço Maraging foi estudada por diversos autores (ATSMON; ROSEN, 1981; LI; YIN, 

Típicos tempos e temperaturas com relação ao tratamento térmico (solubilização e 

envelhecimento) para Maraging 300 

Norma / 

Referência 

T 

solub. 

(°C) 

Tempo  

encharque 

Resfriamento T 

enve-

lheci-

mento 

(°C) 

Tempo 

de 

perma-

nência 

(horas) 

Resfriamento Dureza 

(HRC) 

Resis-

tência 

à 

Tração 

(MPa) 

Tensão 

de 

Escoa-

mento 

(MPa) 

AMS 6521C 

(1991) 

815 

± 15 

Manutenção 

na 

temperatura, 

pelo tempo 

proporcional 

com a 

espessura e o 

procedimento 

de 

aquecimento 

  

Resfriamento em 

ar 

480 ± 5 3 a 5 Resfriamento em 

ar  

Não 

inferior a 

50 

min 

1930 

min 

1860 

AMS 

6514G 

(2010) 

816 a 

927 

 

Manutenção 

de 1 a 2 horas 

Resfriamento a 

temperatura 

ambiente em ar ou 

outra atmosfera  a 

uma taxa 

equivalente ao 

resfriamento ao ar 

ou mais rápida. 

 

482 ± 6 Manu-

tenção a 

tempe-

ratura por 

4 a 6 

Resfriamento a 

temperatura 

ambiente 

Não 

inferior a 

52 

1930 1862 

MIL-S-

46850D 

(1991)  

816 

±5 

1 hora por 

polegada de 

espessura 

Resfriamento ao 

ar a temperatura 

ambiente 

482 ± 5 3 a 6 

±10 min 

Seguido de 

resfriamento ao ar 

a temperatura 

ambiente  

 

52 2068 1930 

AMS 

2759/3E 

(2008) 

816 60 min por 

polegada (25 

mm) 

Resfriamento ao 

ar ou mais rápido. 

482 4 a 6 

(+10 – 0 

min) 

Resfriamento a 

temperatura baixa 

suficiente após 

condiciona-mento 

da austenite até 

completa 

transformação da 

austenita para 

martensita. 

 

52 a 56 1896 

forma: 

forjado 

 

Totten 

(2006)  

815,6 Manutenção 

na 

temperatura, 

pelo tempo  

proporcional  

com a 

espessura e o 

procedimento 

usado 

 

Ar 482.2 4 a 6    1896 

BÖHLER 

V720 VMR 

(2015) 

820 1 hora Ar  430 

 

480 

3 

 

3 

Ar 

 

Ar 

 1720 a 

1870 

1860 a 

2260 
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1995; MARKFELD; ROSEN, 1980; OOI et al., 2013; VISWANATHAN; DEY; 

SETHUMADHAVAN, 2005). A austenita revertida nucleia preferencialmente em pequenas 

partículas nos contornos de grão austenítico e nos contornos da martensita ripada (ASM, 

2015). Observa-se que a taxa em que a reação de reversão ocorre é fortemente dependente da 

composição da liga do aço Maraging. A cinética de formação volumétrica da austenita 

revertida aumenta com o aumento do teor de níquel e molibdênio e uma diminuição é causada 

pelo aumento no teor de cobalto e titânio (VASUDEVAN; KIM e WAYMAN, 1990). 

Santos (2001) realizou ensaios considerando diferentes momentos de entrada de 

material no forno em solubilização, tempos de solubilização e tempos de envelhecimento. 

Uma síntese dos resultados é apresentada na Tabela 4, sendo SA: tratamento térmico de 

solubilização a partir da temperatura ambiente até 815 
o
C, com taxa de 200 

o
C / h, SB: 

solubilização à 815 
o
C e SC: solubilização a partir de 590 

o
C até 815 

o
C com taxa a 200 

o
C / h. 

 

Tabela 4 – Influência de tempo de envelhecimento e modo de entrada do material no forno de 

solubilização na resistência mecânica MAR 300. 

Influência de tempo de envelhecimento e entrada do material - corpos de prova longitudinal 

Momento de entrada no 

forno na solubilização 

Tempo de permanência em 

envelhecimento (horas) 

Resistência à 

Tração (MPa) 

Tensão de 

escoamento (MPa) 

SA (gradual) 3 2088 2045 

SA (gradual) 6 2195 2154 

SA (gradual) 15 2265 2231 

SB (direta) 3 2159 2113 

SB (direta) 6 2225 2171 

SB (direta) 15 2296 2255 

SC (gradual) 3 2179 2117 

SC (gradual) 6 2236 2178 

SC (gradual) 15 2257 2196 

Fonte: Adaptado de (SANTOS, 2001). 

 

O material usado nesses ensaios é o chamado Maraging 300 nacional, produto de 

desenvolvimento em forma de chapa laminada de espessura de 3,0 mm na Usiminas, com 

corpos de prova produzidos nos sentidos longitudinal e transversal, solubilizados a 815 °C, 

com resfriamento ao ar e, após, envelhecidos a 480 °C. O melhor resultado considerando 

aspectos de viabilidade foi obtido com o tempo de 6 h de envelhecimento. A maneira como o 
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material é colocado no forno de solubilização afeta os resultados. A colocação do material no 

forno de maneira gradual (SC) apresentou melhores resultados do que a  colocação do 

material no forno diretamente à temperatura de envelhecimento (SB) ou desde o início do 

aquecimento do forno na solubilização. 

Várias referências estão disponíveis para consulta contendo valores das propriedades 

mecânicas dos aços Maraging (ASM, 2015; METALS AND CERAMICS INFORMATION 

CENTER, 1984). A Tabela 5 apresenta as principais propriedades mecânicas de aços 

Maraging em função da condição de tratamento térmico, aços Maraging inclusive obtidos no 

Brasil. 

 

Tabela 5 - Principais propriedades mecânicas dos aços Maraging.  

Principais propriedades mecânicas dos aços Maraging 

 Estado solubilizado Estado solubilizado e envelhecido 

 RT 

(MPa) 

LE 

(MPa) 

A 

(%) 

Dureza 

(HRC) 

RT 

(MPa) 

LE 

(MPa) 

A 

(%) 

Dureza 

(HRC) 

MAR 250 1010 799 19 29 1690 1660 11 49 

MAR 300 1020 795 17 32 1815 1785 8 53 

MAR 350 1140 825 18 35 2400 2350 6 58 

Fonte: (SILVA; MEI, 2010) 

 

O tratamento térmico pode melhorar as propriedades mecânicas após soldagem. Sabe-se 

que a soldagem expõe material de base a uma amplitude de temperaturas, desde a do metal 

fundido dentro da solda até a temperatura ambiente a alguma distância. A área adjacente a 

solda tende ser de granulação grosseira como um resultado do crescimento de grão que 

acompanha as altas temperaturas nesta porção da zona termicamente afetada (ZTA).  

No caso dos aços Maraging, a região que estava a uma certa distância da solda e que 

sofreu aquecimento entre 595 a 745 
o
C tenderá a ser superenvelhecida (overaged). As 

melhores propriedades podem ser obtidas se o componente é solubilizado e envelhecido o que 

poderia conduzir a distorção do componente. Assim, a prática mais comum é simplesmente 

reenvelhecer (reage) após a soldagem (ASM, 2015). 
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2.7 SOLDAGEM   

 

2.7.1 Generalidades 

 

Soldagem pode ser definida como o processo de união entre duas partes metálicas, 

usando uma fonte de calor, com ou sem aplicação de pressão. (WAINER; BRANDI; MELLO, 

1992). Ainda segundo Houldcroft (1979, apud WAINER; BRANDI; MELLO, 1992), cada 

processo de soldagem deve preencher os seguintes requisitos: 

- gerar uma quantidade de energia capaz de unir dois materiais, similares ou não; 

- remover as contaminações das superfícies a serem unidas; 

- evitar que o ar atmosférico contamine a região durante a soldagem; e 

- propiciar o controle da transformação de fase para que a solda alcance as propriedades 

desejadas, sejam elas físicas, químicas ou mecânicas. 

Os processos de soldagem podem ser classificados de forma geral como por pressão e 

por fusão. Os processos por fusão baseiam-se na aplicação localizada de calor na região da 

junta até a fusão do metal de base e do metal de adição. Uma classificação dos processos de 

soldagem considerando os processos por fusão é dada na Tabela 6.  

 

Tabela 6 – Classificação dos processos de soldagem. 

Soldagem - Processo por fusão 

Processo Abreviação / Designação em inglês 

Soldagem oxy-gás OFW – Oxyfuel welding 

Soldagem a arco - eletrodo revestido SMAW - Shielded metal arc  welding 

Soldagem a arco – arco submerso SAW - Submerged arc welding 

Soldagem a arco – eletrodo de tungstênio e 

proteção gasosa 

GTAW - Gas tungsten arc welding, também 

conhecido como TIG – tungsten inert gas 

Soldagem a arco – atmosfera de proteção 

gasosa 

GMAW - Gas metal arc welding 

Soldagem a arco – arame tubular FCAW - Flux cored arc welding 

Soldagem a arco - por plasma PAW - Plasma arc welding 

Soldagem por feixe de elétrons EBW - Electron beam welding 

Soldagem por feixe de laser LBW - Laser beam welding 

Fonte: Adaptado de (AWS 17.1/D17.1M:2010) 
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O presente trabalho utilizou os processos de soldagem conhecidos como Soldagem a 

arco – eletrodo de tungstênio e proteção gasosa ou GTAW e Soldagem a arco - por plasma ou 

PAW, que são os processos usados para a fabricação de envelopes motores metálicos no IAE.  

No decorrer deste trabalho, serão utilizadas as abreviações GTAW e PAW 

respectivamente, para designar estes processos. A Tabela 7 apresenta uma comparação entre 

as características principais destes processos. 

 

Tabela 7 – Comparação entre as características principais dos processos PAW e GTAW. 

Características principais dos processos PAW e GTAW 

 PAW GTAW 

Fonte de calor Arco elétrico Arco elétrico 

Tipo de corrente 

e 

Polaridade 

Contínua 

Eletrodo - 

Contínua ou alternada 

Eletrodo - 

Agente protetor Argônio, Hélio ou Argônio + 

Hidrogênio  

Argônio, Hélio ou mistura destes 

Outras 

características 

Manual ou automático.  

O arame é adicionado 

separadamente.  

Eletrodo não consumível de 

tungstênio.  

O arco é constrito por um bocal. 

Manual ou automático.  

O arame é adicionado 

separadamente.  

Eletrodo não consumível de 

tungstênio.  

O arco é constrito por um bocal. 

Aplicações Todos os metais importantes em 

engenharia, exceto Zn, Be e suas 

ligas, com espessura de até 1,5 mm.  

Passes de raiz. 

Soldagem de todos os metais 

exceto Zn, Be e suas ligas, 

espessura entre 1 e 6 mm. 

Soldagem de não ferrosos e aços 

inox.  

Passes de raiz de soldas em 

tubulações. 

Fonte: (MARQUES; MODENESI; BRACARENSE, 2011) 
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Para melhor compreensão, a Tabela 8 descreve os principais termos utilizados no 

presente texto e seu significado. 

 

Tabela 8 – Termos utilizados em soldagem e significado. 

Termos utilizados em soldagem e significado. 

Termo Significado 

Chanfro é a abertura ou sulco na superfície da peça ou peças 

a serem unidas e que determinam o espaço para 

conter a solda 

Cordão termo usado significando a solda e em alguns casos 

o passe de solda 

Junta é a região onde as peças serão unidas por soldagem. 

Metal de adição é o material adicional fornecido para a formação da 

solda. 

Metal de base 

 

é o material da peça, ou peças que está sendo 

soldada. 

Poça de fusão é formada pelo metal de adição fundido pela fonte 

de calor e misturado com uma quantidade de metal 

de base também fundido. 

Solda é o resultado do processo de soldagem. 

Soldagem pode ser definida como o processo de união entre 

duas partes metálicas, usando uma fonte de calor, 

com ou sem aplicação de pressão 

Zona fundida (ZF) de uma solda 

 

é constituída pelo metal de solda, que é a soma da 

parte fundida do metal de base e do metal de adição. 

Zona termicamente afetada (ZTA) é a região do metal de base que tem sua estrutura 

e/ou propriedades alteradas pelo calor da soldagem 

Fonte: (MARQUES; MODENESI; BRACARENSE, 2011) 

 

Finalmente, de acordo com a forma em que é executada, a soldagem pode ser 

classificada (MARQUES; MODENESI; BRACARENSE, 2011) em: 

- manual: toda a operação é realizada e controlada manualmente pelo soldador;  

- semiautomática: soldagem com controle automático da alimentação do metal de adição, mas 

com controle manual pelo soldador do posicionamento da tocha e de seu deslocamento;  
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- mecanizada: soldagem com controle automático da alimentação do metal de adição, controle 

do deslocamento do cabeçote de soldagem pelo equipamento, mas com o posicionamento, 

acionamento do equipamento e supervisão da operação sob responsabilidade do operador de 

soldagem; e  

- automática: controle automático de todas as operações necessárias.  

 

2.7.2 Soldagem a arco – eletrodo de tungstênio e proteção gasosa - GTAW 

 

Soldagem a arco – eletrodo de tungstênio e proteção gasosa - GTAW, também 

conhecida como HeliAr, tungsten inert gas - TIG e arc welding, foi desenvolvida no final de 

1930, quando a necessidade de soldagem de magnésio se tornou evidente. A Figura 10 

apresenta um esquema do processo GTAW e seus principais componentes. 

 

Figura 10 - Diagrama esquemático do processo GTAW e principais componentes. 

 

Fonte: Adaptado de (ASM, 2015) 

 

 A temperatura de fusão necessária para soldar materiais no processo GTAW é obtida 

através da manutenção de um arco entre o eletrodo de liga de tungstênio e a peça. O gás inerte 

sustenta o arco e protege o metal fundido da contaminação atmosférica, sendo usados, 

normalmente, como gás inerte, o argônio, hélio, ou uma mistura de hélio e argônio. O 

processo oferece excelente controle da energia transferida para a peça, devido ao controle 

independente da fonte de calor e da adição de metal de enchimento, sendo aplicável à maioria 
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dos metais e suas ligas, numa ampla faixa de espessuras desde milésimos de polegada a várias 

polegadas de espessura (AMS, 2015). 

A soldagem pode ser feita com ou sem metal de adição e pode ser manual ou 

automática. 

As variáveis para a qualificação do procedimento deste processo de soldagem envolvem 

o metal de base, o metal de adição, preaquecimento, tipo de gás de proteção, tipo de junta, 

posições de soldagem, características elétricas e técnicas de soldagem. A velocidade de 

soldagem influencia a penetração e a largura do cordão, à medida que estas tendem a diminuir 

com o aumento da velocidade. A vazão do gás deve ser ajustado para oferecer a proteção 

desejada. Vazão muito baixa resulta em proteção insuficiente e, uma vazão muito alta pode 

causar turbulência no fluxo de gás, resultando também em problemas de proteção. Uma das 

características elétricas é o comprimento do arco que é a distância entre a ponta do eletrodo e 

a peça e quanto maior este comprimento, mais raso e largo é o cordão de solda. Também 

quanto maior a corrente selecionada diretamente na fonte de energia, maior é a penetração e a 

largura do cordão. No caso de soldas com adição de metal, o aumento de corrente tende a 

diminuir o reforço do cordão (WAINER; BRANDI; MELLO, 1992). 

O tipo de corrente e polaridade influenciam a limpeza do óxido e também a penetração, 

conforme mostra a Tabela 9.  

 

Tabela 9 – Efeito do tipo de corrente e polaridade na soldagem. 

Efeito do tipo de corrente e polaridade na soldagem 

Tipo de corrente CC - CC + CA 

Polaridade do 

eletrodo 

Negativa ou direta Positiva ou inversa Alternada 

Limpeza de óxido Não Sim Sim (meio ciclo) 

Penetração Estreita e profunda Rasa e superficial Intermediária 

Aplicações Aço, Cu, Ag, Aços 

inoxidáveis e ligas 

resistentes ao calor. 

Al, Mg (somente 

para baixas correntes 

e espessuras.) 

Al, Mg e suas ligas 

com maiores 

correntes e 

espessuras. 

Fonte: (MARQUES; MODENESI; BRACARENSE, 2011) 
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2.7.3 Soldagem a arco - por plasma - PAW 

 

Soldagem a arco - por plasma - PAW pode ser definida como um processo de soldagem 

a arco com proteção a gás, em que a fusão dos metais é conseguida através do calor 

transferido por um arco que é criado entre um eletrodo de tungstênio e uma peça de trabalho. 

Entretanto, diferente do processo GTAW, o arco é limitado por um orifício de bocal de liga de 

cobre para formar uma coluna altamente colimada, sendo que o plasma é formado através da 

ionização de uma parte do gás plasma (orifício). O processo pode ser feito com ou sem um 

arame de adição (ASM, 2015). A Figura 11, apresenta o esquema desse processo. 

O processo PAW pode ser utilizado em dois modos de funcionamento distintos, muitas 

vezes descritos como o “modo por fusão” ou melt-in e o modo “buraco da fechadura” ou 

keyhole. O modo por fusão é usado com fluxo de gás de plasma e correntes mais baixos, 

sendo que a poça de fusão é similar à técnica de soldagem GTAW. Na técnica do keyhole, o 

arco penetra totalmente no material da peça, formando um “furo” na região da junta, que é 

levado adiante com o movimento da tocha de soldagem. Durante o deslocamento, o metal 

fundido pelo arco é forçado a se deslocar em torno do jato de plasma, formando atrás deste a 

poça de fusão que fecha o “furo” nesta região e se solidifica, formando a junta soldada (ASM, 

2015). 

 

Figura 11 - Diagrama esquemático do processo PAW e principais componentes. 

 

Fonte: Adaptado de (ASM, 2015) 
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Esta técnica permite a soldagem com penetração total, em passe único, em espessuras 

de 0,4 a 10 mm (MARQUES; MODENESI; BRACARENSE, 2011). 

As principais variáveis do processo PAW são a corrente de soldagem, o diâmetro do 

orifício do bocal constritor, a vazão de gás de plasma e a velocidade de soldagem. O diâmetro 

do orifício do bocal constritor, escolhido em função da espessura da peça a unir, influi na 

concentração do arco e na sua intensidade. A penetração do cordão de solda também depende 

diretamente da vazão de gás de plasma, o que implica em um controle estrito desta variável 

(ASM, 2015).   

Comparando-se os processo PAW e GTAW podemos enumerar as seguintes vantagens 

do PAW (técnica keyhole): 

- maior espessura do metal penetrada em uma única passagem;  

- permite um tempo reduzido de preparação da junta; 

- tempos e custos menores devido a minimização dos passes de solda e preparação da junta; 

- forma colunar do arco permite maior tolerância a variações na distância; 

- o eletrodo de tungstênio usado no processo PAW, é protegido de contaminação pela 

constrição do bocal, o que dá maior vida ao eletrodo e reduz a possibilidade de inclusão de 

tungstênio na solda; 

- o maior comprimento do arco permite a visualização pelo soldador do arco piloto, 

facilitando o posicionamento preciso da tocha de soldagem na abertura do arco e também da 

poça de fusão; e 

- permite baixa taxa de calor transferida às peças soldadas, limitando a ZTA, onde ocorre o 

crescimento dos grãos. 

 Entretanto, o processo PAW, devido a alta constrição do arco, reduz a tolerância do 

processo quanto aos gaps e desalinhamentos, quando comparado com o mais amplo arco, 

cônico, do processo GTAW. Há exigência de maior precisão com relação a seleção correta do 

diâmetro do bocal de constrição e da vazão do gás de plasma e de proteção. Também, devido 

a maior complexidade da tocha PAW e maior número de peças, requer manutenção mais 

programada, além da necessidade de maior precisão da ponta do eletrodo, com relação ao 

orifício do bocal para manter resultados consistentes (ASM, 2015). 

 

2.7.4 Soldagem de aços Maraging 

 

Uma característica é a facilidade com o qual o Maraging pode ser soldado na condição 

solubilizada ou com tratamento térmico final. Somente um tratamento de envelhecimento é 
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exigido para restabelecer as propriedades na ZTA e metal base. Alguns cuidados devem ser 

tomados para evitar a possibilidade de reversão de austenita no tratamento térmico pós 

soldagem. Com razoável precaução, a perda de resistência não ultrapassará de 5 a 10% e que 

acaba por aumentar a tenacidade se nenhuma fase frágil for formada na ZTA. 

(CONTRACTOR, 1966; SCHMIDT; ROHRBACK, 1991). É recomendável, no caso dessa 

perda não ser tolerável que, após soldagem, nova solubilização e envelhecimento sejam feitos. 

Entretanto, esta operação pode conduzir a distorção da peça de maneira que a prática comum 

é simplesmente reenvelhecer após a soldagem (SCHMIDT; ROHRBACK, 1991).   

Embora o material de adição tenha a necessidade de ser controlado devido a sua 

influência no resultado da solda (CONTRACTOR, 1966; KNOTH; LANG, 1966; LINNERT, 

1965), uma boa combinação é o uso de metais de adição similares à composição do material 

base e do processo de soldagem GTAW. Em geral, os teores de níquel e cobalto são os 

mesmos do material base e o molibdênio, usualmente, é reduzido um pouco para diminuir 

tendências de segregação de elementos de liga nas áreas de precipitados e a reversão para 

austenita (LINNERT, 1965). Exemplo de composição típica de arame é dado em ASM 

(2015). É observado que máxima tenacidade é adquirida quando elementos residuais como 

carbono, enxofre e oxigênio e nitrogênio estão em baixos níveis. Por exemplo, a soldagem 

envolvendo a liga 18Ni250 e processo GTAW em programas apoiados pela NASA 

especificam níveis máximos de 0,01 % C, 0,005% S e 0,002% P para o arame de solda 

(HALL; SLUNDER, 1968).  

Outras vantagens do Maraging são a possibilidade de soldagem com materiais 

dissimilares, mínima distorção e alta resistência a trincas (KNOTH; LANG, 1966). 

 Os procedimentos de soldagem simplificados podem ser usados sem pré ou pós 

aquecimento e não há degradação de propriedade. O pré- aquecimento é evitado por causa da 

influência em alargar as regiões da ZTA e na redução da taxa de resfriamento. Atenção deve 

ser dada a soldagem usando múltiplos passos, mesmo no chamado “passe sem adição”, com o 

uso de fonte de calor pequena (LINNERT, 1965).  

Outros cuidados recomendados são evitar tempo de permanência prolongado em altas 

temperaturas, manter temperaturas de interpasses abaixo de 120 
o
C, minimizar energia de 

soldagem, evitar taxas de resfriamento baixas e manter as soldas tão limpas quanto possível 

(ASM, 2015).    
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2.8 METALURGIA DA SOLDA 

 

2.8.1 Transferência de calor na soldagem 

 

 A maioria dos processos de soldagem por fusão é caracterizada pela utilização de uma 

fonte de calor intensa e localizada. Esta energia concentrada pode gerar em pequenas regiões, 

temperaturas elevadas, altos gradientes térmicos, variações bruscas de temperatura e, 

conseqüentemente, extensas variações de microestrutura e propriedades em um pequeno 

volume de material. 

Na soldagem a arco elétrico, o aporte térmico (heat input) é definido como o calor 

cedido à junta soldada por unidade de comprimento e é calculado pela equação (WAINER; 

BRANDI; MELLO, 1992): 

 

 Aporte Térmico (KJ / mm) = 0,006 x      Tensão (V) x Corrente (A)  

                                                              Velocidade de soldagem (cm / min) 

 

 Após a soldagem a dissipação de calor ou resfriamento ocorre, primariamente, pela 

condução nos componentes adjacentes, tais como, o metal adjacente mais frio, ferramentas e 

dispositivos. Portanto, o ciclo térmico a qualquer ponto próximo da zona soldada, representa a 

dissipação de calor associada com a soldagem, e depende das variáveis relacionadas ao 

processo (quantidade do calor efetivo aplicado), do material (condutividade térmica) e da 

configuração da montagem. Este processo pode ser visualizado na Figura 12 que ilustra as 

causas de perda de energia durante transferência de uma fonte de soldagem para a peça 

trabalhada (MESSLER, 1999). 

Assim, o calor pode representar uma fonte potencial de problemas devido à influência 

direta nas transformações metalúrgicas e nos fenômenos mecânicos que ocorrem na zona de 

solda e inúmeros fatores devem ser considerados como, aporte de energia, rendimento térmico 

do arco elétrico, distribuição e picos de temperatura durante a soldagem, tempo de 

permanência nessas temperaturas e velocidade de resfriamento da zona de solda (WAINER; 

BRANDI; MELLO, 1992).  
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Figura 12 – Causas de perda de energia durante transferência de uma fonte de soldagem para 

a peça trabalhada. 

 

Fonte: Adaptado de (MESSLER, 1999) 

 

A Figura 13, ilustra a distribuição de temperatura de soldagem no caso de uma fonte 

móvel, indicando a variação da temperatura ao longo do cordão e região adjacente e que pode 

implicar em não homogeneidade das propriedades mecânicas e metalúrgicas dos materiais 

soldados, dada a influência de ciclos térmicos extremamente rápidos e as altas temperaturas. 

 

Figura 13 - Distribuição de temperatura de soldagem no caso de uma fonte móvel. 

 

Fonte: Adaptado de (BLONDEAU, 2008)  

 

A Figura 14 mostra como esta dissipação pode variar considerando-se a espessura do 

material. É observado o comportamento do fluxo ao longo da espessura do material de base 

soldado, dependendo da maior espessura ou menor espessura, bem como, é exemplificado 

com valores esta dependência para um aço carbono-manganês e espessuras de 3 mm e 

infinita, considerando-se a dissipação lateral para o material base. A ZTA (zona termicamente 
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afetada) ou HAZ (heat affected zone) é a fração deste volume mais próximo e, portanto, onde 

as propriedades mudam por causa deste aquecimento e resfriamento. 

 

Figura 14 – Dependência da direção de resfriamento em função da espessura do material de 

base: (a) peça “espessa”; (b) peça “fina” e valores desta dependência para um aço carbono-

manganês e espessuras de (c) 3 mm; e (d) infinita. 

 

                                       (a)                                                             (b) 

 

 

 

 

 

                                         

 

(c)                                                            (d) 

Fonte: Adaptado de (BLONDEAU, 2008)  

 

2.8.2 Zonas constituintes de uma solda em aços 

 

Normalmente, as partes constituintes de uma solda em aços podem ser divididas em 

zona fundida (ZF), uma região de transição entre a zona fundida e o material de base, uma 

região de crescimento de grão, uma zona recristalizada, uma zona parcialmente transformada, 

uma zona temperada, no caso de aços carbono, e o material de base não afetado. 

Em um cordão de solda, o metal líquido da poça de fusão em contato com o metal de 

base não é fortemente superresfriado pois o metal de base foi aquecido até a sua temperatura 

de fusão pela fonte de calor. Assim a formação de um grande número de grãos não tende a 

ocorrer e o cordão de solda é constituído predominantemente por um zona colunar 

(MARQUES; MODENESI; BRACARENSE, 2011).  
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Como a formação de novos grãos é muito limitada, o início da solidificação na poça de 

fusão ocorre principalmente pelo crescimento de grãos do metal de base que estão na linha de 

fusão assegurando a continuidade metalúrgica entre a zona fundida e a ZTA (crescimento 

epitaxial), o que pode ser visto na Figura 15. 

 

Figura 15 – Micrografia de região de transição entre ZF e ZTA mostrando a continuidade dos 

grãos da ZTA na ZF para um aço inoxidável ferrítico, aumento 100X.  

 

Fonte: (WAINER; BRANDI; MELLO, 1992).  

 

As estruturas primárias formadas podem ter aspectos planar, celular, celular-dendrítico e 

colunar dendrítico em função dos modos de solidificação conforme ilustrado na Figura 16. 

 

Figura 16 – Diagrama esquemático da interface sólido / líquido: (a) crescimento planar; (b) 

crescimento celular; (c) crescimento celular-dendrítico; e (d) crescimento colunar dendrítico.  

 

                                             (a)                                                         (b) 

 

                                             (c)                                                         (d) 

Fonte: Adaptado de (WAINER; BRANDI; MELLO, 1992).  
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No caso de enchimento do cordão com múltiplos passes, as estruturas inferiores (zona 

fundida e ZTA) sofrerão as consequências oriundas destas ciclagens térmicas e terão, em 

algum grau, sua microestrutura alterada formando estruturas secundárias conforme ilustra a 

Figura 17. Observa-se que o crescimento epitaxial existirá também entre os cordões de solda. 

 

Figura 17 – Ilustração da granulometria encontrada em soldagem com múltiplos passes.  

 

Fonte: Adaptado de (BLONDEAU, 2008)  

 

 As características da ZTA dependem, fundamentalmente, do tipo de metal de base, do 

processo e procedimento de soldagem. No caso de metais não transformáveis no estado 

recozido, por exemplo, a mudança estrutural mais marcante será o crescimento de grão. Em 

metais transformáveis, a ZTA será mais complexa apresentando regiões de crescimento de 

grão, de refino de grão e uma região chamada intercrítica caracterizada pela transformação 

parcial da estrutura original do metal de base (MARQUES; MODENESI; BRACARENSE, 

2011). 

 

 2.8.3 Microestrutura de solda de aços Maraging 

 

A microestrutura do cordão de solda (zona fundida) dos aços Maraging, no estado 

envelhecido, é constituída de poças de austenita, claras (white pools), regiões escurecidas em 

torno da austenita e a estrutura em forma de matriz de martensita, sendo que as poças de 

austenita se formam em regiões nas quais os elementos de liga estão segregados e, portanto, 

causam um abaixamento da temperatura de reversão (LANG; KENYON, 1971).  

Durante o processo de soldagem do maraging, a região da solda é fundida e resolidifica 

sem o controle dos efeitos da segregação. Esta segregação pode gerar regiões enriquecidas em 
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elementos estabilizadores da fase gama e, consequentemente, aumentar a tendência de 

formação de austenita revertida em um tratamento térmico de envelhecimento pós soldagem 

(FANTON, 2013). 

A ZTA da solda em passe único dos aços Maraging, pode ser dividida segundo Hall e 

Slunder (1968) em três regiões. A região mais próxima à linha de fusão contém martensita 

grosseira, produzida pelo aquecimento a altas temperaturas da região austenítica, onde 

ocorrem considerável crescimento de grão e posterior resfriamento. A próxima região é uma 

zona martensítica (mais clara) que foi aquecida até a região austenítica mas não alto suficiente 

para causar apreciável crescimento de grão. Finalmente, há uma região mais escura, onde o 

fenômeno de reversão da austenita toma lugar e a quantidade de austenita formada é 

considerável. Lang e Kenyon (1971) definem esta última região como zona B, onde um 

pequeno volume de metal é aquecido (593 a 732 
o
C) na região bifásica (austenita + ferrita), 

onde ao final do resfriamento se apresenta como região martensítica com uma fina dispersão 

de austenita revertida, estável, sendo que esta região é também chamada de região 

acastanhada ou banda escurecida. Kumar et al. (1992) chamam a zona martensítica mais clara 

de HAZ I, sendo caracterizada como pobre em soluto, e a zona mais escura contendo uma 

martensita e uma fina distribuição de austenita como HAZ II, sendo caracterizada como rica 

em soluto.  

No Maraging 300, estas duas regiões na ZTA que contém austenita estável e que não 

responderão completamente ao subsequente tratamento térmico, terão uma queda de 1 a 2 

pontos em HRC, no caso da região mais próxima a linha de fusão e, para a região na porção 

mais externa da ZTA, onde os picos de temperatura durante a soldagem atingiram uma 

amplitude entre 886 a 922 
o
C, terão uma queda 2 a 4 pontos em HRC em relação ao material 

base. Austenita estável pode, na solda, ser diminuída se restringido o aporte (input) de calor e 

acelerando resfriamento (LINNERT, 1965). 

Rack (1978) mostrou que aços maraging 18Ni obedecem a relação Hall-Petch 

independentemente da condição de tratamento térmico ou conteúdo da liga e que, para 

granulação grosseira, os aços maraging de alta resistência podem falhar catastroficamente, 

sendo que a falha envolve propagação de trincas intergranulares. 

No caso de reparos em soldas, ocorrem novas ciclagens nestas regiões e que podem ter 

efeitos característicos distintos em função da temperatura e tipo de reparo e das condições 

iniciais da junta (espessura, condição de tratamento térmico, etc). Neste aspecto, Ahmed et al. 

(2012); Kumar et al. (1992); Silva (2014) e Sinha, Arumugham e Nagarajan (1993) apontam o 

surgimento de novas zonas escurecidas em soldas em aços Maraging, submetidas a reparos, 
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oriundas das ciclagens térmicas a que estas regiões foram submetidas e que alteraram as 

características micrográficas e mecânicas.  

Goldberg (1968) mostrou que, para o maraging 300, repetidas ciclagens térmicas 

aumentam a quantidade de austenita retida e a degradação dos valores de envelhecimento. 

Observa-se ainda que, a fratura quando ocorre na solda, tende a propagar-se pelos 

contornos interdendríticos, devido ao acumulo nesses locais de carbonetos e nitretos de Ti e 

outros compostos que reduzem a tenacidade à fratura das soldas (KNOTH; LANG, 1966). 

Nascimento (2004), em pesquisa sobre o comportamento em fadiga do aço ABNT 4130 

após retrabalhos, analisou que, além do controle da porosidade, trincas e inclusões induzidas 

pelo metal de adição, a geometria final do cordão, ou seja, os fatores geométricos são 

fundamentais como fatores de concentração de tensão e influência no rompimento do CDP.  O 

abaulamento, característico do cordão de solda, deve ser suave, evitando-se concentração de 

tensão junto a ZTA e envolvem preponderantemente o raio de concordância e o ângulo entre 

reforço da solda e a ZTA, bem como, a altura e largura do reforço.  

 

2.9 ENVELOPE MOTOR FOGUETE - REQUISITOS DE QUALIDADE DA SOLDA E 

NÚMERO DE REPAROS 

 

2.9.1 Generalidades  

 

Em função do uso do elemento estrutural, a solda é submetida a determinados tipos de 

inspeção não destrutiva, por exemplo, inspeção visual, líquidos penetrantes, partículas 

magnéticas, raios X, etc., para a detecção de indicações que possam prejudicar sua aplicação. 

A Figura 18 ilustra, a partir de exame radiográfico, alguns tipos de indicações em soldas que 

podem conduzir a não aceitação do elemento. 

Quando indicações são caracterizadas como “descontinuidades de tamanho, forma, 

orientação ou localização, as quais prejudicam o uso em serviço da parte na qual ela ocorre”, 

estas são chamadas de defeitos (DU PONT DE NEMOURS, 1987). 

Defeitos como trincas em soldas em Maraging são extremamente raros embora tenham 

sido observados. Porosidades são defeitos mais frequentes e atribuídos a arame não limpo, 

limpeza não adequada durante preparação pré soldagem (LANG; KENYON, 1971).  

Defeitos podem ser encontrados mesmo após o material ter passado pela inspeção não 

destrutiva prevista e do tratamento térmico realizado (MURTY et al., 2014). 
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Figura 18 – Exemplos de tipos de indicações em soldas: (a) mordedura interna;  (b) falta de 

fusão lateral; (c) porosidade dispersa; e (d) inclusão de tungstênio. 

    

(a) (b) (c) (d) 

Fonte: Adaptado de (DU PONT, 1987)  

 

Quando um defeito é detectado em um elemento estrutural, três reações podem ser 

consideradas: 

- mantê-lo como está;  

- repará-lo, sabendo que um reparo pode ser a origem de um outro defeito mais severo; ou 

- substituir o componente defeituoso. 

Existem abordagens de análise da severidade de defeito em que métodos de análise 

baseados em métodos existentes para estruturas homogêneas são adaptados a juntas soldadas 

para análise da severidade e auxílio na tomada de decisão. Entretanto, algumas abordagens 

concebidas para serem simples e capazes de atender às necessidades industriais, têm 

conduzido, em um certo número de casos, a resultados com limitada acuracidade 

(BLONDEAU, 2008). 

A definição de "tamanho, forma, orientação ou localização" das indicações que não são 

permitidas, se faz em função do uso previsto para o elemento. No caso de envelopes motores 

foguete do IAE, os requisitos de qualidade aplicáveis para as soldas do corpo cilíndrico do 

motor, atualmente, são estabelecidos pela norma AWS D17.1/D17.1M:2010, sendo o 

requisito aplicável a classe “A” - critical applications em que, por definição, “uma falha única 

pode causar perda do sistema ou injúrias a pessoal”.  
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Um extrato de tipos e tamanhos de defeitos permissíveis para a classe “A” é mostrado 

na Tabela 10, na qual T é a espessura. 

 

Tabela 10 – Exemplos de critérios de aceitação para soldas para aplicações críticas. 

Critérios de aceitação pol (mm)  

Trincas, Fusão 

incompleta, 

Penetração 

incompleta 

Porosidade de 

superfície 

Porosidade de 

subsuperfície 

Inclusões  Mordedura 

(undercut) 

 

Nenhuma 

Máximo tamanho 

individual  

0,25 T ou 0,030  

(0,76), o que for 

menor 

Máximo tamanho 

individual  

0,33 T ou 0,060 

(1,50), o que for 

menor 

Máximo tamanho 

individual  

0,33 T ou 0,060 

(1,50), o que for 

menor 

Para o 

comprimento 

total da solda 

profundidade 

máxima 0,002 

(0,05) 

 Espaço mínimo 

8 vezes o 

tamanho da 

imperfeição 

adjacente mais 

larga 

Espaço mínimo 

4 vezes o 

tamanho da 

imperfeição 

adjacente mais 

larga 

Espaço mínimo 

4 vezes o 

tamanho da 

imperfeição 

adjacente mais 

larga 

Máximo defeito 

individual 

(0,07T ou 0,030 

(0,76), o que for 

menor 

 Comprimento 

acumulado em 

qualquer 3 

polegadas (75 

mm) de máximo 

de solda 

1 T ou 0,12 

(3,00) o que for 

menor 

Comprimento 

acumulado em 

qualquer 3 

polegadas (75 

mm) de máximo 

de solda 

1,33 T ou 0,24 

(6,00) o que for 

menor 

Comprimento 

acumulado em 

qualquer 3 

polegadas (75 

mm) de máximo 

de solda 

1,33 T ou 0,24 

(6,00) o que for 

menor 

Comprimento 

acumulado em 

qualquer 3 pol 

(75mm) de 

máximo de solda 

 

0,20 (5,08) 

Fonte: Adaptado de (AWS D17.1/D17.1M:2010) 

 

2.9.2 Número de reparos aceitáveis 

  

Reparos em solda implicam na remoção completa dos defeitos, normalmente por 

esmerilhamento ou ponta montada, e o preenchimento da área afetada pela soldagem. 

Sabe-se que um reparo pode conduzir a um defeito igual ou mais severo que o original, 

o que levará a tentativa de um novo reparo. Reparos submetem a estrutura a uma nova 

ciclagem térmica com alterações na microestrutura da junta e também nos cordões da região 

adjacente ao reparo efetuado, bem como, alterações dimensionais a algum grau.  

A norma AWS D13.1-1961 não apresenta qualquer citação com relação ao número de 

reparos aceitável. 
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A norma AWS D17.1/D17.1M:2010 admite o in-process correction, definido como 

qualquer correção de uma solda feita pelo soldador antes de submeter a solda a inspeção de 

aceitação e, neste caso, a norma permite uma tentativa de correção no local da falha. Se 

houver necessidade de mais tentativas para correção no mesmo local da falha, a combinação 

de correções deve ser qualificada como a solda original ou aprovada através de um Material 

Review Board. A norma indica que reparos devem ser definidos em instruções próprias pela 

autoridade de engenharia e estabelecidos em procedimentos. 

Boscov e Damanet (1985), no desenvolvimento de envelopes motores 300M-ESR de 

diâmetro 1000 mm, utilizaram o critério de não aceitar nenhum reparo na solda longitudinal e 

até 2 reparos na solda circunferencial.  

O IAE, com relação ao número de reparos permitidos na mesma região de uma solda do 

envelope motor e, em função da inexistência de definição na norma a respeito deste tema, 

definiu o número limite de um reparo na solda longitudinal e dois reparos na solda 

circunferencial (IAE, 1996), não fazendo distinção do tipo de aço. Estes critérios utilizados, 

somados aos procedimentos habituais de fabricação e controle, têm indicado serem confiáveis 

não permitindo haver a perda de estruturas. 

Os trabalhos relatados na literatura indicam, em alguns casos, a manutenção da 

resistência mecânica e, em outros, queda da resistência com o número de reparos efetuados, 

considerando as diferenças de processos, material e espessuras. Lama (2001) em seu trabalho 

de influência de reparos em solda GTAW em chapas finas em 300M ESR concluiu não haver 

uma variação significativa na resistência mecânica das juntas soldadas a até 2 reparos. Silva 

(2014) em seu trabalho de influência de reparos em solda PAW em chapas finas Maraging 

300 concluiu não haver uma variação considerável na resistência mecânica das juntas 

soldadas submetidas a até três reparos na mesma região da solda. Sinha, Arumugham e 

Nagarajan  (1993) em seu trabalho de influência de reparo em solda GTAW em Maraging 

250 em chapas de 7,8 mm, envelhecidas, concluíram que há perda de resistência mecânica em 

torno de 5 a 6 % mesmo após novo tratamento térmico de envelhecimento aplicado a solda 

reparada. Ahmed et al. (2012), considerando o processo GTAW aplicado em chapas de 

Maraging 250 com espessuras de 5,5 mm, submetidas a 2 reparos e envelhecidas, observou a 

perda de resistência mecânica a um nível de 90 % da solda original. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 PROCEDIMENTO GERAL 

 

O procedimento basicamente dividiu-se em duas partes, o controle de recebimento para 

conhecimento do material base e a produção de corpos de prova representando a solda 

longitudinal do envelope motor, conforme Figura 19. 

 

Figura 19 - Produção de corpos de prova solda longitudinal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (AUTOR, 2015) 

 

Cuidado foi tomado com respeito ao sentido de laminação da chapa e aos cortes das 

tiras para representar a solda longitudinal. A solda longitudinal foi escolhida em função de 

que o esforço nesta junta é duas vezes maior do que na solda circunferencial.  

Os corpos de prova simulando a solda foram produzidos considerando-se dois processos 

diferentes de soldagem, PAW e GTAW, a produção de 1, 2 e 3 reparos e a submissão ao 

tratamento térmico de solubilização e envelhecimento. 

A avaliação foi feita nesses corpos de prova e também em corpos de prova retirados dos 

cordões imediatamente adjacentes aos cordões submetidos aos reparos e que foram expostos 

ao fluxo de calor emanado deste (s) reparo (s). No presente texto, esses corpos de prova são 

chamados de “adjacentes” ou abreviados como "adj". 

Sentido de laminação 

da chapa 

Solda longitudinal 

Corpos de prova 

ensaiados 

Cordão da solda GTAW ou PAW 

Tiras cortadas 

da chapa  Soldagem 
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O fluxograma de trabalho está representado na Figura 20.  

 

Figura 20 - Fluxograma geral de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (AUTOR, 2015)  
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3.2 CONTROLE DE RECEBIMENTO DO MATERIAL 

 

A chapa utilizada nos ensaios é proveniente de um lote de 18 chapas adquiridas junto a 

Böhler em 2009 em aço Maraging 300 com as dimensões de 1000 x 3200 x 3,35 mm.  

Um aspecto geral da chapa que foi utilizada para os ensaios é apresentado na Figura 21. 

 

Figura 21 - Aspecto da chapa utilizada para os ensaios. 

 

Fonte: (AUTOR, 2015) 

 

Conforme Böhler (2007) a designação da liga V720 é equivalente a MIL S46850, DIN 

1.6354LW, ASTM Marage 300, AMS 6521 e 6514 e UNS K93120 produzida através do 

processo VAR e, segundo documentação fornecida, a chapa foi laminada a quente e 

solubilizada (hot rolled, annealed).  

Exames foram feitos no material “como recebido” (as received) para confirmação das 

dimensões e verificação das propriedades de acordo com a especificação de compra. 

Foi feito o exame visual para verificação da existência de riscos, dobras, marcas de 

laminação ou quaisquer defeitos que pudessem afetar o uso do material. 

Foram medidas a espessura, largura e comprimento das chapas com micrômetro e trena 

pela Inspeção de Recebimento do IAE. 

Foram realizadas análises químicas para verificação da composição e exame 

metalográfico para verificação do nível de inclusões, tamanho de grão e tipo de 

microestrutura.  

Foram realizados ensaios mecânicos de dureza e de tração em amostras do material 

recebido e após tratamentos térmicos onde foram consideradas 2 situações: a aplicação de 

ciclo de envelhecimento no material recebido e a aplicação de ciclos de solubilização e 

envelhecimento.  

1000 mm 
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3.2.1 Tratamento térmico 

 

Os ciclos de solubilização e envelhecimento aplicados foram os recomendados na 

literatura (AEROSPACE MATERIAL SPECIFICATIONS - AMS 6521C, 1991) e fabricante 

(BÖHLER, 2007). 

Para o tratamento térmico de solubilização foi utilizado o forno tipo mufla da marca 

BRASIMET modelo K400 com temperatura máxima de 1300 ºC.  

O ciclo de solubilização utilizado envolveu o aquecimento do material até a temperatura 

de 815 ± 5 °C, com uma permanência de 60 minutos no forno, em atmosfera não controlada. 

A taxa de aquecimento foi de 200 
o
C / h. O resfriamento foi feito ao ar, até temperatura 

ambiente, conforme Figura 22.  

 

Figura 22 - Representação esquemática do ciclo térmico de solubilização. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Fonte: (AUTOR, 2015) 

 

Para o tratamento térmico de envelhecimento foi utilizado o forno tipo mufla da marca 

BRASIMET, modelo Koe 40/25/65 com temperatura máxima de 1000 ºC. 

O ciclo de envelhecimento utilizado envolve o aquecimento do material até a 

temperatura de 480 °C ± 5 ºC, com uma permanência de 3 horas no forno, em atmosfera não 

controlada. A taxa de aquecimento foi de 200 
o
C / h. O resfriamento foi feito ao ar, até 

temperatura ambiente, conforme Figura 23.  

 

 

 

 

Temperatura (
o
C) 

Tempo (min) 

815 

60 
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Figura 23 - Representação esquemática do ciclo térmico de envelhecimento. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (AUTOR, 2015) 

 

As análises químicas, a preparação metalográfica e os ensaios mecânicos, bem como os 

tratamentos térmicos foram realizados pela Divisão de Materiais (AMR) do IAE. 

 

3.2.2 Análise química 

 

A determinação de carbono e enxofre foi realizada por combustão direta (ASTM E30, 

1989) no equipamento LECO / CS200; o fósforo foi quantificado por fotometria (ultravioleta) 

no espectrofotômetro micronal B 382; o silício por gravimetria (ASTM E30, 1989) com 

balanças analíticas METLER AE 160 e 166 e os demais elementos; níquel, manganês, cromo, 

molibdênio, cobalto, titânio, cálcio e alumínio por espectrometria de absorção atômica no 

equipamento SpectrAA modelo AA-20 Plus, marca VARIAN. 

 

3.2.3 Exame metalográfico 

 

As amostras foram preparadas segundo a prática metalográfica convencional, isto é, 

embutimento em baquelite, lixamento com lixas d´água de granulometrias 250, 400, 600, 800. 

Em seguida, as amostras foram submetidas ao polimento com solução de alumina (1 μm) e, 

em seguida, com solução de sílica coloidal (0,1 μm). 

Para os exames foi utilizado o microscópio óptico modelo AXIO IMAGER 2, com o 

auxílio da câmera AXIOCAM e do software AXIOVISION pertencentes à empresa ZEISS.  

Temperatura (
o
C) 

Tempo (h) 

480 

3 
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O nível de inclusões foi avaliado por observação visual, com aumento de 100x, sem 

ataque químico, na seção longitudinal da amostra segundo norma ASTM E45 (2013), 

métodos D e Plate III. Foram analisadas as inclusões do tipo A (sulfetos), B (alumina), C 

(silicatos), D (óxidos globulares) e E (nitretos), conforme mencionado na norma AMS6521C 

(1991). 

O exame da microestrutura foi realizado conforme norma ASTM E3 (2011), com 

amostras retiradas tanto no sentido longitudinal de laminação, quanto no sentido transversal.  

O reagente utilizado foi o Vilella (5 ml HCl, 2g Ácido Pícrico em 100 ml Álcool 

Etílico). 

O tamanho de grão foi verificado através de duas amostras nos sentidos longitudinal e 

transversal da chapa. A análise foi feita por microscopia óptica e com o auxilio do software 

Axioimager V 3.4 – módulo GRAIN. Foi utilizado o método dos interceptos, padrão combined 

chord, de acordo com a norma ASTM E112 (2013). 

 

3.2.4 Propriedades Mecânicas 

 

Foram realizados ensaios de dureza e tração em corpos de prova do material recebido 

(laminado à quente e solubilizado) e tratados termicamente para avaliar se as propriedades 

mecânicas estavam dentro das faixas indicadas na AMS6521C (1991) e catálogo do material 

(BÖHLER, 2007).   

 

3.2.4.1 Ensaio de dureza 

 

Para os ensaios de dureza na amostra do material recebido e após os tratamentos 

térmicos de solubilização e envelhecimento foi utilizado um Durômetro WILSON, modelo 

1JR, em Rockwell escala C (HRC), carga de 150 kg, conforme norma ASTM E18 (2014). 

 

3.2.4.2 Ensaio de tração – Material base 

 

Para os ensaios de tração do material base foi utilizada uma máquina de tração 

INSTRON modelo 3382, com a capacidade de 100 kN, em temperatura ambiente de 24 °C ± 

6 °C, com aplicação de carga de forma gradativa com uma velocidade de deformação na 

ordem de 1 mm/min. Venkatanarayana et al. (1996) observa que, considerando o aço 
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Maraging M250, a tensão de escoamento e tensão máxima são independentes das taxas de 

deformação (10
-4

 a 10
-1

 s
-1

) quando aplicadas a temperaturas ambiente a até 400 
o
C. 

Os corpos de provas foram confeccionados conforme norma ASTM E8/E8M (2013) 

(Figura 24) a partir de amostras da chapa considerando-se o sentido longitudinal e transversal 

de laminação.  

 

Figura 24 - Corpo de prova de acordo com norma ASTM E8/8M (medidas em mm). 

 

Fonte: (AUTOR, 2015)  

 

3.3 DESENVOLVIMENTO DA ETAPA DE SOLDAGEM E TESTES  

 

3.3.1 Preparação do material para soldagem 

 

Tiras de tamanho entre 400 a 500 mm de comprimento e 100 mm de largura foram 

cortadas da chapa, no sentido transversal, utilizando-se uma guilhotina conforme mostra a 

Figura 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

57 
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Figura 25 - Tiras de aço Maraging 300 antes de receber a solda.   

 

Fonte: (AUTOR, 2015) 

 

Para o processo de soldagem PAW, não houve necessidade de usinagem das superfícies 

a serem soldadas das tiras, ou seja, foi adotado o acabamento originado do corte da guilhotina. 

Portanto, a preparação destas tiras para soldagem envolveu diretamente o lixamento das 

superfícies próximas à solda com lixa rotativa (flaps) e limpeza com pano e acetona para 

retirada de sujeira e óxidos.  

Para o processo de soldagem GTAW houve a necessidade de usinagem de um chanfro 

em “V”, representado na Figura 26. Constatada a conformidade do chanfro através de 

metrologia, foi feita a limpeza conforme procedimento aplicado para a soldagem PAW 

descrito anteriormente.  

 

Figura 26 - Perfil da chapa com chanfro em "V".  

 

Fonte: (AUTOR, 2015) 

 

 

 

 

3,35 mm 

1,00 mm 

45
o
  

Sentido de laminação da chapa 
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3.3.2 Soldagem 

 

A soldagem foi realizada de modo similar ao que é feito para a fabricação das seções 

cilíndricas dos envelopes motores metálicos do IAE, seja no diâmetro de 1000 mm ou 

envelopes motores de menor porte (550 mm) envolvendo a chamada soldagem longitudinal. 

O processo de soldagem realizado foi de forma contínua, com metal de adição, num 

passe único, na posição plana. A Figura 27 mostra o arranjo utilizado para a soldagem no 

dispositivo de soldagem longitudinal e as garras de pressão sobre as tiras. 

 

Figura 27 - Arranjo das tiras em dispositivo de soldagem longitudinal. 

 

Fonte: (AUTOR, 2015) 

 

Como metal de adição foi utilizado o arame de liga MAR300 do fabricante MC-grade 

com dimensão de 0,035 ” (0,889 mm) especificação AMS 6463A (2013). 

A composição química do arame foi verificada no AMR-IAE. A determinação de 

carbono e enxofre por combustão direta (ASTM E30, 1989) no equipamento LECO / CS200; 

o fósforo por fotometria (ultravioleta) no espectrofotômetro micronal B 382; o silício por 

gravimetria (ASTM E30, 1989) com balanças analíticas METLER AE 160 e 166 e demais 

elementos; o oxigênio e o nitrogênio por fusão com gás inerte e detector por IR e 

termocondutividade (analisador de N e O); e os elementos níquel, manganês, molibdênio, 

cobalto, titânio e alumínio por espectrometria de absorção atômica no equipamento SpectrAA 

modelo AA-20 Plus, marca VARIAN. 
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Para a soldagem PAW, a técnica chamada Keyhole foi utilizada para a união das juntas 

(topo de chanfro reto).  

As imagens da Figura 28 mostram, em detalhes, o Keyhole na parte final do cordão da 

solda PAW e o chanfro reto e o chanfro "V" das tiras, após soldagem PAW e GTAW, 

respectivamente. 

 

Figura 28 - Detalhes das juntas após união das tiras: (a) Keyhole em detalhe da solda PAW; 

(b) perfil da junta PAW - chanfro reto; e (c) perfil da junta GTAW - chanfro "V".  

 
(a) 

 

 
(b) 

 

 
(c)  

Fonte: (AUTOR, 2015) 

 

Para as soldagens das juntas nos processos PAW e GTAW foi utilizado o equipamento 

existente na Divisão de Mecânica do IAE, constituído basicamente de equipamento de 

soldagem MERKLE BALMER modelo Insquare P 421, módulo de plasma MERKLE 

BALMER modelo PT 11, alimentador de arame IMC STA/GTAW e dispositivo de soldagem 

longitudinal desenvolvido pelo Laboratório de Soldagem da Divisão de Mecânica. Para 

ambos os processos, foi usado um backing de cobre perfurado cobrindo toda a extensão do 

dispositivo de soldagem. 
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O processo de soldagem é classificado como “mecanizado”. A Figura 29 mostra os 

equipamentos utilizados nos processos de soldagem. 

 

Figura 29 – Equipamentos de soldagem longitudinal utilizados nos processos PAW e GTAW: 

(a) Visão geral dos equipamentos; e (b) equipamentos em operação soldagem PAW. 

  

                    (a)                                                (b) 

Fonte: (AUTOR, 2015)  

 

Para ambos os processos, o equipamento de soldagem foi utilizado em corrente 

contínua, direta, não pulsada. 

Os parâmetros foram levantados pelo laboratório de soldagem do IAE através de 

parâmetros históricos anteriores, literatura e testes de soldagem efetuados.  

Os parâmetros utilizados para a soldagem a plasma (PAW) são mostrados na Tabela 11 

e os parâmetros utilizados para a soldagem GTAW são mostrados na Tabela 12. 

 

Tabela 11 – Parâmetros soldagem PAW. 

Parâmetros soldagem PAW 

Corrente 133 A 

Voltagem  46 V 

Velocidade de soldagem 300 mm / min 

Velocidade de alimentação do arame 1680 mm / min 

Vazão do gás de proteção (argônio) 25 l / min 

Vazão do gás de plasma (argônio) 3,5 l / min 

Vazão do gás de purga (argônio) 25 l / min 
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Tabela 12 – Parâmetros soldagem GTAW. 

Parâmetros soldagem GTAW 

Corrente 185 A 

Voltagem  36 V 

Velocidade de soldagem 160 mm / min 

Velocidade de alimentação do arame 1680 mm / min 

Vazão do gás de proteção (argônio) 12 l / min 

Vazão do gás de purga (argônio) 12 l / min 

 

Conforme mencionado na revisão bibliográfica (2.8.1), na soldagem a arco elétrico, o 

aporte térmico é calculado pela equação : 

 

 Aporte Térmico (KJ / mm) = 0,006 x      Tensão (V) x Corrente (A)  

                                                              Velocidade de soldagem (cm / min) 

 

 Logo, o aporte térmico para a soldagem PAW é de 1,23 KJ / mm e, para a soldagem 

GTAW, é de 2,50 KJ / mm, ou seja, duas vezes o valor do aporte térmico do processo PAW, 

calculados a partir dos parâmetros das Tabelas 11 e 12.  

 

3.3.3 Simulação do reparo 

 

O passo inicial foi demarcar as regiões onde os reparos seriam produzidos. A extensão 

de cada região de reparo (1, 2 e 3 reparos) foi de aproximadamente 80 mm, suficiente para 

usinar cerca de quatro corpos de prova conforme norma AWS B4.0 (2007) para os ensaios de 

tração. A Figura 30 mostra o corpo de prova de acordo com a norma AWS B4.0 (2007) 

considerando que a espessura do corpo de prova é de 3,35 mm que é a espessura da chapa. 

Este tipo de corpo de prova é recomendado quando se quer obter a resistência mecânica da 

junta, considerando esforços transversais a solda e material em forma de chapas ou tiras, caso 

deste trabalho. 

 

 

 

 



86 

 

Figura 30 - Corpo de prova de acordo com norma AWS B4.0: 2007 (medidas em mm).  

 

Fonte: (AUTOR, 2015)  

 

Entre uma região "reparada" e outra, foi deixado um espaço para retirada de dois corpos 

de prova para verificação do efeito do calor emanado pelos reparos efetuados sobre os 

cordões destas regiões e, em princípio, não há material exógeno proveniente de reparo nestas 

regiões. A Figura 31 mostra uma junta soldada observada pelo lado do reforço, em processo 

PAW na qual são observadas as regiões reparadas e as regiões adjacentes aos reparos. 

Também são observadas as regiões afetadas, transversais à solda, antes e após a simulação de 

reparo. 

 

Figura 31 - Junta após soldagem e simulação de 01 reparo. 

 

Fonte: (AUTOR, 2015) 

 

A abertura do cordão de solda simulando a retirada de uma indicação não permitida pela 

especificação, foi feita de maneira parcial, isto é, representando cerca de 70 % da 

profundidade do cordão ou a profundidade aproximada de 2,3 mm. Restaria aproximadamente 

1,0 mm do cordão original, após cada simulação de reparo efetuado.  

Regiões adjacentes ao reparo  

Regiões de simulação de reparos  
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A Figura 32 mostra o trabalho de abertura de um canal em uma junta. Foi utilizado um 

disco abrasivo, com espessura aproximada de 3 mm (1/8 "), similar ao usado em abertura do 

cordão de solda para remoção de defeitos em envelopes motores reais, simulando assim a 

remoção do defeito para posterior preenchimento com material exógeno, representando assim 

o trabalho real de reparo.  

 

Figura 32 - Abertura de canal na junta soldada com disco de corte. 

 

Fonte: (AUTOR, 2015) 

 

Um processo de limpeza do canal e regiões adjacentes foi executado com lixadeira 

rotativa, contendo lixas grana 60 em forma de flaps, conforme mostrado na Figura 33. Pano 

embebido de acetona foi aplicado para a limpeza final antes da soldagem de reparo.  

 

Figura 33 - Limpeza com lixadeira rotativa.  

 

Fonte: (AUTOR, 2015) 

 

À semelhança do que ocorre nos envelopes motores, o enchimento do canal foi 

executado utilizando-se o processo GTAW, de maneira manual, e soldador qualificado. Este 

trabalho típico, que é um processo especial, bem como o próprio processo de soldagem, é 

mostrado na Figura 34 (a). Os reparos foram feitos sobre uma chapa de cobre. 
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Para o processo de reparo com o processo GTAW manual, o equipamento utilizado foi 

um SYNCROWAVE 300 Miller, com tocha manual GTAW WP-20, mostrada na Figura 34 

(b).  

 

Figura 34 - Reparo em junta: (a) Execução manual do reparo; e (b) Tocha manual GTAW 

WP-20. 

 

 

                    (a)                                                (b) 

Fonte: (AUTOR, 2015) 

 

Os reparos foram executados utilizando-se o mesmo arame de adição da solda original. 

Dois pedaços de comprimento de cerca de 30 a 40 cm eram aramados para aumentar o 

volume do material a ser depositado. A Figura 35 mostra os arames preparados para serem 

utilizados como material de adição pouco antes dos reparos serem efetuados.  

 

Figura 35 - Arames aramados para reparo da junta.  

 

Fonte: (AUTOR, 2015) 
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Os parâmetros de soldagem do reparo estão dispostos na Tabela 13, sendo que a 

velocidade de alimentação do arame e velocidade de soldagem são totalmente dependentes do 

operador, impostas, sobretudo, pela habilidade do soldador.  

 

Tabela 13 – Parâmetros soldagem manual GTAW. 

Parâmetros soldagem manual GTAW 

Corrente 50 A 

Vazão do gás de proteção (argônio) 8 l / min 

 

Após simulação de um primeiro reparo e resfriamento da peça, esse procedimento 

(remoção com disco abrasivo, limpeza e soldagem manual GTAW) foi repetido na mesma 

região que sofreu o primeiro reparo para simular um segundo reparo, e assim sucessivamente, 

para a simulação de um terceiro reparo.  

 

3.3.4 Ensaios não destrutivos 

 

Após a soldagem e reparos efetuados, ensaios não destrutivos foram executados nos 

cordões, inclusive os cordões das regiões adjacentes aos reparos, para verificar a existência de 

defeitos e quantificá-los. 

Estes ensaios são necessários para comprovar que os corpos de prova constituídos a 

partir destas juntas não possuem indicações fora de especificação, capazes de interferir no 

resultado do ensaio de tração e avaliação do processo das rupturas.  

Também fornecem indício quantitativo a respeito da qualidade de soldagem e reparos 

efetuados posto que, um indicativo da qualidade da soldagem, é o número de defeitos 

encontrados por metro linear. 

A inspeção não destrutiva composta de inspeção visual, inspeção por líquidos 

penetrantes e raios X foi executada por operadores qualificados do Laboratório de Inspeção 

Não Destrutiva do IAE. Os critérios para aceitação foram de acordo com a classe “A” – 

aplicações críticas, da norma AWS D17.1/D17.1M (2010). 

As indicações encontradas foram mapeadas e estão dentro da especificação permitida ou 

quando não aceitos pela norma não constituíram corpos de prova testados para este trabalho. 
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3.3.5 Usinagem dos corpos de prova  

 

A partir da junta soldada e inspecionada, foram fabricados corpos de prova para os 

ensaios de tração conforme norma AWS B4.0 (2007) através de processo de eletroerosão a fio 

com o equipamento AGIECHARMILLES modelo FW 2U. A Figura 36 mostra a confecção 

dos corpos de prova no equipamento pertencente à Divisão de Suporte Técnico do IEAv. 

 

Figura 36 - Equipamento AGIECHARMILLES de eletroerosão a fio. 

 

Fonte: (AUTOR, 2015) 

 

O material entre os dois corpos de prova do tipo AWS B4.0 (2007) foi utilizado para 

ensaios metalográficos e dureza. A Figura 37 mostra os cortes realizados para a fabricação do 

corpo de prova e os espaços entre os corpos de prova que puderam ser utilizados para a 

metalografia. 

 

Figura 37 - Modelo de corte do CDP AWS B4.0 (2007) e material para metalografia. 

 

Fonte: (AUTOR, 2015) 

CDP 

AWS 

B4.0 
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3.3.6 Tratamento Térmico: solubilização e envelhecimento 

 

Os corpos de prova, após usinagem das juntas, nas suas diversas situações de soldagem, 

isto é, PAW e GTAW, sem reparo e com os reparos efetuados (1, 2 e 3 reparos) e dos cordões 

das regiões adjacentes aos reparos foram submetidos a tratamento térmico de solubilização e 

envelhecimento na Divisão de Materiais - AMR do IAE/DCTA, seguindo os ciclos descritos 

no item 3.2.1, sendo que no caso da solubilização, a entrada do material no forno na 

temperatura de 590 ºC. A Figura 38 ilustra a realização do tratamento térmico de 

envelhecimento. 

 

Figura 38 - Tratamento térmico de envelhecimento: (a) grade utilizada para montagem dos 

corpos de prova; e (b) colocação do material no forno usado para o envelhecimento. 

  

    (a)        (b) 

Fonte: (AUTOR, 2015) 

 

3.3.7 Ensaio de tração – CDP da junta 

 

Foram realizados ensaios de tração nos corpos de prova soldados e tratados 

termicamente (solubilização e envelhecimento) nas seguintes situações de soldagem: PAW e 

GTAW, sem reparo e com os reparos efetuados (1, 2 e 3 reparos) e cordões das regiões 

adjacentes aos reparos (1, 2 e 3 reparos).  

Para estes corpos de prova soldados foi utilizada a máquina de tração servo-hidráulica 

para ensaios mecânicos tipo MTS, modelo 810.23M, com 250 kN de capacidade com a 

velocidade de ensaio de 1 mm / min da Divisão de Sistemas Aeronáuticos (ASA-E) 

pertencente ao IAE.  
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3.3.8 Fractrografia  

 

Após ruptura dos corpos de prova na máquina de tração, amostras da superfície de 

fratura dos corpos de prova foram limpas (acetona e ultrassom) e analisadas no Microscópio 

Eletrônico de Varredura (MEV) da Marca LEO, modelo 435 VPi da Divisão de Materiais do 

IAE, utilizando a técnica de elétrons secundários.  

Foram analisadas as seguintes situações de soldagem: PAW e GTAW, sem reparo e 

com os reparos efetuados (1, 2 e 3 reparos) e cordões das regiões adjacentes aos reparos (1, 2 

e 3 reparos). A Figura 39 (b) mostra as amostras preparadas para serem analisadas no 

microscópio eletrônico de varredura. 

 

Figura 39 - Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV): (a) vista geral; e (b) detalhe do 

porta-amostras e amostras. 

  

(a)                                  (b) 

Fonte: (AUTOR, 2015) 

 

3.3.9 Exame metalográfico 

 

Foram analisadas as seguintes situações de soldagem: PAW e GTAW, sem reparo e 

com os reparos efetuados (1, 2 e 3 reparos) e cordões das regiões adjacentes aos reparos (1, 2 

e 3 reparos).  

As amostras foram preparadas de maneira idêntica ao procedimento adotado para as 

amostras do material base. 

Para os exames foi utilizado o microscópio óptico modelo AXIO IMAGER 2, com o 

auxílio da câmera AXIOCAM e do software AXIOVISION pertencentes à empresa ZEISS. 
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Como diversas situações de trabalho se apresentam, diferentes ataques químicos foram 

utilizados nos exames, conforme mostrado na Tabela 14. 

 

Tabela 14: Ataques utilizados. 

Ataques utilizados 

Objetivo do ensaio e condição examinada Ataque / Formulação 

Verificação do grão de amostras como 

recebido 

60 % HNO3 em 40 % água destilada 

Eletrolítico 5 V 

Verificação do grão de amostras após 

tratamentos térmicos de solubilização e 

envelhecimento. 

60 % HNO3 em 40 % água destilada 

Eletrolítico 5 V 

Verificação da microestrutura de amostras 

após soldagem 

Fry (40 ml HCl, 5 g CuCl2, 30 ml 

água, 25 ml etanol (95 %)) e 

20 % HNO3 em 80 % água 

Verificação da microestrutura de amostras 

após soldagem e tratamentos térmicos de 

solubilização e envelhecimento 

Nital  3 % (1–5 ml HNO3 em 100 ml 

etanol (95 %)) 

 

Após os exames micrográficos, foram tomadas medidas do cordão de solda (Figura 40) 

a partir das amostras embutidas, com uma lupa graduada HOLTERMANN LH-10/20x com 

menor divisão de 0,05 mm (Figura 41) e com o projetor de perfil OPTIV Classic VM 3020 

(Figura 42) trabalhando em projeção episcópica. 
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Figura 40 – Cordão de solda – medidas levantadas. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (AUTOR, 2015) 

 

Figura 41 - Lupa graduada HOLTERMANN LH-10/20x. 

 

Fonte: (AUTOR, 2015) 

 

Figura 42 - Projetor de perfil OPTIV. 

 

Fonte: (AUTOR, 2015) 

Largura do reforço 

Largura da raiz 

Altura do cordão 

Ângulo α 

 

Raio de concordância “r”  
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3.3.10 Ensaio de dureza 

 

Foram feitas medidas de dureza Vickers (HV) por microindentação em amostras nas 

seguintes situações de soldagem: PAW e GTAW, sem reparo e com os reparos efetuados (1, 2 

e 3 reparos) e cordões das regiões adjacentes aos reparos (1, 2 e 3 reparos).  

O equipamento utilizado foi o microdurômetro FUTURE TECH modelo FM-700, com 

uma carga de 300 gf e com o tempo de penetração de 15 segundos da Divisão de Materiais do 

IAE. Este equipamento é mostrado na Figura 43, em processo de medição de um corpo de 

prova embutido. 

 

Figura 43 - Microdurômetro FUTURE TECH - detalhe da medição.  

 

Fonte: (AUTOR, 2015) 

 

As regiões medidas compreenderam: a linha de centro do cordão de solda (ZF), medido 

transversalmente (linha A-A) e a linha central à espessura da junta (linha B-B). O 

espaçamento utilizado entre dois pontos medidos foi de 0,25 mm. Em regiões da linha central 

onde as medidas mostraram-se uniformes, este incremento foi alterado para 0,5 mm. Este 

procedimento de medição e regiões medidas podem ser vistos na Figura 44. 

 

Figura 44 - Corpo de prova submetido a ensaio de dureza Vickers. 

 

Fonte: (AUTOR, 2015) 

Sentido 

da 

medição 

Sentido da medição 

A 

A 

B 

B 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 CONTROLE DE RECEBIMENTO DO MATERIAL 

 

Após a constatação das condições gerais e dimensões da chapa conforme especificado, 

um corpo de prova foi retirado e enviado para exames no AMR.  

 

4.1.1 Análise química 

 

4.1.1.1 Chapa 

 

Os valores obtidos da análise química efetuada no material recebido, no estado 

laminado à quente e solubilizado, estão dispostos na Tabela 15, bem como, os valores teóricos 

do fornecedor (catálogo), valores de norma internacional e valores de Maraging 300, dito 

nacional, obtido na década de 1980 na Eletrometal/Acesita (SANTOS, 2001). 

Os valores obtidos estão na faixa especificada para o material e são compatíveis com os 

valores esperados do fornecedor. 

 

4.1.1.2 Arame de solda 

 

Foi feita a análise química do arame de solda usado como material exógeno tanto na 

soldagem PAW, GTAW e reparos GTAW. 

Os valores obtidos no arame identificado como NS76403 estão dispostos na Tabela 16 

na qual são comparados com valores de norma internacional AMS 6463, Wire, Steel Welding, 

18.5Ni - 8.5Co - 5.2Mo - 0.72Ti - 0.10Al, (Marage 300), Vacuum Melted, Environment 

Controlled Packaging (2013). 

Os valores obtidos indicaram compatibilidade com a norma aplicável, salvo para teores 

pouco abaixo para níquel e titânio, e maior do que o especificado para oxigênio. 
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Tabela 15 - Composição química do material versus catálogo, especificação e chapa nacional. 

Comparação da composição química do material (porcentagem em peso) 

Elemento Chapa  

recebida, estado 

laminada à quente 

e recozida 

Böhler V720 

VMR 

AMS 6521C Maraging 

300 

nacional 

Alumínio, Al 0,087 ± 0,003 % 0,10 % 0,05 a 0,15 % 0,14 % 

Boro, B   < 0,003 %  

Cálcio, Ca < 0,01 %  < 0,05 %  

Carbono, C < 0,007 % < 0,03 % < 0,03 % 0,010 % 

Cobalto, Co 9,35 ± 0,27 % 9,00 % 8,50 a 9,50 % 9,32 % 

Cromo, Cr 0,06 ± 0,02 %   0,04 % 

Ferro, Fe   remanescente 66,8 % 

Manganês, Mn 0,01 ± 0,03 % < 0,10 % < 0,10 % 0,01 % 

Molibdênio, Mo 4,67 ± 0,31 5,00 % 4,60 a 5,20 % 4,96 % 

Níquel, Ni 18,58 ± 0,06 % 18,50 % 18,00 a 19,00 

% 

17,86 % 

Fósforo, P < 0,004 %  < 0,010 % 0,002 % 

Silício, Si < 0,02 % < 0,10 % < 0,10 % 0,05 % 

Enxofre, S < 0,002 %  < 0,010 % 0,007 % 

Titânio, Ti 0,66 ± 0,03 % 0,70 % 0,50 a 0,80% 0,79 % 

Zircônio, Zr   < 0,02%  
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Tabela 16 - Composição química do arame e especificação. 

Composição química do arame e especificação (porcentagem em peso) 

Elemento AMS 6463 Arame NS76403 

Alumínio, Al 0,05 a 0,15 % 0,079 ± 0,008 % 

Carbono, C 0,010 % máx 0,007 ± 0,006 % 

Cobalto, Co 8,00 a 9,00 % 8,79 ± 0,13 % 

Manganês, Mn 0,10 % máx 0,013 ± 0,033 % 

Molibdênio, Mo 4,50 a 6,00 % 4,54 ± 0,22 % 

Níquel, Ni 18,00 a 19,00 % 17,87 ± 0,17 % 

Fósforo, P 0,010 % máx < 0,004 % 

Silício, Si 0,10 % máx 0,08 ± 0,02 % 

Enxofre, S 0,010 % máx 0,001 ± 0,002 % 

Titânio, Ti 0,65 a 0,80 % 0,61 ± 0,03 % 

Oxigênio  0,0025 (25 ppm) máx 0,0042 ± 0,0000 % 

Nitrogênio 0,005 (50 ppm) máx 0,0019 ± 0,0001 % 

Hidrogênio 0,0025 (25 ppm) máx  

 

4.1.2 Exame metalográfico 

 

O exame de microinclusões foi realizado em amostra sem a aplicação de ataque 

químico, considerada a seção longitudinal do corpo de prova. Foram analisadas as inclusões 

do tipo A (sulfetos), B (alumina), C (silicatos), D (óxidos globulares) e E (nitretos), segundo a 

norma ASTM E45-13, método D.  

Foram observadas inclusões óxido - globulares, tipo D, fina, 1,5 (AMR, 2011) que 

indicam que o material está conforme à norma AMS 6521 (1991), que estabelece o nível de 

inclusão, fina, do tipo D, em até 2,0 (Tabela 17 - Nível de Inclusões conforme norma AMS 

6521) de especificação deste material. 

 

Tabela 17 - Nível de Inclusões conforme norma AMS 6521. 

Nível de inclusões especificado 

Tipo A B C D E 

Fina 1,5 1,5 1,5 2,0 3,0 

Grossa 1,0 1,0 1,0 1,5 2,0 
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 A metalografia descreveu a microestrutura do material como característica de aços 

Maraging no estado solubilizado (Figura 45), constituída de grãos recristalizados, considerada 

a seção transversal da amostra.  

 

Figura 45 - Microestrutura do material como recebido - seção transversal. Ataque: Vilella. 

 

Fonte: (AMR, 2011)  

 

 O exame metalográfico para determinação do tamanho de grão, de acordo com a ASTM 

E112 (2013), usando o método de interceptos em dois campos, indicou tamanho de grão 

ASTM 9 (AMR, 2011).  

 A título de comparação, a norma AMS 6521C (1991) especifica como permissível para 

esta faixa de espessura grãos predominantemente 5 ou mais finos e, ocasionalmente, com 

grãos tamanho 3 e, portanto, o material está dentro da especificação.   

  

4.1.3 Propriedades Mecânicas 

 

As propriedades mecânicas foram avaliadas considerando o material como recebido, 

isto é, laminado à quente e solubilizado, e sua resposta ao tratamento térmico de solubilização 

e envelhecimento. 
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4.1.3.1 Ensaio de dureza 

 

 A amostra do material como recebido, tomadas cinco medidas, indicou uma média de 

35,4 HRC e desvio-padrão de ± 0,2 HRC, pouco acima da especificação da AMS 6521C 

(1991) que define para material solubilizado dureza não maior do que 34 HRC, ou 

equivalente, e 32 HRC conforme catálogo do fabricante (BÖHLER, 2007). 

 

4.1.3.2 Ensaio de tração 

 

Foram realizados ensaios de tração em corpos de prova ASTM E8/E8M (2013) em 

material como recebido, considerados os sentidos longitudinal e transversal de laminação. Os 

resultados são apresentados na Tabela 18, sendo que foram ensaiados 3 exemplares para cada 

situação. A medida de alongamento uniforme ou alongamento total percentual sob Força 

Máxima foi calculada para um comprimento útil de 32 mm. 

 

Tabela 18 - Resultado do ensaio de tração no material como recebido. 

Ensaio de tração - média ± desvio-padrão 

Sentido  Limite de Resistência - 

Rm 

 (MPa) 

Limite de Escoamento - 

LE   

(MPa) 

Alongamento 

uniforme - Agt  

(%) 

Longitudinal  929,2 ± 0,2 784,7 ± 3,6 10,5 ± 0,22 

Transversal  951,7 ± 16,0 794,2 ± 3,2 10,9 ± 0,87 

 

Os resultados das características medidas indicam baixa anisotropia embora as 

diferenças encontradas são estatisticamente não significativas.  

 

4.1.3.3 Resposta ao tratamento térmico 

 

 Corpos de prova foram fabricados a partir de amostra retirada da chapa para verificar 

resposta ao tratamento térmico de solubilização e envelhecimento considerado. 

 Os resultados do ensaio de dureza após os tratamentos térmicos indicaram valores de 50 

a 55 HRC, compatíveis com a especificação da AMS 6521C (1991) que recomenda valores 

não inferiores a 50 HRC e valores esperados de 55 HRC, conforme catálogo do fabricante 

(BÖHLER, 2007). 
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 Os resultados do ensaio de tração estão apresentados na Tabela 19, sendo que foram 

ensaiados 3 exemplares para cada situação. Os corpos de prova foram submetidos à: 

- solubilização - sentidos longitudinal e transversal; 

- envelhecimento – sentido longitudinal; e 

- solubilização e envelhecimento – sentido longitudinal.  

A medida de alongamento uniforme ou alongamento total percentual sob Força Máxima 

foi calculada para um comprimento útil de 32 mm para o material solubilizado e 57 mm para 

o material envelhecido, respectivamente.  

 

Tabela 19 - Resultado do ensaio de tração - resposta ao tratamento térmico. 

Ensaio de tração - média ± desvio-padrão 

Material como recebido 

submetido a 

Limite de 

Resistência – Rm  

 (MPa) 

Limite de 

Escoamento - LE   

(MPa) 

Alongamento 

uniforme - Agt  

(%) 

Solubilização - sentido 

longitudinal 

956,9 ± 4,0 774,7 ± 16,8 11,2 ± 1,92 

Solubilização - sentido 

transversal 

986,7 ± 50,6 787,3 ± 31,7 10,8 ± 3,23 

Envelhecimento - sentido 

longitudinal 

1953,8 ± 5,0 1801,3 ± 27,9 5,3 ± 0,39 

Solubilização e envelhecimento - 

sentido longitudinal 

1976,6 ± 1,4 1826,6 ± 34,1 5,4 ± 0,29 

 

A tendência dos valores no sentido transversal mostrarem-se superiores aos valores no 

sentido longitudinal, observada a partir dos resultados do material como recebido, se manteve 

após a aplicação de um segundo tratamento térmico de solubilização. 

Ainda, tomados os valores das Tabelas 18 e 19, há a indicação de aumento na 

resistência mecânica nas situações do material como recebido (laminado à quente e 

solubilizado) submetido à uma segunda solubilização em ambos os sentidos. Conforme 

colocado na revisão bibliográfica, novas ciclagens de solubilização podem conduzir a uma 

melhoria das características mecânicas devido a um refino da estrutura (ASM, 2015; HALL; 

SLUNDER, 1968).  
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O material como recebido submetido diretamente a envelhecimento apresentou valores 

(1954 MPa) inferiores aos valores do material como recebido submetido à solubilização e 

envelhecimento (1977 MPa). Isto pode ter sido decorrente do refino da estrutura mencionado 

no parágrafo anterior. 

A Tabela 20 apresenta os valores de propriedades mecânicas esperados a partir do 

catálogo do fabricante, especificação do projeto e especificação do material. 

Embora o valor esperado para resistência mecânica do material como recebido do 

catálogo Böhler seja de 980 a 1130 MPa e, conforme Tabela 19, o material se encontra abaixo 

desta faixa, a resposta ao tratamento térmico de envelhecimento é compatível com os valores 

de catálogo de material e com a norma aplicável e atende a valores de projeto.  

 

Tabela 20 - Propriedades mecânicas esperadas - fabricante, projeto e especificação.  

Propriedades mecânicas esperadas 

 Condição Limite de 

Resistência – Rm 

(MPa) 

Limite de 

Escoamento - LE 

(MPa) 

Alongamento 

uniforme - Agt 

(%) 

Catálogo de 

fabricante 

(BÖHLER, 2007) 

Solubilizado 

 

980 a 1130 650 10 

Envelhecido 1860 a 2260 1815 6 

 

Projeto 

(TEIXEIRA, 2011) 

 

Envelhecido 

 

1765 

 

1570 

 

8 

 

AMS 6521C (1991) 

 

Envelhecido 

 

1930 

 

1860 

 

8 

 

 

4.2 DESENVOLVIMENTO DA ETAPA DE SOLDAGEM E TESTES  

 

4.2.1 Aspecto geral da junta soldada antes do tratamento térmico  

 

A Figura 46 apresenta o aspecto geral da junta após soldagem com o processo PAW, na 

qual se pode observar em detalhe o Keyhole do cordão executado. Pode-se observar, de 

maneira qualitativa, a zona termicamente afetada e sua extensão nos sentidos transversal e 

longitudinal da solda.  
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Figura 46 – Junta após soldagem PAW: (a) Keyhole final do cordão – lado reforço; (b) 

aspecto geral - lado reforço; (c) Keyhole final do cordão - lado raiz; e (d) aspecto geral - lado 

raiz.  

 

  

(a)                                                                   (b) 

  

(c)                                                                    (d) 

Fonte: (AUTOR, 2015) 

 

As Figuras 47, 48 e 49 apresentam os aspectos gerais da junta após soldagem PAW e 1, 

2 e 3 reparos efetuados. Enquanto no cordão virgem proveniente da soldagem original esta 

zona afetada se apresenta visualmente em torno de 0,5 cm para cada lado do cordão, nas 

situações de reparo esta zona apresenta-se aumentada, não sendo possível concluir, 

visualmente, que há um aumento desta região com o aumento do número de reparos.  
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Figura 47 – Junta após soldagem PAW e 1 reparo: (a) aspecto geral - lado reforço; (b) início 

do cordão – lado reforço; e (c) início do cordão – lado raiz. 

 

(a) 

  

(b)                                                        (c) 

Fonte: (AUTOR, 2015) 

 

Figura 48 – Junta após soldagem PAW e 2 reparos: (a) aspecto geral - lado reforço; (b) início 

do cordão – lado reforço; e (c) início do cordão – lado raiz. 

 

(a) 

  

      (b)                                                      (c) 

Fonte: (AUTOR, 2015) 
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Figura 49 – Junta após soldagem PAW e 3 reparos: (a) aspecto geral - lado reforço; (b) início 

do cordão – lado reforço; e (c) início do cordão – lado raiz. 

 

 

(a)                          

  

(b)                                                        (c) 

Fonte: (AUTOR, 2015) 

 

Análise similar foi feita para as amostras soldadas com o processo GTAW. A Figura 50 

mostra o aspecto geral da soldagem GTAW e detalhes do início do cordão.  

 

Figura 50 – Junta após soldagem GTAW: (a) aspecto geral - lado reforço; (b) aspecto geral - 

lado raiz; (c) início do cordão – lado reforço; e (d) início do cordão – lado raiz. 

  

 (a)                                                      (b) 

  

(c)                                                        (d) 

Fonte: (AUTOR, 2015) 
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De forma qualitativa pode-se observar a extensão da zona termicamente afetada, pouco 

maior de 0,5 cm, para a soldagem GTAW e que indica um pequeno aumento na extensão 

desta região em relação ao processo PAW.  

A Figura 51 apresenta aspectos da junta após soldagem GTAW e 1, 2 e 3 reparos 

efetuados. 

Não há indicativo positivo que os reparos efetuados, considerada a soldagem original 

GTAW, tenham aumentado a zona termicamente afetada.  

 

Figura 51 – Junta após soldagem GTAW: (a) aspecto geral - lado reforço, amostra 1; (b) 

aspecto geral - lado reforço, amostra 2; (c) detalhe do final do cordão – lado reforço, solda 

sem reparo; (d) detalhe de um cordão submetido a 1 reparo – lado reforço; (e) detalhe de um 

cordão submetido a 3 reparos – lado reforço; e (f) detalhe de um cordão submetido a 2 reparos 

– lado reforço. 

  

(a)                                                                 (b) 

  

(c)                                                                 (d) 

  

(e)                                                                  (f) 

Fonte: (AUTOR, 2015) 
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4.2.2 Análise da evolução do tamanho de grão da junta 

 

 Foram feitas micrografias para avaliação do tamanho de grão considerando o material 

de base como recebido e material de base tratado termicamente (solubilização e 

envelhecimento), a junta após soldagem em PAW e GTAW e a junta submetida a um reparo. 

O exame metalográfico para determinação do tamanho de grão foi realizado de acordo com a 

ASTM E112 (2013), usando o método de interceptos em dois campos. 

A Figura 52 mostra o tamanho de grão do material base não tratado, isto é, como 

recebido, considerando um aumento 200x. Conforme colocado no item 4.1.2 Exame 

Metalográfico, o tamanho de grão medido foi ASTM 9 para o material como recebido. 

 

Figura 52 – Tamanho de grão material de base sem TT: (a) sentido transversal; e (b) sentido 

longitudinal. Aumento 200x. Ataque: 60 % HNO3 em 40 % água destilada, eletrolítico 5 V. 

  
 

(a)                                                                    (b) 

Fonte: (AUTOR, 2015) 

  

Pode-se observar na Figura 52, o surgimento de bandas escuras e claras e que estão no 

plano e direção da laminação.  

Estas bandas ou lâminas são atribuídas ao alongamento e “achatamento”, durante o 

processo de laminação, de regiões segregadas surgidas durante a solidificação do lingote. É 

posto que estas bandas, embora possuam composições químicas não homogêneas, parecem 

não afetar a resistência mecânica ou tenacidade à fratura considerados estes sentidos de 

laminação, mas podem reduzir drasticamente a tenacidade à fratura no sentido transversal, ou 

através da espessura (HALL; SLUNDER, 1968). A Tabela 21 (HALL; SLUNDER, 1968) 

apresenta a composição química obtida da análise destas bandas para o aço Maraging 250.  
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Tabela 21 - Composição química de bandas segregadas de uma placa de aço Maraging 250. 

Análise de Micro-sonda de bandas em placa de aço Maraging 

 Elemento químico (porcentagem em peso) 

Área analisada Níquel Molibdênio Titânio 

Bandas brancas (austenita) 20,2 % 6,3 % 0,81 % 

Bandas escuras 19,4 % 5,0 % 0,56 % 

Bandas claras (matriz) 17,6 % 4,3 % 0,38 % 

Média do material bruto 18,0 % 4,7 % 0,44 % 

Fonte: Adaptado de (HALL; SLUNDER, 1968)  

 

A Figura 53 mostra o tamanho de grão do material base recebido, após tratamento 

térmico de solubilização e envelhecimento. O exame das amostras indica que não há alteração 

na granulometria, considerados os sentidos transversal e longitudinal com relação à 

laminação.  

 

Figura 53 – Tamanho de grão material de base solubilizado e envelhecido: (a) sentido 

transversal, aumento 200x; (b) sentido transversal, aumento 500x; (c) sentido longitudinal, 

aumento 200x; e (d) sentido longitudinal, aumento 500x. Ataque: 60 % HNO3 em 40 % água 

destilada, eletrolítico 5 V. 

  
 

                        (a)                                                              (b) 

  
 

 

                        (c)                                                             (d)  

Fonte: (AUTOR, 2015) 
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A Figura 54 mostra a região de transição entre o cordão e a ZTA em uma solda PAW 

sem reparo, antes do tratamento térmico. Pode-se observar um nítido aumento no tamanho 

médio de grão nas regiões próximas ao cordão nas regiões de reforço e raiz e, especialmente, 

na região intermediária entre o reforço e a raiz. Pode-se observar que a região distante de 

cerca de 1 mm da zona fundida se apresenta com um tamanho de grão sensivelmente 

diminuído com relação aos grãos próximos a zona fundida. 

 

Figura 54 – Grãos na região de transição de uma junta PAW: (a) região do reforço, aumento 

100x; (b) região do reforço, aumento 200x; (c) região intermediária reforço-raiz, aumento 

200x; (d) região da raiz, aumento 100x; e (e) região raiz, aumento 200x. Ataque: 60 % HNO3 

em 40 % água destilada, eletrolítico 5 V.  

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 

 

 
(e) 

Fonte: (AUTOR, 2015) 
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A Figura 55 mostra a região de transição entre o cordão e a ZTA em uma junta PAW 

com um reparo.  

 

Figura 55 – Grãos na região de transição de uma junta PAW, submetida a 1 reparo: (a) região 

do reforço, aumento 50x; (b) região do reforço, aumento 100x; (c) região parte superior, 

aumento 100x; (d) região da raiz e intermediária, aumento 50x; (e) região intermediária, 

aumento 100x; e (f) região raiz, aumento 100x. Ataque: 60 % HNO3 em 40 % água destilada, 

eletrolítico 5 V. 

 
(a) 

 
(b) 

 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

Fonte: (AUTOR, 2015) 
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A Figura 56 mostra a região de transição entre o cordão e a ZTA em uma solda GTAW 

sem reparo. Observa-se um aumento do tamanho de grão nestas regiões, especialmente na 

região intermediária entre raiz e reforço da solda. 

 

Figura 56 – Grãos na região de transição de uma junta GTAW: (a) região do reforço, aumento 

50x; (b) região do reforço, aumento 100x – próximo à solda; (c) região do reforço, aumento 

100x; (d) região reforço, aumento 200x; (e) região da raiz, aumento 50x; (f) região raiz, 

aumento 100x; e (g) região intermediária do cordão, aumento 100x. Ataque: 60 % HNO3 em 

40 % água destilada, eletrolítico 5 V. 
 

 

 

 

(a)  

 
(b)                                        

 (d)  

 
(c) 

 

                        (e)   (f)                                                       (g)  

 

  Fonte: (AUTOR, 2015) 

 

A Figura 57 mostra a região de transição entre o cordão e a ZTA em uma solda GTAW 

submetida a um reparo onde os fenômenos descritos de aumento de tamanho de grão se 

repetem. 
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Figura 57 – Grãos na região de transição de uma junta GTAW, submetida a 1 reparo: (a) 

região do reforço, aumento 50x; (b) região do reforço, aumento 100x – próximo a solda; (c) 

região intermediária, aumento 100x; (d) região da raiz, aumento 50x; (e) região raiz, aumento 

100x; e (f) região próxima a raiz, aumento 100x. Ataque: 60 % HNO3 em 40 % água 

destilada, eletrolítico 5 V. 

 

(a) 

 

(c)  

 

 

 

 

(b)  

 

 

 

 

 

 

(d)  

 (e)  

 

 

 

 

 

 

(f)  

Fonte: (AUTOR, 2015) 
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A Tabela 22 mostra o resultado das medições do tamanho de grão ASTM, na região de 

transição próxima a solda, das juntas soldadas com os processos PAW e GTAW, sem reparo e 

submetidas a um reparo, considerados o reforço, a raiz e uma zona intermediária entre o 

reforço e a raiz, sem tratamento térmico posterior à soldagem. 

 

Tabela 22 - Tamanho de grão ASTM na região de transição próxima a solda, das juntas 

soldadas com os processos PAW e GTAW, sem reparo e submetidas a um reparo. 

Tamanho de grão ASTM - região de transição próxima a solda 

 PAW sem 

reparo 

PAW submetida 

a 1 reparo 

GTAW sem 

reparo 

GTAW submetida a 

1 reparo 

Reforço 4 4 4 4,5 

Intermediária 3,5 3,5 3,5 4 

Raiz 4 4 4 4,5 

 

Os valores indicam que os processos PAW e GTAW comparados entre si não geram 

granulometrias de tamanhos diferentes na região de transição.  

Para ambos os processos, as regiões próximas à zona fundida apresentaram-se 

semelhantes, tanto do lado do reforço como do lado da raiz, bem como na região 

intermediária, que apresentou valores superiores de tamanho de grão nas situações colocadas. 

Este aumento do tamanho de grão na região intermediária pode ser explicado pelo maior 

tempo de permanência desta região em uma faixa de temperatura mais alta, ligado à uma taxa 

menor dissipação de calor do que as regiões de reforço e raiz, favorecidos pelo contato com o 

backing (lado raiz) e atmosfera (lado reforço), tanto nas situações de soldagem sem reparo 

como com um reparo. Embora os valores de tamanho de grão para a solda GTAW submetida 

a 1 reparo estejam menores do que os da solda GTAW sem reparo, a proporção de tamanho 

de grão entre as regiões se manteve. Esta diferença pode ser atribuída a uma variação natural 

do processo, e não ao fato de reparo em si. 

Após cerca de 1 mm da zona fundida a região de nítido crescimento de grãos sofre uma 

perceptível alteração, na qual o tamanho de grão começa a gradualmente assemelhar-se ao do 

material base (grão ASTM 9).  

Finalmente, é observada a tendência de surgimento de maclas de recozimento 

(CALLISTER JUNIOR; RETHWISCH, 2014), nos contornos dos grãos da região de 

transição, especialmente nas regiões da raiz e intermediária e que podem ser atribuídas a uma 

maior exposição em tempo e temperatura destas regiões. 

http://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=David%20G.%20Rethwisch
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4.2.3 Microscopia ótica 

 

 A seguir, são apresentados os resultados da microscopia ótica da junta, nas situações de 

soldagem PAW e GTAW, com 0, 1, 2 e 3 reparos e cordões das regiões adjacentes a estes 

reparos, antes do TT, região do cordão e região da ZTA. Posteriormente, estes resultados são 

igualmente apresentados para a situação após tratamento térmico de solubilização e 

envelhecimento. 

 A Figura 58 apresenta o aspecto dos corpos de prova embutidos após ataque para 

análise micrográfica após soldagem - antes do TT (Fry e 20% HNO3 em água) e após TT 

(Nital 3%), respectivamente.  

 

Figura 58 - Aspecto amostras após ataque para amostra na condição: (a) antes de TT. Ataque: 

Fry e 20 % HNO3 em 80 % água; e (b) após TT. Ataque: Nital  3 %. 

 

(a) 

 

(b) 

Fonte: (AUTOR, 2015)  

 

4.2.3.1 Região do cordão sem tratamento térmico 

 

 As micrografias do cordão das juntas soldadas em PAW e GTAW, sem TT, sem reparo 

e submetidas a 1, 2 e 3 reparos são apresentadas na Figura 59 onde pode se observar as 

regiões da solda original (virgem) e a região de reparos efetuados. Com os reparos efetuados 

há a ocorrência de uma alteração do perfil e dimensões do cordão para os quais um 

levantamento dimensional foi feito e consta da seção 4.2.6.3. 
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Figura 59 - Micrografias do cordão antes TT: (a) PAW sem reparo; (b) GTAW sem reparo; 

(c) PAW com 1 reparo; (d) GTAW com 1 reparo; (e) PAW com 2 reparos; (f) GTAW com 2 

reparos; (g) PAW com 3 reparos; e (h) GTAW com 3 reparos. Ataque: 20 % HNO3 em 80 % 

água. 

 
(a) 

 

 
(b) 

 
(c) 

 

 
(d) 

  
(e)  

(f) 

 

 
 (g)  

(h) 

Fonte: (AUTOR, 2015)  

 

 Os detalhes das microestruturas dendríticas apresentadas pelas soldas e reparos podem 

ser visualizados na Figura 60 para uma solda PAW, região do reforço, sem reparo, antes do 

TT. Observa-se a formação de bandas claras e escuras oriundas das ciclagens térmicas no 

decorrer da operação de reparo e também devido às deposições de material feitas, 

PAW GTAW 

PAW 1R 

PAW 3R 

PAW 2R 

GTAW 1R 

GTAW 2R 

GTAW 3R 
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manualmente, para preenchimento do cordão reparado. Pode-se observar na Figura 60 (c), na 

região limite entre cordão e ZTA, o crescimento epitaxial da estrutura dendrítica para o 

cordão, a partir dos grãos da ZTA.  

 

Figura 60 - Solda PAW, antes TT: (a) região do reforço, sem reparo; (b) aspecto do cordão 

com um reparo; e (c) detalhe da região entre o reparo e a solda original. Ataque: 20 % HNO3 

em 80 % água. 

 

(a) 

 

(b)  

 

 

 

 

 

 

 

(c) 

Fonte: (AUTOR, 2015)  

 

A Figura 61 apresenta um cordão após três reparos efetuados. Podem ser observadas as 

linhas limítrofes entre reparos distintas pela alteração das direções das estruturas dendríticas.  

 

 

Bandas claras 

e escuras 

Região limite 

entre cordão 

e ZTA  

PAW 
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Figura 61 - Micrografias do cordão de solda, processo GTAW, após três reparos, antes TT: (a) 

cordão de solda; (b) região entre passes e ZTA; (c) região entre passes; e (d) região entre 

reparo, solda original e região de transição para material de base. Ataque: 20 % HNO3 em 80 

% água. 

 

(a) 

 

(b)  

 

(c) 

 

(d) 

Fonte: (AUTOR, 2015)  

 

 A região da raiz da solda virgem, em função dos reparos efetuados, pode sofrer 

alteração significativa em sua microestrutura. A Figura 62 apresenta aspectos da região da 

raiz da solda virgem PAW e GTAW e submetida a 1 e 3 reparos. Comparadas lado a lado, as 

microestruturas parecem similares apesar dos processos de soldagem e chanfros para a 

soldagem serem diferentes (reto para PAW e "V" para GTAW). É possível visualizar o 

surgimento de bandas escuras no cordão da Figura 62 (e).  Segundo Lang e Kenyon (1971) 
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reparo 
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este fenômeno pode ocorrer, à semelhança das bandas escuras que surgem na ZTA, em função 

de processos de soldagem envolvendo multipasses. 

 

Figura 62 - Microestrutura do cordão, região da raiz, antes TT: (a) PAW, sem reparo; (b) 

GTAW, sem reparo; (c) PAW, um reparo; (d) GTAW, um reparo, (e) PAW, três reparos; e (f) 

GTAW, três reparos. Ataque: 20 % HNO3 em 80 % água. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

 

(e) 

 

(f) 

Fonte: (AUTOR, 2015)  
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 A Figura 63 apresenta o cordão de solda adjacente aos reparos antes TT sendo que a 

Figura 63 (e) apresenta um indicativo de deposição superficial de material exógeno, oriundo 

do reparo. Como esperado o perfil do cordão adjacente aos reparos não apresenta diferença 

com relação à solda virgem correspondente PAW ou GTAW. 

 

Figura 63 - Micrografias do cordão adjacente aos reparos, antes TT: (a) PAW adjacente a 1 

reparo; (b) GTAW adjacente a 1 reparo; (c) PAW adjacente a 2 reparos; (d) GTAW adjacente 

a 2 reparos; (e) PAW adjacente a 3 reparos; e (f) GTAW adjacente a 3 reparos. Ataque: 20 % 

HNO3 em 80 % água. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 

 
 

(f) 

Fonte: (AUTOR, 2015)  
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4.2.3.2 Região da ZTA sem tratamento térmico 

 

A Figura 64 apresenta a região da ZTA para as diversas condições impostas à junta de 

processo de soldagem PAW - lado esquerdo da figura e processo GTAW - lado direito e 

número de reparos (crescente de cima para baixo). Observa-se o surgimento de faixas 

escurecidas de diferentes larguras e a diversas distâncias da linha de fusão. 

 

Figura 64 - Micrografias da ZTA antes TT: (a) PAW sem reparo; (b) GTAW sem reparo; (c) 

PAW com 1 reparo; (d) GTAW com 1 reparo; (e) PAW com 2 reparos; (f) GTAW com 2 

reparos; (g) PAW com 3 reparos; e (h) GTAW com 3 reparos. Ataque: Fry. 

 
(a) 

 

 
 

(b) 

 
(c)  

(d) 

 

 
(e) 

 
(f) 

 

 
(g) 

 
(h) 

 
Fonte: (AUTOR, 2015)  
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A Figura 65 apresenta a micrografia da ZTA de uma junta PAW, sem reparo, antes do 

tratamento térmico. Conforme mencionado na revisão bibliográfica, Hall e Slunder (1968) 

dividem a ZTA de aços Maraging em três regiões: 

- a região mais próxima à linha de fusão contém martensita grosseira, produzida pelo 

aquecimento a altas temperaturas da região austenítica e posterior resfriamento, com 

ocorrência de considerável crescimento de grão. De fato, este notório crescimento dos grãos 

foi observado nos experimentos efetuados e descrito na seção 4.2.2, região A da Figura 65; 

- a próxima região que é uma zona martensítica (mais clara) que foi aquecida até a região 

austenítica, mas não alto suficiente para causar apreciável crescimento de grão, região B da 

Figura 65; e 

- uma região mais escura e definida como uma região onde um volume de metal é aquecido 

(593 a 732 
o
C) na região bifásica (austenita + ferrita) e após o final do resfriamento se 

apresenta como região martensítica com uma fina dispersão de austenita revertida, estável, 

sendo que esta região é também chamada de região acastanhada ou banda escurecida, região 

C da Figura 65.  

 

Figura 65 - Micrografias da junta PAW 0R sem TT - zona termicamente afetada. Ataque: Fry. 

   

   
 

Fonte: (AUTOR, 2015)  

 

A  C  B  
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Embora esta região mais escura (região C) tenha sido observada nos experimentos 

efetuados e as imagens em detalhe da Figura 65, sejam bastante similares às encontradas por 

Kumar et al. (1992), a dureza mais alta encontrada nestas regiões indica que o percentual de 

austenita revertida pode ter sido muito pequeno em detrimento do efeito mais forte de 

aumento de dureza oriundo de precipitados (p.e., Ni3Mo, Ni3Ti e Fe2Mo) que se formaram 

nesta região. Este efeito de aumento de dureza foi também observado na segunda região 

escurecida que surge após reparo em solda por Sinha, Arumugham e Nagarajan (1993).  

O aparecimento de novas regiões escurecidas a cada reparo conforme ilustrado na 

Figura 66 indica a repetição dos fenômenos mencionados sendo que, por vezes, a região 

escurecida da solda original ou virgem é encoberta ou sobreposta pelas regiões formadas pelo 

reparo dando a impressão de que a segunda zona escurecida é nova quando na verdade é a 

primeira (KUMAR et al., 1992). Observa-se que, a cada reparo efetuado, esta situação torna-

se a repetir o que pode ser observado através do aumento das bandas formadas nessa região. 

 

Figura 66 – Micrografias da junta PAW 1R sem TT - zona termicamente afetada. Ataque: Fry. 

   
                      

 

                                                                           

   
                           

Fonte: (AUTOR, 2015)  

Bandas de 

material 

segregado 

Região mais 

clara entre 

regiões 

escurecidas 



123 

 

Após os reparos efetuados, observa-se uma região mais clara, não atacada, entre as 

regiões escurecidas, caracterizada pela diminuição dos valores de dureza expostos na seção 

4.2.4.3. Kumar et al. (1992) encontrou um percentual de 12 a 13% de austenita γ nessa região 

em reparos efetuados em solda de Maraging 250. A aparência desta região mais clara é 

detalhada na Figura 66.  

Também pode ser observado na Figura 66, o aparecimento de bandas escuras ao longo 

do sentido de laminação. Estas bandas foram discutidas na seção 4.2.2 e são compostas de 

material segregado durante o resfriamento do lingote, tomando esta forma durante a 

laminação. 

A Figura 67 ilustra a ZTA dos cordões adjacentes aos cordões submetidos aos reparos e 

observa-se o surgimento de novas regiões escurecidas além da única região escurecida 

proveniente da solda virgem ou original. O calor proveniente dos reparos afeta, portanto a 

ZTA destas regiões, o que é clarificado na seção na seção 4.2.4.3. 

 

Figura 67 - Micrografias da ZTA do cordão adjacente aos reparos, antes TT: (a) PAW 

adjacente a 1 reparo; (b) GTAW adjacente a 1 reparo; (c) PAW adjacente a 2 reparos; (d) 

GTAW adjacente a 2 reparos; (e) PAW adjacente a 3 reparos; e (f) GTAW adjacente a 3 

reparos. Ataque: Fry. 

 
(a) 

 
 

(b) 

 
 (c) 

 
 (d) 

 
 (e) 

 
  (f) 

Fonte: (AUTOR, 2015)  
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4.2.3.3 Região do cordão após tratamento térmico 

 

 O tamanho e forma do grão da ZTA das juntas tratadas são exemplificados na Figura 68 

de uma amostra soldada em PAW, sem reparo em que (a) é a região próxima à zona fundida 

ou zona de transição, (b) e (c) regiões que se afastam pouco a pouco da ZF em direção ao 

material base, sendo que (b) é a região imediatamente após a zona de transição e que fica a 

uma distância de cerca de 1 mm da zona fundida e (c) região próxima ao material base. 

Podem ser observadas a diminuição do tamanho de grão e as bandas de material segregado já 

discutidas.  

 

Figura 68 - Micrografia do cordão e ZTA de solda PAW, sem reparo, após TT: (a) região 

próxima a ZF; (b) região vizinha à região de transição; e (c) região próxima do material base. 

Ataque: Nital  3 %. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Fonte: (AUTOR, 2015)  

 

A Figura 69 apresenta as micrografias dos cordões submetidos ao processo de soldagem 

PAW (à esquerda) e GTAW (à direita) e reparos efetuados, após tratamento térmico de 
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solubilização e envelhecimento. As setas indicam o limite entre a solda virgem e o reparo 

efetuado ou entre reparos. É observado um aumento da área mais clara na região inferior da 

solda ou a região que corresponde à solda virgem com a execução dos reparos, em 

comparação ao material depositado pelo processo de reparo. 

 

Figura 69 - Micrografias do cordão após TT: (a) PAW sem reparo; (b) GTAW sem reparo; (c) 

PAW com 1 reparo; (d) GTAW com 1 reparo; (e) PAW com 2 reparos; (f) GTAW com 2 

reparos; (g) PAW com 3 reparos e (h) GTAW com 3 reparos. Ataque: Nital  3 %. 

 
(a) 

 
(b) 

  
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

 
 

(g)  
(h) 

Fonte: (AUTOR, 2015)  
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 Hall e Slunder (1968) descrevem a microestrutura do material envelhecido como 

compreendendo células dendríticas de martensita com aparência "clara" do ataque, envolta 

por regiões limítrofes de martensita com aparência "escura" do ataque com ilhas em tons 

claros de austenita as quais ocorrem usualmente nas intersecções. Estas regiões intercelulares 

"escuras" e as ilhas de austenita são ricas em níquel, titânio e molibdênio ao passo que as 

células martensíticas "claras" são esgotadas destes elementos.  

 Conforme discutido na revisão bibliográfica, isto ocorre porque durante o processo de 

soldagem do maraging, a região da solda é fundida e resolidifica sem o controle dos efeitos da 

segregação. Esta segregação pode gerar regiões enriquecidas em elementos estabilizadores da 

fase gama e, consequentemente, aumentar a tendência de formação de austenita revertida em 

um tratamento térmico de envelhecimento pós soldagem. 

 A Figura 70 apresenta as micrografias de um cordão de solda em GTAW, sem reparo, 

após o TT onde podemos observar as estruturas relatadas. As imagens ampliadas das 

estruturas dendríticas encontradas para a região do reforço, aumento 1000x, e para a região da 

raiz permitem visualizar o surgimento de ilhas de austenita.  

 A título de comparação, um levantamento destas regiões claras foi feito por Fanton 

(2013) que estimou em 17 % a quantidade de austenita retida na zona fundida após soldagem 

de Maraging 300, em chapas finas, com processo Laser.  

 A Figura 71 ilustra as microestruturas da zona fundida após reparos apresentando as 

micrografias de um cordão PAW após dois reparos. Podem-se visualizar as regiões de 

austenita que surgem nas partes inferiores do cordão (e, f), mas também do passe (d). 

Observam-se as estruturas dendríticas que se formam a partir dos grãos da região da ZTA (d, 

f).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 

 

Figura 70 - Micrografias da junta GTAW 0R após TT. Ataque: Nital  3 %. 

 

 

 

   

  

 

  

   

Fonte: (AUTOR, 2015)  
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Figura 71 - Micrografias da junta PAW 2R após TT: (a) microestrutura da região do reforço; 

(b) micrografia da região de transição entre zona fundida e material base na área do reforço; 

(c) microestrutura do cordão; (d) microestrutura da região de transição entre material de base, 

solda original e reparo na altura do meio do cordão; (e) microestrutura da raiz do cordão; e (f) 

microestrutura da região de transição entre material de base, solda original e reparo na altura 

da raiz. Ataque: Nital  3 %. 
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Fonte: (AUTOR, 2015)  
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4.2.4 Ensaio de dureza 

 

As medidas de dureza Vickers (HV) por microindentação foram feitas em duas etapas.  

A primeira etapa foi a medição da dureza considerada somente a zona fundida, tomando 

o cordão em sua linha central, desde o início da raiz até o final do reforço (linha A-A da 

Figura 44).  

A segunda etapa envolveu a medição de uma linha, aproximadamente na metade da 

espessura da chapa, começando a partir da linha formada pela medição anterior – centro do 

cordão - passando por toda a zona fundida, zona de transição para a ZTA, a própria ZTA e até 

o final do corpo de prova (linha B-B da Figura 44). 

 As medições foram realizadas para as situações pós soldagem, ou seja, antes do 

tratamento térmico de solubilização e envelhecimento, e após o tratamento térmico proposto.  

 Foram analisadas amostras soldadas pelos processos PAW e GTAW, bem como 

amostras retiradas das juntas submetidas à simulação de 1, 2 e 3 reparos. Amostras retiradas 

dos cordões vizinhos às juntas reparadas também foram analisadas. Estas amostras são 

chamadas de “adjacentes” (“adj.”) a 1, 2 ou 3 reparos, dependendo do número de reparos aos 

quais aquele local específico foi submetido. 

  

4.2.4.1 Valores material base  

 

 O resultado da medição da dureza de amostras do material base encontra-se na Tabela 

23 na qual são apresentadas as medidas de dureza Vickers (HV) e sua conversão para 

Rockwell C (HRC), conversão esta feita pelo equipamento de medição de dureza Vickers. 

Estes valores haviam sido obtidos em processos de medição anteriores (4.1.3.1 e 4.1.3.3) para 

as condições de material base como recebido (laminado à quente e solubilizado) e material 

base submetido ao tratamento de solubilização e envelhecimento. 

  

Tabela 23 - Valores de dureza - material base.  

Valores de dureza - material base (Média ± Desvio-Padrão) 

 Como recebido Após solubilização e envelhecimento 

Dureza em Vickers e 

convertido para dureza em 

Rockwell C 

349,4 ± 1,8 HV  

 

35,4 ± 0,2 HRC 

567,9 ± 39,5 HV 

 

53,3 ± 2,4 HRC 
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4.2.4.2 Valores obtidos - Medida do cordão - sentido transversal 

  

Mediu-se a dureza do centro do cordão de solda, no sentido transversal, da raiz ao 

reforço, considerando a situação imediatamente após soldagem ou reparos efetuados e após o 

tratamento térmico de solubilização e envelhecimento.  

A Figura 72 apresenta os valores de dureza para os processos PAW e GTAW para a 

junta sem reparo e reparos efetuados (1, 2 e 3), sem tratamento térmico e, a Tabela 24 

apresenta os valores de média e desvio-padrão para as medidas obtidas. 

O ponto 0 mm, do eixo horizontal x, corresponde a primeira medida obtida a partir da 

raiz da solda. À medida do possível, para fins de comparação visual, procurou-se uniformizar 

a escala dos eixos. A linha vermelha colocada nos gráficos, para fins de comparação, 

representa o valor de 349,4 HV, que é o valor de dureza do material base sem tratamento 

térmico. 

 

Figura 72 - Dureza Vickers (HV) em cordão de solda, sentido transversal, antes TT: (a) PAW; 

e (b) GTAW.  
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Fonte: (AUTOR, 2015) 
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O valor médio calculado é de 348 HV, considerando-se todas as situações, e o desvio-

padrão mais alto apresentado foi de 17,9 HV (GTAW, solda sem reparo). Os valores obtidos 

da média, mostrados na Tabela 24, estão bem próximos entre si e, considerados os valores de 

desvio-padrão, pode-se concluir que os processos PAW e GTAW, individualmente, e o 

número de reparos efetuados, não afetam os valores médios de dureza do cordão. 

Entretanto, o gráfico para o processo GTAW e número de reparos associados (Figura 72 

(b) apresenta, para a região inferior do cordão (região da solda original não removida), valores 

abaixo da média e, também, abaixo do valor de material base. É possível que o aporte térmico 

ligado especificamente à soldagem pelo processo GTAW (dobro do aporte para o processo 

PAW) tenha provocado um fenômeno de aumento, ou de tamanho de grão, ou de presença de 

austenita, causas de perda de valor de dureza em aços Maraging, nesta região. 

 

Tabela 24 - Valores de dureza Vickers, cordão de solda, sentido transversal, antes TT. 

Valores de dureza Vickers - Média ± Desvio-Padrão (HV) 

 

Processo 

Número de reparos 

0 reparo 1 reparo 2 reparos 3 reparos 

PAW 342,8 ± 11,7 347,7 ± 9,9 360,8 ± 7,1 341,0 ± 10,5 

GTAW 344,3 ± 17,9 346,2 ± 8,9 353,0 ± 14,9 341,1 ± 9,6 

 

A Figura 73 apresenta as curvas dos valores da dureza para os processos PAW e GTAW 

das amostras dos cordões adjacentes aos reparos efetuados (1, 2 e 3), sem tratamento térmico, 

cujos resultados estão dispostos na Tabela 25, sob a forma de valores de média e desvio-

padrão.   

 

Figura 73 - Dureza Vickers (HV) em cordão de solda, sentido transversal, processos PAW e 

GTAW, da região adjacente aos reparos, antes TT. 

300,0
325,0
350,0
375,0
400,0
425,0
450,0
475,0
500,0
525,0
550,0
575,0
600,0

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

M
ic

ro
d

u
re

za
 V

ic
ke

rs
 (

H
V

)

Distância raiz - reforço (mm)

adj PAW 1R

adj PAW 2R

adj PAW 3R

adj GTAW 1R

adj GTAW 2R

adj GTAW 3R

Fonte: (AUTOR, 2015) 



132 

 

Duas faixas de valores são observadas. Uma faixa que indica um aumento da dureza do 

cordão e que, em função da temperatura atingida, pode indicar ter havido um início de 

processo de envelhecimento, com a formação de precipitados em certo volume, sendo que o 

envelhecimento como um todo não ocorreu, visto que valores de estruturas típicas 

envelhecidas giram em torno de 550 HV, que está acima da faixa de 480 HV encontrada.  

A outra faixa, mais baixa, tem valores com correspondência com os valores dos cordões 

de solda PAW ou GTAW mostrados na Figura 72 e, é suposto, que os corpos de prova 

escolhidos para esta análise tenham ficado distantes o suficiente da região submetida aos 

reparos de maneira que foram pouco afetados. 

Os valores indicados na Tabela 25 indicam não haver correlação, seja positiva ou 

negativa, entre o número de reparos efetuados e os valores de dureza para os cordões 

adjacentes aos locais reparados, bem como, com relação ao processo PAW ou GTAW. É 

observado um aumento dos valores de desvio-padrão nas medidas destes cordões com relação 

aos valores do cordão original e reparados da Tabela 24, e que pode ser explicado pela 

variabilidade imposta pelas características específicas de cada reparo efetuado, isto é, variação 

da profundidade e posição do rasgo, variação na velocidade de deposição do material 

(manuseio do arame), por exemplo. 

 

Tabela 25 - Valores de dureza Vickers, cordão de solda, sentido transversal, de regiões 

adjacentes aos reparos, antes TT. 

Valores de dureza Vickers - Média ± Desvio-Padrão (HV) 

 

Processo 

Número de reparos 

1 reparo 2 reparos 3 reparos 

PAW  479,3 ± 18,1 447,3 ± 11,7 369,7 ± 14,5 

GTAW 366,0 ± 10,5 509,7 ± 24,6 500,3 ± 19,6 

 

 O mesmo procedimento de medição se repetiu para as amostras na condição após 

tratamento térmico de solubilização e envelhecimento.  

A Figura 74 apresenta o resultado da dureza considerando o processo PAW e GTAW 

para a junta sem reparo e reparos efetuados (1, 2 e 3), após as juntas terem sido submetidas a 

este tratamento térmico. A Tabela 26 apresenta valores de média e desvio-padrão para as 

medidas obtidas. A linha vermelha colocada nos gráficos, para fins de comparação, representa 
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o valor de 567,9 HV que é o valor de dureza do material base após o tratamento térmico de 

solubilização e envelhecimento. 

 

Figura 74 - Dureza Vickers (HV) em cordão de solda, sentido transversal, após TT: (a) PAW; 

e (b) GTAW. 
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Fonte: (AUTOR, 2015) 

 

 Pode-se observar que há uma recuperação dos valores após tratamento térmico, isto é, 

os cordões adquirem valores de dureza próximos aos do material base, exceto para os valores 

da parte inferior (solda virgem) das amostras oriundas do processo GTAW.  

 Os valores apresentados na Tabela 26 não indicam que a dureza aumenta ou diminui 

necessariamente com o número de reparos efetuado. Observa-se também que a maioria dos 

valores das amostras GTAW são, em média, inferiores aos valores das amostras PAW. 
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Tabela 26 - Valores de dureza Vickers, cordão de solda, sentido transversal, após TT. 

Valores de dureza Vickers - Média ± Desvio-Padrão (HV) 

 

Processo 

Número de reparos 

0 reparo 1 reparo 2 reparos 3 reparos 

PAW 543,3 ± 7,7 569,8 ± 15,8 581,0 ± 23,1 568,5 ± 18,0 

GTAW 519,5 ± 19,7 552,2 ± 22,0 556,1 ± 26,1 596,9 ± 34,0 

 

A Figura 75 apresenta o resultado do ensaio de dureza considerando o processo PAW e 

GTAW dos cordões adjacentes aos reparos efetuados (1, 2 e 3), após o tratamento térmico. 

Pode-se observar que os valores obtidos para os cordões GTAW das regiões adjacentes aos 

reparos são menores do que os cordões PAW. Os valores da parte inferior das amostras das 

soldas GTAW também se apresentam menores do que o restante dos valores da linha medida 

para o cordão. A Tabela 27 apresenta, para estas regiões, os valores de média e desvio-padrão 

para as medidas obtidas e indica que os valores de dureza para estas amostras adjacentes aos 

reparos respondem positivamente, isto é, aumentam o valor com o aumento de reparos 

efetuados, embora não significantes estatisticamente.   

 

Figura 75 - Dureza Vickers (HV) em cordão de solda, sentido transversal, processos PAW e 

GTAW, da região adjacente aos reparos, após TT. 
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Fonte: (AUTOR, 2015) 

 

A Figura 76 apresenta a síntese em termos de valores de média, máximo e mínimo 

obtidos de dureza Vickers para o cordão de solda, considerados os processos PAW e GTAW e 

reparos efetuados (1, 2 e 3) e cordões adjacentes às regiões dos reparos, antes e após TT.   
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Tabela 27 - Valores de dureza Vickers, cordão de solda, sentido transversal, da região 

adjacente aos reparos, após TT. 

Valores de dureza Vickers - Média ± Desvio-Padrão (HV) 

 

Processo 

Número de reparos 

1 reparo 2 reparos 3 reparos 

PAW  545,0 ± 12,3 573,0 ± 14,9 607,6 ± 18,3 

GTAW 540,3 ± 30,4 544,7 ± 18,1 547,7 ± 36,9 

 

 

Figura 76 – Síntese de valores de dureza Vickers, cordão de solda, sentido transversal: (a) 

antes TT; e (b) após TT.  
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Fonte: (AUTOR, 2015) 
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 Além das colocações anteriores, pode-se observar que: 

- as diferenças entre os valores médios de dureza para as diferentes situações que se 

apresentavam antes do TT foram diminuídas de uma amplitude de 170 HV para 85 HV; e 

- há uma tendência de aumento dos valores de dureza dos cordões adjacentes às regiões 

submetidas aos reparos com relação à condição de zero reparo.  

O valor mínimo de dureza recomendado pela norma de especificação, AMS 6521C, é de 

514 HV, linha azul na Figura 76 (b). Pode-se observar que os valores mínimos dos cordões de 

solda gerados pelo processo GTAW neste experimento, e que estão localizados na parte 

inferior do cordão, ou solda virgem, estão abaixo do limite estabelecido pela especificação. 

Isto não ocorreu para os cordões de solda gerados pelo processo PAW neste experimento.  

 

4.2.4.3 Valores obtidos - Medida na linha central da junta 

 

A partir de amostras da junta, foram feitas medidas de dureza na seção transversal da 

chapa, a partir do centro do cordão, passando pela ZTA até o material base. 

Estes perfis de dureza estão agrupados para fins de comparação em: 

- PAW; 0, 1, 2 e 3 reparos; antes do tratamento térmico. 

- PAW; região do cordão adjacente a 1, 2 e 3 reparos; antes do tratamento térmico. 

- GTAW; 0, 1, 2 e 3 reparos; antes do tratamento térmico. 

- GTAW; região do cordão adjacente a 1, 2 e 3 reparos; antes do tratamento térmico. 

- PAW; 0, 1, 2 e 3 reparos; após o tratamento térmico de solubilização e envelhecimento. 

- PAW; região do cordão adjacente a 1, 2 e 3 reparos; após o tratamento térmico de 

solubilização e envelhecimento. 

- GTAW; 0, 1, 2 e 3 reparos; após o tratamento térmico de solubilização e envelhecimento 

- GTAW; região do cordão adjacente a 1, 2 e 3 reparos; após o tratamento térmico de 

solubilização e envelhecimento. 

A Tabela 28 apresenta um quadro geral que ilustra a variação ocorrida na ZTA para as 

situações a que as amostras foram submetidas em termos de processo de soldagem (PAW e 

GTAW), número de reparos efetuados (nenhum ou 0, 1, 2 e 3 reparos) e regiões dos cordões 

adjacentes aos reparos antes do tratamento térmico de solubilização e envelhecimento.  

Nesse corte transversal, uma pequena região da zona fundida ou o cordão da solda 

aparece à esquerda de cada imagem e dessa maneira é possível avaliar qualitativamente a 

distância em que certos fenômenos se apresentaram para as situações propostas. Procurou-se 

associar estas bandas escurecidas às medidas de dureza da linha central da junta. 
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Tabela 28 - Variação em transformações da ZTA. Aumento de 12,5 vezes. Ataque: Fry e 20 

% HNO3 em 80 % água. 

Variação em transformações da ZTA 

Situação  Direção: Cordão (ZF)  ZTA  material base 

PAW 0R  

 

PAW 1R  

 

PAW 2R  

 

PAW 3R  

 

PAW ADJ 1R   

 

PAW ADJ 2R   

 

PAW ADJ 3R   

 

GTAW 0R  

 

GTAW 1R  

 

GTAW 2R  

 

GTAW 3R  

 

GTAW ADJ 1R   

 

GTAW ADJ 2R   

 

GTAW ADJ 3R   

 

 

 Considerado o processo de soldagem, PAW ou GTAW, sem reparos (0R), pode-se 

observar o surgimento de uma única região escurecida, a certo grau de escurecimento, largura 

e distância diferentes entre os processos. 

 Considerado o número dos reparos para cada processo, há o surgimento de novas 

regiões escurecidas que tomam forma (largura) e distâncias diferentes a cada reparo.  

ZF 

ZF 

ZF 

ZF 

ZF 

ZF 

ZF 

ZF 

ZF 
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Consideradas as regiões dos cordões adjacentes aos locais de reparo associadas ao 

número de reparos e processo, é observado o surgimento de uma ou mais regiões escurecidas 

de diferentes formas com menor variação do que as regiões reparadas em si. Conforme 

comentado anteriormente, estas regiões em particular sofrem mais fortemente um 

aquecimento de diferentes graus originando diferentes temperaturas dependendo das 

características específicas e únicas de cada reparo imposto.  

A Figura 77 mostra o perfil de medida de dureza para a junta submetida ao processo 

PAW e 0, 1, 2 e 3 reparos, antes do tratamento térmico. O ponto 0,00 mm, do eixo horizontal, 

corresponde ao centro do cordão de solda. A linha vermelha colocada nos gráficos, para fins 

de comparação, representa o valor de 349,4 HV que é o valor de dureza do material base sem 

tratamento térmico. 

Observa-se que na zona de transição do cordão para o material base há, normalmente, 

uma queda de valores de dureza. O perfil de dureza na zona fundida apresenta geralmente 

valores mais baixos do que no restante da linha de medição 

Para o material soldado PAW e não submetido a reparo, a uma distância de 12 mm a 

partir do centro do cordão, os valores de dureza atingem os valores típicos de região 

solubilizada indicando o fim da ZTA. 

As amostras indicam que reparos efetuados aumentam a ZTA. Entretanto, não é 

possível associar que haja correlação entre um aumento do número de reparos e um 

consequente aumento da ZTA. 

 A região mais clara, logo após a região de transição, é formada por martensita o que é 

compatível com os valores de dureza encontrados próximos aos do material base solubilizado.  

Há o surgimento de diversas regiões com valores de dureza acima do valor esperado do 

material base solubilizado, chegando a atingir 500 HV, que é um valor muito próximo do 

valor referência para material envelhecido, indicando um início de processo de 

envelhecimento com a formação de precipitados na matriz martensítica. Também pode ser 

observada a variação de dureza ao longo da linha, em função das ciclagens térmicas a que 

estes locais foram submetidos devido aos reparos efetuados. Assim, há indicação de aumento 

do valor de dureza, em função de envelhecimento, ou queda de valores de dureza, função de 

reversão para austenita. 
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Figura 77 - Perfil de medida de dureza Vickers (HV) em amostra soldada PAW: (a) sem 

reparo; (b) 1 reparo; (c) 2 reparos; e (d) 3 reparos. 
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(c) 

 

(d) 

Fonte: (AUTOR, 2015) 
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A Figura 78 apresenta os perfis considerando os cordões das regiões adjacentes aos 

reparos efetuados. 

 

Figura 78 - Perfil de medida de dureza Vickers (HV) em amostra soldada PAW, cordões das 

regiões adjacentes aos reparos, submetidas a: (a) 1 reparo; (b) 2 reparos; e (c) 3 reparos.  

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Fonte: (AUTOR, 2015) 

 

É mostrado que, tanto o cordão de solda, como a ZTA desses cordões, são afetados 

pelos reparos impostos à região próxima. Com relação ao cordão, isto já havia sido 

evidenciado na Figura 73. Com relação à ZTA, comparando-se a ZTA do material soldado e 
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não reparado, Figura 77 (a), pode-se observar o nítido aumento dos valores de dureza nestas 

regiões. 

A Figura 79 mostra o perfil de medida de dureza para a junta submetida ao processo 

GTAW e 0, 1, 2 e 3 reparos, antes do tratamento térmico. 

Os fenômenos que se apresentam para o processo de soldagem GTAW são similares aos 

apresentados para o processo PAW, inclusive para os reparos efetuados, salvo que as 

distâncias em que os fenômenos ocorrem são maiores. Como exemplo, a própria extensão da 

ZTA que, no caso da solda GTAW, é de 14 mm e, para PAW, é de 12 mm, tomada como 

referência o centro do cordão, ou, de aproximadamente 12 mm para GTAW e 10 mm para 

PAW tomada como referência o fim do cordão, produto de maior aporte térmico do processo 

GTAW. 

A Figura 80 apresenta os perfis considerando os cordões das regiões adjacentes aos 

reparos efetuados para a solda GTAW. O fenômeno de aumento de dureza tanto no cordão 

como na ZTA ocorre similarmente ao encontrado nos cordões das soldas PAW adjacentes aos 

reparos.  

As Tabelas 29 e 30 apresentam os valores de média e desvio-padrão para as soldas 

PAW e GTAW e reparos associados antes do tratamento térmico e cordões das regiões 

adjacentes aos reparos efetuados.  

 

Tabela 29 - Valores de dureza Vickers – cordão e ZTA, antes TT. 

Valores de dureza Vickers - Média ± Desvio-Padrão (HV) 

 

Processo 

Número de reparos 

0 reparo 1 reparo 2 reparos 3 reparos 

PAW 376,8 ± 52,1 401,5 ± 44,1 422,4 ± 62,7 362,4 ± 20,2 

GTAW 388,8 ± 54,0 417,0 ± 72,7  470,7 ± 74,2  386,1 ± 48,8 

 

Tabela 30 - Valores de dureza Vickers – cordão e ZTA, antes TT – região adjacente aos 

reparos. 

Valores de dureza Vickers - Média ± Desvio-Padrão (HV) 

 

Processo 

Número de reparos 

1 reparo 2 reparos 3 reparos 

PAW  474,8 ± 29,5 500,7 ± 42,9 494,7 ± 50,5 

GTAW 441,3 ± 63,4 478,8 ± 46,0 470,8 ± 51,9 
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Figura 79 - Perfil de medida de dureza Vickers (HV) em amostra soldada GTAW: (a) sem 

reparo; (b) 1 reparo; (c) 2 reparos; e (d) 3 reparos. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Fonte: (AUTOR, 2015) 
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Figura 80 - Perfil de medida de dureza Vickers (HV) em amostra soldada GTAW, cordões das 

regiões adjacentes aos reparos, submetidas a: (a) 1 reparo; (b) 2 reparos; e (c) 3 reparos.  

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Fonte: (AUTOR, 2015) 

 

A Figura 81 apresenta o perfil de dureza considerada a solda PAW e reparos após 

tratamento térmico de solubilização e envelhecimento. A linha vermelha colocada nos 

gráficos, para fins de comparação, representa o valor de 567,9 HV que é o valor de dureza do 

material base após o tratamento térmico. 

Há uma queda nítida de valores de dureza na região de transição que atingem níveis 

abaixo do recomendado, 514 HV, da especificação (AMS 6521C). Os valores após a zona de 

transição estão de acordo com a recomendação e similares aos valores obtidos para o material 

base solubilizado e envelhecido. 
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Figura 81 - Perfil de medida de dureza Vickers (HV) em amostra soldada PAW, após TT: (a) 

sem reparo; (b) 1 reparo; (c) 2 reparos; e (d) 3 reparos. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Fonte: (AUTOR, 2015) 
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A Figura 82 apresenta os perfis considerando os cordões das regiões adjacentes aos 

reparos, considerando o pós tratamento térmico. Embora a zona fundida e a zona de transição 

continuem com valores abaixo do restante da junta, estes valores estão dentro do 

recomendado de valores superiores a 514 HV. 

 

Figura 82 - Perfil de medida de dureza Vickers (HV) em amostra soldada PAW, região 

adjacente, após TT, submetida a: (a) 1 reparo; (b) 2 reparos; e (c) 3 reparos.  

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Fonte: (AUTOR, 2015) 

 

 

A Figura 83 apresenta o perfil de dureza considerada a solda GTAW e reparos após 

tratamento térmico de solubilização e envelhecimento. 
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Figura 83 - Perfil de medida de dureza Vickers (HV) em amostra soldada GTAW, após TT: 

(a) sem reparo; (b) 1 reparo; (c) 2 reparos; e (d) 3 reparos. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

 

Fonte: (AUTOR, 2015) 
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 A partir da zona de transição a variabilidade dos valores diminui, sendo que o valor 

calculado médio da junta é de 620 HV, extraídos os valores da região de transição e o próprio 

cordão cujos valores médios são menores. 

A Figura 84 apresenta os perfis considerando os cordões das regiões adjacentes aos 

reparos, após o tratamento térmico. 

 

Figura 84 - Perfil de medida de dureza Vickers (HV) em amostra soldada GTAW, região 

adjacente, após TT, submetida a: (a) 1 reparo; (b) 2 reparos; e (c) 3 reparos.  

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Fonte: (AUTOR, 2015) 
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As Tabelas 31 e 32 apresentam os valores de média, máximo e mínimo para as soldas 

PAW e GTAW e reparos associados após o tratamento térmico e cordões de regiões 

adjacentes.  

 

Tabela 31 - Valores de dureza Vickers – cordão e ZTA após TT. 

 

Valores de dureza Vickers – cordão e ZTA  após TT - Média ± Desvio-Padrão (HV) 

 

Processo de soldagem 

Número de reparos 

0 reparo 1 reparo 2 reparo 3 reparo 

 

PAW 

 

570,1 ± 30,3 

 

560,3 ± 26,4 

 

559,7 ± 20,4 

 

575,9 ± 28,5 

 

 

GTAW 

 

609,6 ± 36,2 

 

626,3 ± 27,4 

 

631,0 ± 30,8 

 

627,8 ± 17,0 

 

 

 

Tabela 32 - Valores de dureza Vickers – cordão e ZTA após TT – região adjacente aos 

reparos. 

 

Valores de dureza Vickers – cordão e ZTA  após TT – região adjacente aos reparos 

 Média ± Desvio-Padrão (HV)  

 

Processo de soldagem 

Número de reparos 

1 reparo 2 reparo 3 reparo 

 

PAW 

 

655,1 ± 39,0 

 

665,5 ± 36,3 

 

679,0 ± 34,6 

 

 

GTAW 

 

620,1 ± 32,7 

 

587,1 ± 46,5 

 

576,5 ± 56,1 

 

 

Os dados obtidos dos perfis de dureza da junta antes e após o TT estão sintetizados na 

Figura 85 - Síntese de valores de dureza Vickers, cordão e ZTA. 
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Os valores de dureza ao longo da junta, após o TT, mostram um fenômeno onde os 

corpos de prova fabricados a partir do processo de soldagem GTAW tem uma dureza maior 

do que os originados pelo processo PAW. Entretanto, esta medida deve ser tomada com certa 

cautela visto que ela se refere ao sentido transversal do cordão e abrange desde o próprio 

cordão, a zona de transição e a zona termicamente afetada. 

 

Figura 85 – Síntese de valores de dureza Vickers, cordão e ZTA: (a) antes TT; e (b) após TT. 
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Fonte: (AUTOR, 2015) 
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 A Figura 86 apresenta os menores valores medidos obtidos na zona fundida (ZF), na 

zona de transição (transição entre a zona fundida e o material de base) e na zona termicamente 

afetada (ZTA) para as diversas situações de trabalho, considerando o material tratado 

termicamente.  

  

Figura 86 - Menor dureza na junta - ZF, Transição e ZTA. 
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Fonte: (AUTOR, 2015) 

 

 Pode-se observar que os valores da ZF e da zona de transição são relativamente 

próximos entre si e os valores obtidos na ZTA são geralmente superiores. Esta menor dureza 

nas ZF e ZT são oriundos de uma maior presença de austenita nestas regiões, bem como, um 

maior tamanho de grão na região de transição. 
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4.2.5 Ensaio de Tração  

 

Corpos de prova confeccionados conforme recomendado na norma AWS B4.0 (2007), a 

partir de juntas soldadas nos processos PAW e GTAW e tratados termicamente, obedecendo 

ao ciclo de solubilização a 815 ºC (1 hora) e envelhecidos a 480 ºC (3 horas), foram 

submetidos à ensaio de tração. Foram ensaiados de 3 a 4 corpos de prova para cada situação 

considerada. 

Também foram submetidos ao ensaio de tração, corpos de prova reparados 1, 2 e 3 

vezes e corpos de prova extraídos das regiões dos cordões adjacentes aos reparos. Neste caso, 

foram ensaiados de 2 a 3 CDPs para cada condição. 

A título de ilustração, a Figura 87 mostra os corpos de prova conforme normas ASTM 

E8/8M e AWS B4.0.  

 

Figura 87 – Corpo de prova de tração ASTM E8/8M e AWS B4.0: (a) visão geral; e (b) 

detalhe da área útil. 

 

(a)                                                                  (b) 

Fonte: (AUTOR, 2015) 

 

O corpo de prova AWS B4.0 utilizado neste trabalho, com a solda transversal com 

relação ao sentido do comprimento, tem como objetivo principal a medição da resistência à 

tração da junta, considerada a tensão sobre uma solda longitudinal de um vaso de pressão de 

forma cilíndrica. Medidas que envolvam deslocamento devem ser vistas com cuidado, visto 

que a seção útil avaliada é heterogênea, envolvendo o cordão da solda em si, a ZTA e o 

material base.  

A Figura 88 apresenta o gráfico de tensão e alongamento percentual para os corpos de 

prova AWS B4.0 constituídos a partir de soldagem PAW e submetidos aos reparos e 

tratamento térmico de solubilização e envelhecimento.  

 

ASTM E8 

ASTM E8 AWS B4.0 

AWS B4.0 
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Figura 88 – Curva Tensão x Alongamento – Processo PAW. 
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Fonte: (AUTOR, 2015) 

 

A Figura 89 apresenta o gráfico de tensão e alongamento percentual para os corpos de 

prova AWS B4.0 constituídos a partir de soldagem GTAW e submetidos aos reparos e 

tratamento térmico de solubilização e envelhecimento. 
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Especificação de 

Projeto: 1765 MPa  
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Figura 89 – Curva Tensão x Alongamento - Processo GTAW. 
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Fonte: (AUTOR, 2015) 

 

As curvas PAW são similares salvo para as condições de 1 e 3 reparos que possuem 

valores superiores de resistência à tração. As curvas GTAW também se apresentam similares 

entre si salvo para as condições de 2 e 3 reparos que apresentam valores de resistência à 

tração e alongamento superiores.  

A Figura 90 apresenta as curvas de tensão e alongamento para todos os corpos de prova 

constituídos seja através do processo PAW ou GTAW. Pode ser observado que as condições 

que ainda se destacam são os corpos de prova com 2 e 3 reparos da soldagem GTAW, com 

níveis superiores de resistência a tração e alongamento. 

 

 

 

Especificação de 
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Figura 90 – Curva Tensão x Alongamento - Processo PAW e GTAW. 
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Fonte: (AUTOR, 2015) 

 

Os valores obtidos para alongamento uniforme ou alongamento total percentual sob 

Força Máxima (Fm)  (NBR ISO 6892 (materiais metálicos – ensaio de tração à temperatura 

ambiente – nov2002) estão dispostos na Tabela 33. O valor desta variável de alongamento, 

Agt, é obtido a partir da divisão do alongamento extensométrico sob força máxima, pelo valor 

de Le que, no caso do CDP AWS B4.0, foi considerado o comprimento de 23 mm, medido 

após os raios de adoçamento do CDP, na região de área reduzida. O valor de Alongamento 

extensométrico sob força máxima (ΔLm) em milímetro foi obtido a partir do valor de 

deslocamento do cabeçote até a altura da carga máxima.  
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Tabela 33 – Medida de Alongamento total percentual sob Força Máxima. 

Medida de Alongamento total percentual sob Força Máxima 

 GTAW PAW 

Condição  ΔLm (mm) Agt (%) ΔLm (mm) Agt (%) 

0R 1,978 8,6 1,747 7,6 

1R 2,177 9,5 1,805 7,8 

2R 2,268 9,9 1,729 7,5 

3R 2,397 10,4 1,842 8,0 

1R adj 1,922 8,4 1,644 7,1 

2R adj 2,114 9,2 1,644 7,1 

3R adj 2,058 8,9 1,819 7,9 

 

 Os valores apresentados indicam um alongamento superior dos CDPs oriundos da 

soldagem GTAW sendo que também há um aumento do alongamento com o número de 

reparos para este processo. Para fins de comparação, o valor obtido de alongamento uniforme 

para o material base, solubilizado e envelhecido foi de 5,4 % e, neste caso, os valores obtidos 

dos CDPs soldados são superiores ao do material base. Entretanto, esta comparação é relativa, 

em função da heterogeneidade do material ao longo do comprimento útil dos CDPs soldados. 

As medidas de tensão de escoamento mostradas na Tabela 34 foram levantadas com o 

uso do método de offset de 0,2% visto que as curvas não apresentaram o chamado escoamento 

descontínuo (Yield Point Elongation ou YPE), embora algumas curvas tenham apresentado 

pequena inflexão. 

 

Tabela 34 – Medidas de tensão de escoamento. 

Medidas de tensão de escoamento (MPa) 

Condição 0R 1R 2R 3R 1R adj 2R adj 3R adj 

GTAW 1676 1645 1765 1705 1621 1781 1698 

PAW 1595 1674 1643 1590 1595 1567 1592 

 

Os valores obtidos de resistência à tração dos CDPs soldados estão reunidos em valores 

de média e desvio-padrão na Tabela 35, bem como, a diferença percentual destes valores com 

relação ao valor obtido para o material base solubilizado e envelhecido que é de 1977 MPa.  
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Tabela 35 – Valores de média e desvio-padrão para resistência mecânica da junta (após 

soldagem e reparos). 

Resistência à tração (MPa) Média ± 1 Desvio-Padrão 

 PAW GTAW 

 RT (MPa) Diferença com relação 

ao material base (%) 

RT (MPa) Diferença com relação 

ao material base (%) 

0 reparo 1829 ± 34 7,5 1835 ± 75 7,2 

1 reparo 1864 ± 24 5,7 1951 ± 23 1,3 

2 reparos 1795 ± 51 9,2 1966 ± 3 0,56 

3 reparos 1858 ± 32 6,0 1961 ± 9 0,81 

adj 1R 1760 ± 26 11,0 1839 ± 69 7,0 

adj 2R 1806 ± 40 8,7 1841 ± 30 6,9 

adj 3R 1811 ± 81 8,4 1881 ± 12 4,9 

 

 

De uma maneira geral, os valores médios obtidos, embora inferiores aos valores do 

material base, atendem à especificação de projeto que é de 1765 MPa. Pode-se observar ainda 

que: 

- os valores de resistência mecânica entre os corpos de prova constituídos pela soldagem 

PAW e GTAW, sem reparo, estão próximos entre si;  

- os valores dos corpos de prova GTAW reparados possuem valores superiores de resistência 

mecânica com relação aos demais;  

- os valores de resistência das juntas das regiões adjacentes aos reparos tem um pequeno 

aumento à medida que o número de reparos aumenta independente do processo original de 

soldagem; e 

- os valores de resistência das juntas das regiões adjacentes aos reparos dos corpos de prova 

originados do processo PAW são inferiores aos produzidos pelo processo GTAW. 

A Figura 91 mostra os valores médios, em conjunto com mais e menos um desvio-

padrão, obtidos para cada situação de trabalho após os corpos de prova soldados terem sido 

solubilizados e envelhecidos. A linha em vermelho indica o valor de resistência mínimo de 

projeto (1765 MPa) e a linha em azul o valor de resistência obtido para o material base (1977 

MPa).  
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Figura 91 - Valores de Resistência à Tração versus Processos de Soldagem e Reparos.  

 

Fonte: (AUTOR, 2015) 

Além das tendências relatadas, pode-se observar que os valores médios de resistência à 

tração das juntas adjacentes aos reparos efetuados são próximos dos valores da junta sem 

reparo levando em conta cada processo de soldagem, salvo para o caso da junta PAW 

adjacente a um reparo efetuado que teve valores inclusive abaixo da especificação de projeto.  

Deve ser observado ainda que a diferença entre a menor média (1760 MPa para o 

cordão PAW adjacente a 1 reparo) e a maior média (1966 MPa para o cordão GTAW com 2 

reparos) foi de 206 MPa. 

Uma análise de variância, considerando todos os valores de resistência à tração, indica 

que, salvo as situações dos corpos de prova produzidos pelo processo GTAW e submetidas a 

reparo (1, 2 e 3 reparos), não há diferença estatisticamente significativa entre as outras 

situações dos corpos de prova soldados (intervalo de confiança de 95% e nível de 

significância de 5%).  

 

 

 

 

 

 

 

PAW            0R                     1R                    2R                    3R                    1R                     2R                   3R                 ADJ 

GTAW                      0R                   1R                     2R                    3R                   1R                    2R                    3R      ADJ 

Material 

base 

1977 

MPa 

Projeto

1765 

MPa 



158 

 

4.2.6 Fratura 

 

4.2.6.1 Aspecto geral da fratura 

 

 A Figura 92 mostra um corpo de prova E8/8M fraturado após ensaio de tração. 

Observa-se que a fratura ocorreu no primeiro terço do comprimento útil e propagou-se em um 

ângulo de 45
o
, com indicação de pequena diminuição de área. 

 

Figura 92 – CDP E8/8M, tratado termicamente e rompido em ensaio de tração: (a) aspecto 

geral; e (b) detalhe da região fraturada. 

 

(a) 

 

(b) 

Fonte: (AUTOR, 2015) 

 

A Figura 93 mostra a região rompida dos corpos de prova soldados pelos processos 

PAW e GTAW, fabricados conforme norma AWS B4.0 (2007), após tratamento térmico de 

solubilização e envelhecimento, nas situações sem reparo. A figura mostra também os corpos 

de prova retirados de cordões das regiões adjacentes aos reparos (1, 2 e 3 reparos) sendo que a 

diferença entre um corpo de prova sem reparo e um corpo de prova da região adjacente a um 

reparo é que este último recebeu fluxos de calor adicionais, ciclagens térmicas, oriundos dos 

reparos, com consequente elevação de temperatura nestas regiões. A hachura indica a região 

do reforço da solda. 
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Figura 93 – CDPs AWS B4.0 tratados termicamente e rompidos em ensaio de tração: (a) 

solda PAW; (b) cordão da região adjacente a 1, 2 e 3 reparos da solda PAW; (c) solda 

GTAW; e (d) cordão da região adjacente a 1, 2 e 3 reparos da solda GTAW. 

 

 

(a) 
 

(b) 

 

(c)  

(d) 

Fonte: (AUTOR, 2015) 

 

De uma maneira geral, há uma tendência da trinca se iniciar na zona limítrofe da zona 

fundida e início da zona termicamente afetada, ou seja, na zona de transição e se propagar 

através da zona fundida da solda até a ruptura final. Há formação de poucas arestas e o plano 

de cisalhamento se faz em toda a extensão transversal do corpo de prova, em um ângulo de 

45º, mostrando um padrão uniforme entre os corpos de prova. Alguns casos em que a trinca 

iniciou-se no centro do cordão de solda, há a formação de uma região com aspecto fibroso 

seguida de regiões simétricas de cisalhamento, em 45º, ao longo da seção transversal do corpo 

de prova. 

PAW 0R 
PAW ADJ 

GTAW 0R 

GTAW ADJ 
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A Figura 94 mostra a região rompida para os corpos de prova após tratamento térmico 

nas situações de 1, 2 e 3 reparos para os processos de soldagem PAW e GTAW. 

 

Figura 94 – CDPs AWS B4.0 tratados termicamente e rompidos em ensaio de tração: (a) 

solda PAW, submetida a 1 reparo; (b) solda PAW, submetida a 2 reparos; (c) solda PAW, 

submetida a 3 reparos; (d) solda GTAW, submetida a 1 reparo; (e) solda GTAW, submetida a 

2 reparos; e (f) solda GTAW, submetida a 3 reparos. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 
 

(e) 

 

(f) 

Fonte: (AUTOR, 2015) 

            

 Similarmente aos corpos de prova sem reparos, as imagens mostram que, para os corpos 

de prova submetidos aos reparos, a fratura tende a iniciar-se na periferia da zona fundida ou 

na zona fundida. Entretanto, a propagação da trinca se fez em duas direções distintas. De 

maneira geral, para os corpos de prova soldados em PAW, a direção e aspecto do plano de 

cisalhamento são similares aos cordões sem reparo. Para os corpos de prova soldados em 

1R PAW 1R PAW 2R PAW 3R 

GTAW 1R 
GTAW 2R GTAW 3R 
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GTAW e submetidos a reparo, a trinca evoluiu para a ZTA até o rompimento em região 

próxima ao raio de adoçamento, que marca o fim da área útil do corpo de prova, sendo que o 

plano de cisalhamento, em 45º, se faz com relação à direção longitudinal ao corpo de prova, 

similar ao mostrado para o corpo de prova E8/8M do material base.  

 

4.2.6.2 Análise por microscopia eletrônica de varredura 

 

Após a execução do ensaio de tração, amostras do material rompido foram analisadas no 

microscópio eletrônico de varredura. 

A análise por microscopia eletrônica de varredura foi feita para corpos de prova 

rompidos em tração constituídos do material de base construído conforme norma ASTM 

E8/E8M e conforme norma AWS B4.0, nas condições estabelecidas de soldagem PAW e 

GTAW, reparos associados e cordões das regiões adjacentes aos reparos, todos tratados 

termicamente (solubilização e envelhecimento). 

De uma forma geral as fraturas mostram micromecanismos de fratura dúctil, pela 

formação de dimples ou alvéolos, apresentando deformações na superfície que também é um 

aspecto de ductilidade. Este aspecto pode ser visto na Figura 95 onde se observa, em material 

de base tratado e rompido, a presença de dimples de aspecto e tamanho bastante uniformes 

indicando o mecanismo predominante da fratura. 

A Figura 96 apresenta aspectos do corpo fraturado do material soldado em PAW e 

tratado termicamente.  

 

Figura 95 – MEV da superfície de fratura de material de base. 

 

Fonte: (AUTOR, 2015) 
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Figura 96 – MEV da superfície de fratura de material soldado PAW: (a) sem reparo - 

macrografia da superfície; (b) sem reparo – detalhe da superfície; (c) 1 reparo - macrografia 

da superfície; (d) 1 reparo – detalhe da superfície; (e) 2 reparos - macrografia da superfície; 

(f) 2 reparos – detalhe da superfície; (g) 3 reparos - macrografia da superfície; e (h) 3 reparos 

– detalhe da superfície. 

 
 

 

  

 
 

 
 

 

  
 

 

Fonte: (AUTOR, 2015) 
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A amostra do material sem reparo, Figura 96 (b), mostra uma intensa formação de 

dimples na superfície de fratura, com tamanho distinto com relação ao material não soldado, 

mas mostrando que o micromecanismo ativado foi o de fratura dúctil. O material submetido a 

um reparo (d) também mostra uma superfície repleta de alvéolos, mas a macrografia (c) 

apresenta já certa irregularidade da superfície com relação ao material sem reparo. Para o caso 

de dois reparos, a imagem (e) indica que a trinca iniciou-se na zona fundida e a atravessou - 

há irregularidades macroscópicas indicando a presença de deformações plásticas. Há mostras 

em (f) que o micromecanismo de fratura preponderante também foi o alveolar (por dimples) 

de forma semelhante à anterior. Finalmente, a superfície do CDP soldado por PAW com três 

reparos apresenta em (g) mostras de deformações plásticas e em (h) dimples com tamanho 

reduzido.  

A Figura 97 mostra a superfície de corpos de prova, soldados em PAW, dos cordões 

adjacentes às regiões reparadas. O corpo de prova próximo à região submetida a um reparo 

mostra uma superfície com pouca irregularidade (a), repleta de dimples (b) e aspecto 

semelhante ao material sem reparo. A superfície (c) correspondente ao cordão adjacente à 

região de dois reparos mostra algumas microporosidades. A região adjacente a 3 reparos 

mostra uma superfície com certa irregularidade no centro (e) que é o meio do cordão de solda 

rompido havendo o predomínio de dimples na fratura (f). 

A Figura 98 (a) mostra a superfície de um corpo de prova soldado com GTAW sem 

reparo. As formações são semelhantes às geradas no rompimento dos corpos do material base 

ou gerados pelo processo PAW mostrando, de uma forma geral deformações na superfície 

(macro) e micromecanismos de fratura dúctil – dimples. As figuras seguintes relacionadas a 

um, dois e três reparos mostram-se similares. Os corpos de prova submetidos a dois e três 

reparos mostram superfícies com deformações plásticas e em (h) dimples alongados da região 

cisalhada. 
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Figura 97 – MEV da superfície de fratura de material soldado PAW, regiões adjacentes aos 

reparos: (a) adjacente a 1 reparo - macrografia da superfície; (b) adjacente a 1 reparo – detalhe 

da superfície; (c) adjacente a 2 reparos - macrografia da superfície; (d) adjacente a 2 reparos – 

detalhe da superfície; (e) adjacente a 3 reparos - macrografia da superfície; e (f) adjacente a 3 

reparos – detalhe da superfície. 

  

  

  

Fonte: (AUTOR, 2015) 
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Figura 98 – MEV da superfície de fratura de material soldado GTAW: (a) sem reparo - 

macrografia da superfície; (b) sem reparo – detalhe da superfície; (c) 1 reparo - macrografia 

da superfície; (d) 1 reparo – detalhe da superfície; (e) 2 reparos - macrografia da superfície; 

(f) 2 reparos – detalhe da superfície; (g) 3 reparos - macrografia da superfície; e (h) 3 reparos 

– detalhe da superfície. 

  

  

  

  

Fonte: (AUTOR, 2015) 
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As imagens mostradas na Figura 99 a seguir referem-se aos corpos de prova de cordões 

das regiões adjacentes aos cordões GTAW submetidos a 1, 2 e 3 reparos. As Figuras 99(a) a 

(f) mostram superfícies muito semelhantes tanto em nível macro como em nível 

microscópico. As superfícies apresentam-se com pouca irregularidade, repletas de dimples e 

aspectos semelhantes ao material sem reparo. 

 

Figura 99 – MEV da superfície de fratura de material soldado GTAW, regiões adjacentes aos 

reparos: (a) adjacente a 1 reparo - macrografia da superfície; (b) adjacente a 1 reparo – detalhe 

da superfície; (c) adjacente a 2 reparos - macrografia da superfície; (d) adjacente a 2 reparos – 

detalhe da superfície; (e) adjacente a 3 reparos - macrografia da superfície; e (f) adjacente a 3 

reparos – detalhe da superfície. 

  

  

  

Fonte: (AUTOR, 2015) 
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4.2.6.3 Fratura – causas prováveis 

 

As possibilidades exploradas para explicar o início e evolução da trinca são a alteração 

da área resistente, diferenças microestruturais resultando em menor dureza localizada e 

fatores de concentração de tensão (fatores de forma). Descartou-se a possibilidade de defeitos 

internos de material, em função do nível de qualidade atestado pelo recebimento do material 

base e em função dos exames não destrutivos os quais as juntas foram submetidas e que 

eliminaram a possibilidade da presença de corpos de prova com defeitos. 

Os corpos de prova foram usinados por eletroerosão e verificados dimensionalmente, o 

que descarta uma diminuição de área devido a este fator. A diminuição local de área causado 

pelo processo de soldagem devido a, por exemplo, presença de mordeduras ou outros defeitos 

superficiais também foi descartado em função dos ensaios não destrutivos efetuados. 

Foram levantadas as dimensões dos cordões originados a partir dos processos PAW e 

GTAW e reparos associados para fins de verificação do resultado do processo.  

A Tabela 36 apresenta valores das dimensões medidas do cordão de solda a partir das 

amostras embutidas e analisadas micrograficamente feitas com uma lupa graduada. Foi 

considerada unicamente a condição de número de reparos. Não foram feitas distinções entre 

corpos de prova tratados ou não para levantamento dos dados. Também não foram feitas 

distinções entre os cordões das regiões adjacentes aos reparos que foram considerados como 

zero reparo para este levantamento.     

 

Tabela 36 – Valores de dimensões do cordão. 

Dimensões do cordão de solda (mm) 

 

Condição  

Dimensão / Processo de soldagem 

Altura do cordão Largura do Reforço Largura da Raiz 

PAW GTAW PAW GTAW PAW GTAW 

0R 4,02 ± 0,19 4,45 ± 0,18 5,41 ± 0,28 7,90 ± 0,57 2,70 ± 0,38 3,40 ± 0,74 

1R 4,14 ± 0,13 4,68 ± 0,050 6,70 ± 0,32 8,10 ± 0,45 3,14 ± 0,20 4,40 ± 0,55 

2R 4,24 ± 0,089 4,90 ± 0,12 6,94 ± 0,25 8,00 ± 0,47 3,16 ± 0,27 3,60 ± 0,22 

3R 4,44 ± 0,27 4,60 ± 0,28 6,86 ± 0,27 7,90 ± 1,2 3,54 ± 0,63 3,25 ± 0,29 

 

Deve ser considerado que a largura da raiz não é influenciada pelo número de reparos, 

embora a tabela indique os valores de maneira separada. 
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As dimensões dos cordões originados a partir da soldagem pelo processo GTAW são 

normalmente maiores do que os gerados pelo processo PAW. Os reparos aumentam as 

dimensões de altura do cordão e largura do reforço, porém, o aumento do número de reparos 

não indica que haverá aumento correspondente destas dimensões. O resultado do ensaio de 

tração indicou que os corpos de prova produzidos pelo processo GTAW e reparadas tiveram 

valores mais elevados. Entretanto, observa-se que não há correlação entre o aumento do valor 

de resistência à tração destes corpos de prova e as dimensões tomadas do cordão mostradas na 

Tabela 36. 

 Foram levantadas as medidas de ângulo e raio do cordão, conforme Figura 40 (Cordão 

de solda – medidas levantadas) para as situações dos corpos de prova soldados em PAW e 

GTAW e submetidos aos reparos, Tabela 37 e situações dos corpos de prova das regiões 

adjacentes aos reparos efetuados, Tabela 38.  

 

Tabela 37 – Medidas de raio e ângulo do cordão de solda com material base, CDPs PAW e 

GTAW. 

Medidas de raio e ângulo do cordão de solda com material base – média e desvio-padrão 

 PAW GTAW 

 0  

reparo 

 

1  

reparo 

2 

reparos 

3 

reparos 

0  

reparo 

1  

reparo 

2 

reparos 

3 

reparos 

Raio  

(mm) 

3,5 ± 1,9 5,7 ± 7,8 1,7 ± 2,2 2,0 ± 1,8 1,6 ± 0,8 1,3 ± 1,2 0,7 ± 0,3 2,4 ± 1,8 

Ângulo 

(graus) 

172 ± 3 171 ± 5 163 ± 4 151 ± 42 170 ± 2 170 ± 4 163 ± 5 169 ± 3 

 

Tabela 38 – Medidas de raio e ângulo do cordão de solda com material base, CDPs PAW e 

GTAW, adjacentes aos reparos. 

Medidas de raio e ângulo do cordão de solda com material base – média e desvio-padrão 

 PAW GTAW 

 1 reparo 2 reparos 3 reparos 1 reparo 2 reparos 3 reparos 

Raio 

(mm) 

3,9 ± 1,7 1,6 ± 0,9 1,9 ± 0,7 4,3 ± 4,5 5,8 ± 3,2 1,1 ± 0,9 

Ângulo  

(graus) 

173 ± 6 171 ± 4 175 ± 3 170 ± 4 169 ± 6 164 ± 4 
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 Os dados não indicam uma tendência ou correlação dessas dimensões com o processo 

de soldagem ou número de reparos.  

 A Figura 100 apresenta um diagrama de correlação entre o valor em ângulo (a) e raio 

(b) e respectiva resistência à tração do corpo de prova. Não há indicação de correlação entre 

essas variáveis e a resistência à tração medida para os corpos de prova ensaiados. 

 

Figura 100 – Correlação entre fatores de forma e resistência à tração: (a) ângulo; e (b) raio. 
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Fonte: (AUTOR, 2015) 

 

 Os valores de dureza medidos ao longo da junta mostram que, de maneira geral, os 

menores valores encontram-se na zona de transição (transição entre a zona fundida e o 

material de base) e na zona termicamente afetada (ZTA) para as diversas situações de 

trabalho, considerando o material tratado termicamente. Este fator somado a existência de 

fatores de concentração de tensão nesse local devido à localização do reforço ou raiz da solda 

ajudam a explicar o porquê da fratura iniciar-se, geralmente, neste local. 

 Os valores de dureza baixo são função da microestrutura encontrada com altos teores de 

austenita e maior tamanho de grão. 

 Com relação a tamanho de grão, conforme colocado na revisão bibliográfica, aços 

maraging 18Ni obedecem a relação Hall-Petch independentemente da condição de tratamento 
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térmico. Neste caso, considerados os tamanhos de grão da zona de transição e do material 

base, o cálculo de tensão de escoamento indicam perda de resistência de escoamento em até 

100 MPa (RACK, 1978).  

 Embora a dureza no cordão após tratamento térmico possa estar mais baixa do que esta 

região de transição, devido ao aumento da altura do cordão é oferecida uma área resistente 

maior e, normalmente, não seria a região onde se iniciaria o processo de rompimento do 

material, embora provavelmente possa vir a ser a região em que o processo de rompimento 

tenderia a se propagar. Entretanto, em alguns casos, a fratura se iniciou no centro do cordão e 

sua propagação envolveu dois planos de cisalhamento de 45º, ao longo de sua seção 

transversal. 

 Com relação às amostras GTAW submetida a reparos, que tiveram valores mais altos de 

resistência e modos de fratura diferenciados, verifica-se que seus valores de dureza nestas 

regiões (Figura 86) indicam uma diferença entre os valores da ZF, da ZT e ZTA pequena, 

sendo que, em algumas situações, valores mais baixos na ZTA do que na ZT/ZF são 

encontrados. Esta relação de igualdade não é encontrada nas outras situações de soldagem 

onde a relação entre valores de dureza da ZT com a ZF e da ZT com a ZTA são bastante 

diferentes. Dada esta característica, uma fratura que se inicia na ZT poderia tender a evoluir 

para a ZTA e não para a ZF, o que explica a direção tomada da fratura nos CDPs GTAW 

submetidos aos reparos. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 Este trabalho propôs caracterizar mecanicamente juntas soldadas de chapas finas em aço 

Maraging 300 com processos PAW e GTAW, submetidas a até 3 reparos em processo manual 

GTAW e submetidas a tratamento térmico de solubilização e envelhecimento. Amostras de 

juntas soldadas sem reparo e submetidas aos reparos, bem como da junta adjacente a estes 

reparos foram analisadas antes e após o tratamento térmico proposto, sendo que o envelope 

motor foguete é o objeto da aplicação deste estudo. 

Logo após a soldagem e reparos, pode ser verificado o surgimento de diferentes bandas, 

claras e escuras na ZTA (Zona Termicamente Afetada). As bandas que surgiram na ZTA após 

os reparos no cordão também se apresentaram nas respectivas ZTAs dos cordões das regiões 

adjacentes aos reparos indicando que estas sofreram impacto das ciclagens térmicas devido 

aos reparos. A variação das medidas de dureza na ZTA associadas a estas bandas indicaram 

valores que apontam para presença de austenita dispersa na matriz, para o caso de queda de 

dureza, e formação de precipitados, para o caso de aumento dos valores de dureza. Com 

relação ao cordão de solda, o resultado do ensaio de dureza indicou que a região inferior do 

cordão, isto é, a região não removida do cordão da solda GTAW para os trabalhos posteriores 

de reparo, tem valores de dureza inferiores ao do restante do cordão e com relação às outras 

situações de trabalho. Isto pode ser creditado a um maior aporte térmico da solda GTAW e 

geometria do chanfro da junta em "V" exigido por este processo que implicaram numa maior 

presença de austenita nesta região. As medidas de dureza do cordão, ZT (Zona de Transição) 

e ZTA indicaram queda de valores da ZF (Zona Fundida) e ZT com relação à ZTA e material 

base devido a presença de austenita nestas regiões e ao maior tamanho de grão no caso da ZT.   

Após terem sido submetidos a tratamento térmico, os valores de dureza da ZTA 

atingiram valores do material base indicando que, apesar da ciclagem a que estas regiões 

foram submetidas, houve a formação de precipitados. Entretanto, apesar da dureza da zona 

fundida e zona de transição terem aumentado, ainda mostraram valores de dureza abaixo do 

valor esperado para o material base.  

Os valores médios de resistência à tração obtidos foram de 1760 a 1966 MPa e, embora 

superiores ao valor de projeto de 1760 MPa, mostraram-se inferiores ao valor do material base 

submetido ao mesmo tratamento (1977 MPa). A análise de resistência à tração indicou que os 

corpos de prova confeccionados com o processo GTAW tiveram uma resposta mais elevada 

do que os confeccionados com o processo PAW considerada a situação de pós TT 

(Tratamento Térmico). Foi observado também que os corpos de prova soldados por PAW 
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obtidos dos cordões das regiões adjacentes aos reparos tiveram valores de resistência 

inferiores à junta sem reparo PAW.  

De maneira geral, os corpos de prova sofreram rompimento na região de transição entre 

cordão e material de base. Embora a dureza no cordão após tratamento térmico possa, em 

alguns casos, estar mais baixa do que esta região de transição, a altura do cordão oferece uma 

área resistente maior. Por esta razão, a fratura iniciou-se na região vizinha a linha de fusão e 

propagou-se na maioria dos casos para dentro do cordão de solda, sendo que as fraturas 

mostraram micromecanismos de fratura dúctil pela formação de alvéolos. Em alguns casos, o 

rompimento deu-se na região do cordão e propagou-se em direção a ZT. Avaliados os fatores 

de forma do cordão de solda, verificou-se que estes fatores, embora importantes 

concentradores de tensão, não foram preponderantes para os níveis de resistência obtidos, 

frente aos fatores de queda de resistência devido à microestrutura, seja pela presença de 

austenita, seja pelo aumento do tamanho de grão nas regiões de início de fratura. 

Portanto, em função dos resultados obtidos, conclui-se que o número de reparos nas 

condições impostas não implicou na queda de resistência mecânica das juntas soldadas em 

PAW ou GTAW. Entretanto, foi observada uma queda de resistência nas juntas soldadas em 

PAW vizinhas a estes reparos, chegando ao limite de resistência do projeto em questão, 

gerando a necessidade de aprofundar este estudo.   
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6 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS  

 

Aprofundar o estudo do efeito de ciclagens térmicas nas regiões vizinhas aos cordões 

reparados. 

Estudar tratamentos térmicos que permitam refinar as estruturas próximas à zona 

fundida.  

Estudar tratamentos térmicos que permitam diminuir a porcentagem de austenita retida 

ou revertida da microestrutura. 

Estudar composições de arame que permitam melhorar as propriedades mecânicas da 

junta.  

Estudar a utilização de ataques químicos que permitam ver com eficiência o tamanho de 

grão e as microestruturas do cordão e ZTA para o Maraging 300 no estado solubilizado ou 

após soldagem.  
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