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RESUMO 

Aços inoxidáveis supermartensíticos são materiais empregados na indústria 

petrolífera para diversos equipamentos que experimentem condições corrosivas e de grandes 

esforços mecânicos, algumas aplicações que podem ser citadas são em linhas de produção de 

petróleo e mandris de injeção de gás para realizar bombeamento gas lift. O surgimento desse 

material e o processo de qualificação dele foi propulsionado pela indústria óleo e gás na década 

de noventa para atender à crescente demanda por materiais alternativos mais economicamente 

eficientes. Tendo em vista o requerimento pela melhor soldabilidade deste aço, surgiu a 

oportunidade para produzir um estudo do comportamento do campo de temperaturas gerado 

durante o processo de soldagem do referido material. No presente trabalho, foi desenvolvido 

um programa interativo no MATLAB para cálculo de perfis de temperatura com base no 

modelo de Rosenthal. O programa de simulação numérica foi desenvolvido de maneira que 

fosse possível produzir gráficos visuais dos perfis de temperatura geradas por um processo de 

soldagem. Após descrever o desenvolvimento do programa, foi apresentada a matriz de teste e 

os resultados obtidos ao variar parâmetros de soldagem para análise do comportamento de 

perfis de temperatura. Uma análise comparativa entre resultados provenientes de uma 

simulação realizada em um sistema GLEEBLE através do software HAZ Simulator foi 

realizada, tornando possível a verificação de semelhanças e diferenças entre os dois métodos 

de simulação. Finalmente, pode-se concluir que o programa desenvolvido no MATLAB produz 

simulações de soldagem, de maneira satisfatória, para diferentes parâmetros de soldagem e 

diferentes propriedades de material. Neste trabalho também pode-se concluir que os resultados 

obtidos pela simulação GLEEBLE e pelo programa de simulação numérica no MATLAB são 

coerentes. 

 

Palavras-chave: Aços inoxidáveis supermartensíticos, óleo e gás, soldagem, Rosenthal, 

simulação numérica, MATLAB, perfis de temperatura, GLEEBLE. 
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ABSTRACT 

Supermartensitic stainless steels are materials used in the oil industry for various 

equipments that experience corrosive conditions and high mechanical stress, some applications 

that can be mentioned are in production lines and gas injection mandrels to perform gas lift 

boosting. The emergence of this material and its qualification process was driven by the oil and 

gas industry in the nineties to meet the growing demand for more economically efficient 

alternative materials. In view of the requirement for better weldability of the mentioned steel, 

the opportunity arose to produce a study regarding the behavior of the temperature field 

generated during the welding process of this material. In the present assessment, an interactive 

program in MATLAB was developed so that temperature profiles could be calculated based on 

the Rosenthal Model. The numerical simulation program was developed so that it was possible 

to produce visual graphs of the temperature profiles generated by a welding process. After 

describing the development of the program, the test matrix and the results obtained by varying 

welding parameters to analyze the behavior of temperature profiles were presented. A 

comparative analysis between results obtained from a simulation carried out in a GLEEBLE 

system by applying the HAZ Simulator Software was shown, in such a way that it is possible 

to verify similarities and differences between the two simulation methods. Finally, it can be 

concluded that the program developed in MATLAB produces satisfactory welding simulations, 

for different welding parameters and different material properties. In this study it also possible 

to conclude that the results obtained by the GLEEBLE simulation and by the numerical 

simulation program in MATLAB were convergent. 

 

Keywords: Supermartensitic stainless steel, oil and gas, welding, Rosenthal, numerical 

simulation, MATLAB, temperature profiles, GLEEBLE. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTO 

Aços inoxidáveis supermartensíticos são utilizados na indústria óleo e gás devido ao seu 

bom desempenho em condições operacionais adversas. Em casos de aplicações envolvendo 

fluidos de processo contendo teores altos de CO2, é comum a seleção de materiais 

supermartensíticos para fabricar linhas de produção, mandris forjados para sistemas de gas lift 

entre outros equipamentos.  

Segundo Woollin (2007), os aços inoxidáveis supermartensíticos (SMSS) são materiais 

atraentes para linhas de fluxo que requerem resistência à corrosão de CO2, mas ocorreram 

falhas de serviço resultantes de trincas intergranulares de corrosão sobtensão na ZTA, levando 

à incerteza sobre sua ampla aplicabilidade. 

Segundo Kvaale, Olsen & Statoil (1999), na década de 90, a crescente demanda por 

materiais de boa soldabilidade resistentes a corrosão e combinados a uma satisfatória relação 

de resistência mecânica e tenacidade, para a aplicação em tubulações de poços de petróleo com 

moderados graus corrosivos, principalmente em casos offshore, levaram a indústria de óleo e 

gás a investir largamente em pesquisas e no desenvolvimento de ligas economicamente mais 

viáveis. 

Neste período, durante as fases iniciais de desenvolvimento dos poços satélites de Asgard 

e Gullfaks, a Statoil calculou a necessidade de cerca de 20 mil toneladas de ligas resistentes à 

corrosão (Corrosion Resistant Alloy, CRA) para aplicação nas tubulações. Além disso, existia 

a necessidade de adquirir todo o material dentro de um período de 18 meses. Após uma 

apuração, a companhia percebeu que a demanda que necessitava era consideravelmente 

superior à capacidade de fornecimento do mercado, e diante deste cenário, a Statoil decidiu 

investir fortemente na qualificação dos Aços Inoxidáveis Supermartensíticos (AISM) (Kvaale, 

Olsen, & Statoil, 1999). 

Os maiores desafios do projeto de qualificação dos AISM para tubulações flowline eram a 

sua soldabilidade, a seleção de consumíveis e dos processos de soldagem, bem como os efeitos 

corrosivos na estrutura, principalmente na Zona Termicamente Afetada (ZTA). Desta forma, a 
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busca por um método de soldagem eficiente atrelado a um bom custo-benefício foi priorizada, 

e seguida pela análise corrosiva do material (Kvaale, Olsen, & Statoil, 1999). 

 

1.2 OBJETIVO 

Diante do contexto apresentado na seção 1.1, foi observado a oportunidade para 

estudar em mais detalhes o processo de soldagem em aços inoxidáveis supermartensíticos. Ao 

pesquisar literatura acadêmica produzido referente à soldagem desse material, é possível 

concluir que existem dificuldades associados a esse processo, principalmente com relação às 

transformações da microestrutura que ocorrem na ZTA, os quais podem prejudicar a resistência 

à corrosão sobtensão (CST). 

Com a finalidade de melhor entender o comportamento do campo de temperaturas 

durante o processo de soldagem de um aço inoxidável supermartensítico, tomou-se como 

objetivo realizar cálculos analíticos para estimar a distribuição de temperatura durante a 

soldagem do material. ao ser soldado, tomando-se como base as equações propostas por 

Rosenthal. 

Ao longo desse trabalho está descrito o embasamento teórico, desenvolvimento e 

aplicação de um programa escrito em MATLAB cuja função é calcular o valor da temperatura 

para diferentes pontos na superfície, assim como no plano XZ de uma chapa grossa ou fina 

durante um processo de soldagem. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

2.1 AÇOS INOXIDÁVEIS 

Segundo Silva (2010), os aços inoxidáveis (AI) são ligas ferrosas com adições 

variáveis de elementos de liga, como níquel e molibdênio, contendo ainda um teor mínimo de 

11% em peso de cromo que normalmente eleva a resistência à corrosão e à oxidação. Esses 

aços são adequados em cenários que exijam elevada resistência à corrosão, ou resistência 

mecânica, ou ainda para altas temperaturas de trabalho, ou em condições operacionais cujo uso 

dos aços carbono ou baixa liga não são economicamente viáveis.  Apesar do conceito de 

resistência à corrosão ser um efeito relativo entre o material e seu ambiente de trabalho, essa 

característica nos aços inoxidáveis é normalmente decorrente da formação de uma camada fina 

superficial de óxido de cromo e de outros elementos de liga, capaz de proteger ou passivar o 

aço inoxidável em meios suscetíveis (Silva, 2010). A passivação baseia-se na geração de uma 

película delgada de óxido de cromo e a estabilização ou dissolução dessa camada no meio 

corrosivo. Ao ser formada, a impermeabilidade e a taxa de dissolução dessa camada no meio 

regem a resistência à corrosão, tanto do tipo generalizada quanto do tipo localizada, sendo essa 

última de grande relevância no desempenho dos aços inoxidáveis (Silva, 2010). A característica 

anticorrosiva dos aços inoxidáveis está diretamente vinculada ao teor adicionado de cromo, e 

pode ser expressa pela redução no potencial de passivação, conforme apresentado na Figura 1. 

Além disso, a Figura 1 demonstra a variação do potencial de passivação na presença de O2 com 

a corrente para três aços diferentes, em que a porcentagem de cromo eleva-se gradativamente 

da curva 1 para a curva 3 (McGraw-Hill, 1977). 
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Figura 1 - Influência do cromo no potencial de passivação (Metals Handbook vol 13A, 2003) 

 

Quanto a sua composição química, normalmente os aços inoxidáveis não contém uma 

quantidade percentual de cromo acima de 30%, ou de ferro abaixo de 50%. Elementos de liga, 

como níquel, molibdênio, titânio, cobre, nióbio, silício, selênio, e até mesmo o nitrogênio 

podem ser adicionados nesses materiais, com intuito de aprimorar suas propriedades mecânicas 

e de resistência à corrosão. O carbono geralmente constitui faixas de 0,03% até mais que 1,0% 

para certos graus martensíticos. De acordo com Davis (1994), quanto à sua fabricação, mesmo 

com todas suas especificações e diferentes classes, os aços inoxidáveis podem ser moldados e 

fabricados a partir de métodos convencionais. Sendo assim, estes podem ser produzidos e 

usados no estado fundido, sinterizado, em forma de lingote gerado por laminação ou forjamento, 

em forma de produtos planos (folhas, chapas e placas) confeccionados por forjamento contínuo, 

apresentando ainda a possibilidade de automação de todos esses processos. A união de 

elementos constituídos por aços inoxidáveis pode ser realizada por soldagem, brasagem, ou por 

cola adesiva. Ainda de acordo com Davis (1994), uma função bastante aplicada no mercado 

para diversos setores da indústria, é a utilização dessas ligas como revestimentos integrais ou 

clads para aços carbono convencionais, para aços baixa liga, ou para ligas não ferrosos. Esse 

tipo de proteção anticorrosiva também é frequentemente usado em ambientes agressivos 

contendo misturas de CO2 e H2S, que exijam uma boa resistência mecânica. Contudo, sua 

utilização dependerá das condições inerentes do projeto, que por sua vez, definirão se a 

aplicação será financeiramente viável ou não. 
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Finalmente, os aços inoxidáveis ainda podem ser classificados em cinco famílias 

principais. Quatro destas são baseadas nas suas microestruturas cristalográficas predominantes 

em temperatura ambiente: ferrítica, austenítica, martensítica e duplex (austenítica e ferrítica). 

A última classe é caracterizada pelo seu tipo de tratamento térmico ao invés de sua 

microestrutura, denominado aço inoxidável endurecido por precipitação (Davis, 1994). Apesar 

da enorme variedade de propriedades físicas e mecânicas, como resistência mecânica, dureza 

e ductilidade, a principal característica que irá determinar a aplicação do aço inoxidável é a sua 

resistência à corrosão. A Figura 2 destaca a variação dessas propriedades, de acordo com a 

classe e a condição metalúrgica do aço inoxidável (Davis, 1994). 

 

 

Figura 2 - Propriedade dos aços inoxidáveis de acordo com sua família e condição de 

fabricação (Adaptada de Davis, 1994). 

 

 

 

Dureza 

Rockwell
Mpa Ksi Mpa Ksi J ft.lbf

Tipo 304 Recozido 81 HRB 241 35 586 85 60 70 ≥ 235 ≥ 240

N08020 Recozido 84 HRB 276 40 621 90 50 65 271 200

S20161 Recozido 93 HRB 365 53 970 140 59 64 ≥ 235 ≥ 240

S21800 Recozido 95 HRB 414 60 710 103 64 74 ≥ 235 ≥ 240

Ferrítico

Tipo 405 Recozido 81 HRB 276 40 483 70 30 60 ... ...

Tipo 430 Recozido 82 HRB 310 45 517 75 30 65 217 161

Duplex

S32950 Recozido 100 HRB 570 82 760 110 38 78 157 116

Tipo 410 Recozido 82 HRB 276 40 517 75 35 70 ... ...

a 250°C (500°C) 43 HRB 1089 158 1337 193 17 62 76 56

a 593°C (1100°C) 26 HRB 724 105 827 120 20 63 52 38

Tipo 420 Recozido 92 HRB 345 50 655 95 25 55 ... ...

52 HRB 1482 215 1724 250 8 25 20 15

Alongamento 

em 50,8mm 

(2,0 in), %

Redução 

da Área, 

%

Resistência ao 

Impacto Charpy V

propriedades de tração média
Tensão limite de 

Escoamento

Tensão limite de 

Resistência

Condição

Inoxidável Austenítico

Martensítico

Tipo UNS ou AISI

Temperado no Óleo em 1010°C 

(1850°F) e revenido:

Temperado no Óleo em 1038°C 

(1900°F) e revenido a 316°C(600°F)
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2.2 AÇOS INOXIDÁVEIS SUPERMARTENSÍTICOS 

Os AISM (aços inoxidáveis supermartensíticos) foram originados através de 

modificações dos aços inoxidáveis martensíticos convencionais, como o AISI 410, 420 e 440, 

para aplicações em condições mais severas, incluindo elevadas pressões, temperaturas e 

ambientes agressivos. As propriedades desejadas foram obtidas por meio da redução do teor 

de carbono (~0,03% em peso), e a partir da adição de elementos de liga como níquel (4 – 6%) 

e molibdênio (1 - 2%) (Silva, 2011). 

Ainda segundo Silva (2011), essas modificações promovem uma melhora 

considerável na resistência à corrosão, soldabilidade e tenacidade em baixas temperaturas, 

comparando-se aos aços inoxidáveis martensíticos normais. A Figura 3 demonstra o efeito da 

temperatura na corrosão por pite e na CST do AISM em comparação ao aço inoxidável 

martensítico convencional. Observa-se a significativa superioridade dos AISM nestes testes. 

 

 

Figura 3 - Influência da temperatura na taxa de corrosão, corrosão localizada e CST do AISM 

comparado ao aço inoxidável martensítico convencional; Condições experimentais: 

0,001Mpa de H2S, 3MPa de CO2, 5% de NaCl, 100% do limite de escoamento, imerso por 

360h (Adaptado de Silva & Modenesi, 2010). 
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Apesar dos teores reduzidos de carbono, os AISM apresentam limite de escoamento e 

de ruptura superiores aos dos aços inoxidáveis ferríticos, austeníticos e duplex, devido à sua 

estrutura martensítica (Silva, 2011). Além disso, o seu custo de fabricação é significativamente 

inferior aos dos aços duplex e superduplex (Zepon & Bolfarini, 2013). Segundo Hernández 

(2016), o surgimento desse material, em meados da década de 90, foi decorrente da necessidade 

das grandes empresas do setor de óleo e gás em buscar alternativas economicamente mais 

viáveis que as opções existentes da época, para a produção de dutos de extração de petróleo, 

principalmente no âmbito offshore. 

Em 1995, a Statoil lançou a aplicação inédita dos AISM, superando o desafio da 

questão da soldabilidade que esse material vinha enfrentando na época, nos poços satélites de 

Asgard e Gullfaks. Entretanto, as condições específicas desses projetos necessitaram a 

utilização de aços com média ou alta liga, devido à susceptibilidade à corrosão por CO2 e H2S 

(Kvaale, Olsen, & Statoil, 1999).  No final do século vinte, a indústria japonesa chegou a 

produzir tubos de paredes finas de AISM em larga escala, contudo, devido a uma reestruturação 

do setor petrolífero no país, a produção cessou posteriormente (Hernández, 2016). Atualmente, 

a indústria classifica e fornece três principais composições dos AISM: baixa liga (11Cr – 2Ni), 

média liga (13Cr – 4,5Ni – 1,5Mo) e o alta liga (13Cr – 6Ni – 2,5Mo). A Tabela 1 apresenta 

as composições químicas típicas dessas três classes, destacando que a diferença básica entres 

as classes está definida pelos teores de Cr, Ni e Mo. 

 

Tabela 1 - Composição química das três classes de aços inoxidáveis supermartensíticos 

(Dufrane, 1999). 
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Segundo Zepon & Bolfarini (2013), o fundamento metalúrgico básico para atingir as 

propriedades mecânicas, físicas e estruturais desejadas dos AISM, é elevar o teor de cromo 

efetivo em solução sólida na matriz, através da redução do conteúdo percentual de carbono. 

Adicionalmente, introduz-se proporções de níquel ao material, visando-se aumentar a lupa 

austenítica do seu diagrama Fe-Cr, de forma a favorecer a transformação martensítica e evitar 

a presença de ferrita delta (δ) na microestrutura resultante. Além disso, a adição de molibdênio 

em quantidades percentuais de 1 à 2%, elevam as resistências à corrosão por pite e à CST do 

material. A Tabela 2 demonstra os resultados de estudos realizados das propriedades mecânicas 

típicas das três classes de AISM. Cabe mencionar, entretanto, que uma mesma liga pode 

apresentar diferentes níveis de propriedades mecânicas a partir da variação de processos 

metalúrgicos e dos critérios de tratamentos térmicos aplicados, principalmente os parâmetros 

referentes ao tratamento térmico de revenido (Deleu, Dhooge, & Dufrane, 1999). 

 

Tabela 2 - Propriedades mecânicas típicas das três classes de aços inoxidáveis 

supermartensíticos (Deleu, Dhooge, & Dufrane, 1999). 
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2.2.1 Aplicações dos aços inoxidáveis supermartensíticos 

 

Certamente, a eficiente relação de resistência mecânica e tenacidade em temperaturas 

baixas, aliada a uma boa soldabilidade e resistência à corrosão, tanto localizada quanto 

generalizada, permitiram que os AISM se tornassem uma alternativa econômica cada vez mais 

visada em relação aos aços carbono. Esse cenário foi configurado essencialmente pela ausência 

da necessidade de aplicação de revestimentos e inibidores de corrosão aos AISM (Singh & 

Nanda, 2013). Segundo Singh & Nanda (2013), dentre as aplicações dos AISM estão, oleodutos 

de produção de petróleo e gás natural, construção naval, plataformas de perfuração offshore, 

corpos de válvulas, indústria de pás e turbinas hidráulicas e na fabricação de tubos de alta 

pressão para geração de energia. 

 

2.2.2 Efeito dos elementos de liga 

 

Nesta seção serão discutidos os principais elementos de liga presentes na composição 

química dos AISM, a fim de se compreender integralmente os fundamentos abordados até o 

momento, assim como os efeitos causados na miscroestrutura, na estabilidade das fases e nas 

suas propriedades mecânicas. 

 

2.2.2.1 Carbono e cromo 

 

A redução do teor de carbono eleva a soldabilidade dos AISM, pois se obtém uma 

martensita de extra baixo carbono, de boa tenacidade e muito menos susceptível à trinca a frio. 

Proporções de até 0,03% de carbono proporcionam uma ZTA (Zona Termicamente Afetada) 

com boa tenacidade e de considerável resistência à corrosão, reduzindo-se a necessidade de 

pré-aquecimento ou tratamentos térmicos pós-soldagem (Zepon & Bolfarini, 2013). O cromo 

é um componente básico e fundamental nos aços inoxidáveis, além de um forte estabilizador 

da ferrita, sendo o principal elemento responsável pelo aumento da resistência à corrosão. Seu 

incremento aumenta gradativamente a resistência à corrosão por meio da formação de um filme 
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superficial passivante que exerce proteção em diversos meios. A relação entre as massas 

percentuais de cromo e carbono influenciam nas transformações de fases nos aços inoxidáveis. 

No diagrama Fe-Cr, conforme Figura 4, é previsto a formação de duas fases ferríticas distintas: 

uma proveniente da solidificação, geralmente com grãos grosseiros e morfologia típica de 

solidificação, denominada ferrita delta (δ), e outra decorrente da decomposição da austenita (γ) 

durante o processo de resfrimaneto, a ferrita alfa (α). Além disso, o diagrama ilustra uma região 

de formação da fase ferrítica delta junto à austenita (δ + γ), que varia com a massa percentual 

de cromo e carbono. O aumento do teor de carbono no aço amplia o campo austenítico (γ), 

enquanto que o crescimento da porcentagem de cromo eleva a tendência da formação da ferrita, 

que nos AISM, resulta na redução de resistência mecânica e tenacidade. A Figura 4a apresenta 

o diagrama Fe-Cr para um aço com C < 0,01%, e a Figura 4b ilustra o mesmo diagrama para 

um aço com C = 0,05%. 

 

 

Figura 4 - Diagrama Fe-Cr com teores de C < 0,01% (a) e C = 0,05% (b), demonstrando os 

campos de fases austenítico (γ), ferrítico alfa (α) e ferrítico delta (δ) (Hernández, 2016). 
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2.2.2.2 Níquel 

 

O níquel também é um elemento de liga fundamental para o desenvolvimento do 

AISM, pois como esses aços apresentam quantidades reduzidas de carbono e nitrogênio, ele 

será o responsável por promover a expansão da lupa austenítica no diagrama Fe-Cr, 

possibilitando uma homogeneização completa no campo austenítico. (Hernández, 2016). Além 

de ser um elemento estabilizador da austenita (γ), adições de níquel ainda promovem um 

incremento na tenacidade do material.  Durante o processo de resfriamento, em condições de 

equilíbrio ou próximas, a austenita transforma-se em ferrita alfa (α) e carbonetos, com estrutura 

cristalina CCC, porém caso o processo ocorra rapidamente, predomina-se a transformação 

martensítica, pelo qual a austenita transforma-se na martensita. Contudo, adições excessivas 

de níquel podem promover a redução da temperatura crítica (Mi), até um ponto em que a 

transformação martensítica seja impossibilitada (sem a utilização de resfriamento criogênico), 

causando o aparecimento de austenita retida na microestrutura resultante (Silva & Modenesi, 

2010). A Figura 5 demonstra a variação do campo austenítico no diagrama Fe-Cr sob a 

influência de diferentes teores de níquel (0, 1, 4 e 6%) para um aço cuja massa percentual de 

carbono é equivalente a 0,05%. 
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Figura 5 - Influência de diferentes teores de níquel (0, 1, 4 e 6%) no campo austenítico de um 

aço com C = 0,05% (Hernández, 2016). 

 

2.2.2.3 Molibdênio  

 

O molibdênio, assim como o cromo, apresenta papel fundamental na melhoria da 

resistência à corrosão do AISM, principalmente para corrosão localizada por pites e CST. 

Contudo, o Mo pode promover o surgimento de fases intermetálicas no material, por ser um 

elemento estabilizador da fase ferrítica (δ), devendo ser balanceado com elementos 

austenitizantes, como níquel, carbono, nitrogênio e manganês. Segundo estudos realizados por 

Carrouge (2002), normalmente o molibdênio é adicionado em teores de 0 a 2% nos AISM, 

dependendo da agressividade do ambiente de serviço. A Figura 6 demonstra claramente a 

redução do campo austenítico no diagrama Fe-CrMo com o incremento da massa de Mo. 
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Figura 6 - Influência do teor de Mo no diagrama Fe-Cr-Mo (Carrouge, 2002). 

 

Considerando que uma das principais aplicações dos AISM é em tubulações de 

produção em plataformas de petróleo offshore, frequentemente essas ligas estarão sujeitas a 

condições de trabalho apresentando elevadas tensões, temperaturas, e meios contendo cloretos, 

sulfetos e CO2, isto é, agentes agressivos à camada passivante. Desta forma, a CST é uma 

questão recorrente e crítica nessa indústria.  Na Figura 7, é possível observar a redução drástica 

da taxa de corrosão e da susceptibilidade à CST com o aumento da massa de Mo nos aços baixo 

carbono. Os resultados presentes na figura abaixo concluem que com a adição de pelo menos 

2% de Mo, não há fratura por CST. Entretanto, pode-se observar que aços com teores inferiores 

ou equivalentes à 1% de Mo estão sujeitos à CST e formação de pite, quando aplicados sob 

uma tensão constante próxima ao limite de escoamento do material, em meios contendo uma 

pressão parcial de H2S de 0,001MPa, pressão parcial de CO2 de 3,0 MPa, 5% NaCl a 25° C. 
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Figura 7 - Influência do teor de Mo na taxa de corrosão e susceptibilidade à trinca de estresse 

por sulfetos em aços baixo carbono (Kondo, Ogawa, Amaya, Ueda, & Ohtani, 2002). 

 

2.2.2.4 Titânio 

 

Segundo Oikawa & Strohaecker (2009), o titânio é um forte constituinte estabilizador 

da ferrita, que influencia na formação de uma martensita mais macia ao impedir o 

endurecimento secundário durante o tratamento térmico de revenido.  Por ser um elemento 

refinador de grãos e estabilizador do carbono, o titânio melhora o desempenho da soldabilidade 

dos aços inoxidáveis, ao limitar o crescimento dos grãos na zona fundida, e por meio da 

precipitação de carbonetos de titânio estáveis que impedem o endurecimento excessivo 

provocado pelos ciclos térmicos de soldagem (Müri, 2009). A elevada afinidade do titânio pelo 

carbono e nitrogênio favorece a formação de carbonitretos de titânio, muito estáveis em 

comparação com os carbonitretos de cromo, vanádio e molibdênio. Em aços inoxidáveis, a 

precipitação de fases ricas em Cr e Mo levam à formação de regiões empobrecidas nesses 

elementos, pelos quais são fundamentais para manter a camada passivante estável. Segundo 

TURNBULL & GRIFFITHS (2003), para que os AISM apresentem as ótimas propriedades 

mecânicas de resistência à tração e tenacidade, é necessário que sejam realizados tratamentos 

térmicos de austenitização, seguido de têmpera e de revenido. Entretanto, as propriedades 

resultantes são determinadas principalmente pelos parâmetros ligados ao tempo de e 
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temperaturas do revenido, pelo qual proporcionará as transformações de fase e precipitações, 

podendo influenciar diretamente na resistência à corrosão do material. 

Nos AISM com pequenas adições de titânio, a formação de carbonitretos de titânio 

ocorrem em temperaturas mais elevadas do que as temperaturas de precipitação de 

carbonitretos de cromo. Consequentemente, é evitado a formação de fases deletérias em cromo 

na matriz do aço, elevando sua resistência à corrosão intergranular ou reduzindo seu grau de 

sensitização (Hernández, 2016). 

 

2.2.2.5 Nióbio 

 

O nióbio também é um elemento ferritizante, estabilizador do carbono e nitrogênio, 

cuja função é semelhante à do titânio nos AISM. O Nb tende a ligar-se preferencialmente aos 

intersticiais de carbono e nitrogênio, inibindo a precipitação de carbonitretos de Cr, mantendo-

o em solução sólida, e reduzindo assim, o grau de sensitização do aço. O estudo realizado por 

Hernández et al., 2016, explica que para ocorrer a precipitação de carbonetos de cromo (Cr23C6) 

nos AISM com adições de Nb, a solubilização do Nb deve ocorrer em baixas temperaturas, 

visto que a precipitação de Cr23C6 acontecem em temperaturas inferiores (em torno de 800°C) 

as temperaturas de precipitação dos carbonetos de nióbio (NbC), que ocorrem na faixa de 

1000°C. Consequentemente, como se trata de um processo cineticamente desfavorável, os NbC 

são formados em altas temperaturas e são mantidos até temperaturas mais baixas, acarretando 

em uma microestrutura final sem presença de Cr23C6.  Nesse mesmo trabalho, os pesquisadores 

analisaram os graus de sensitização e a resistência à corrosão por pite, de dois aços inoxidáveis 

supermartensíticos com 2% de Mo, um sem adições de Nb (SM2Mo) e o outro com cerca de 

0,11% de Nb (SM2MoNb), para 3 temperaturas diferentes de revenimento (550°C, 575°C e 

600°C) por 2h com resfriamento ao óleo. Buscando-se reduzir erros de interpretação nos 

resultados, ambos os aços foram tratados termicamente para dissolução da ferrita a 1050°C 

durante 48 horas, com resfriamento ao ar, seguido de um reaquecimento na mesma temperatura 

por 30 minutos, também resfriado ao ar, com intenção de diminuir os grãos austeníticos. A 

resistência à corrosão por pite foi avaliada através de ensaios de polarização potenciodinâmica 

num potenciostato/galvanostato com célula eletroquímica com formato de balão volumétrico e 
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Eletrodo de Calomelano Saturado (ECS) em solução eletrolítica de 0,6 mol de NaCl, com 

velocidade de varredura de 1mV/s. Já o grau de sensitização das amostras foi determinado por 

meio da técnica de reativação eletroquímica potenciodinâmica de ciclo duplo (Double Loop 

Electrochemical Potentiokinetic Reactivation, DL-EPR) em solução de 1 mol de H2SO4 + 0,01 

mol de KSCN, com ECS e velocidade de varredura de 1,67 mV/s. 

Nesse estudo, foi concluído que a amostra de SM2MoNb demonstrou melhor 

desempenho na resistência à corrosão intergranular, apresentando menor grau de sensitização 

e maior potencial de pite para todas as temperaturas de revenido testadas, em comparação com 

a amostra sem adição de Nb. O melhor desempenho da amostra com adição de Nb foi obtido 

na temperatura de revenido de 575°C, apontando o maior potencial de pite, e grau de 

sensitização desprezível. Outro estudo, também realizado por Hernández et al., 2015, avaliou 

a resistência à corrosão por pite de dois AISM do tipo 13Cr5Ni2Mo, um deles contendo cerca 

de 0,11% de Nb, mediante a ensaios de polarização potenciodinâmica em soluções de 0,6 mol 

de NaCl sem e com adições de 0,3 mol e 0,6 mol Na2SO4. Como resultado, foi constatado que 

a adição de aproximadamente 0,11% de Nb ao AISM, 13Cr5Ni2Mo, aumenta a resistência à 

corrosão por pite em meios na presença de cloretos e sulfetos. O maior potencial de pite foi 

constatado para essa mesma amostra, sujeita ao revenido com temperatura de 575°C/2h, em 

eletrólitos com composições equivalentes de cloreto e sulfeto. 

 

2.2.2.6 Outros elementos de liga 

 

Por ser um elemento estabilizador da austenita, o manganês pode ser adicionado nos 

AISM em teores superiores a 2%, por questões econômicas, visando-se reduzir ou substituir a 

utilização de Ni. Entretanto, a interação do Mn com o enxofre pode promover o surgimento de 

inclusões não metálicas no aço, em especial o MnS, que é deletéria a todos os tipos de corrosão, 

principalmente corrosão por pite e fragilização por hidrogênio (Müri, 2009).  

O cobre, adicionado em teores de 1-2%, elevam a resistência mecânica dos AISM. 

Contudo, acima dessas proporções, pode gerar redução de tenacidade do material (Duarte & 

Santos, 2017). Além disso, a adição de Cu auxilia na resistência à corrosão em meios contendo 

CO2, ou CO2 com sulfetos (Silva & Modenesi, 2010).  
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O silício é um forte estabilizador da ferrita, não influenciando diretamente na 

precipitação de carbonetos, ou na dureza da martensita. Pode ser adicionado em até 0,7 % nos 

AISM, visando-se melhorar a resistência à corrosão e oxidação. Quantidades superiores podem 

afetar a austenitização do material, impossibilitando uma microestrutura 100% austenítica em 

altas temperaturas durante esse processo (Silva & Modenesi, 2010). 

 

2.3 SOLDAGEM 

Segundo a American Welding Society (AWS), o processo de soldagem é definido 

como sendo um método de união localizada de materiais através de aquecimento a temperaturas 

adequadas com ou sem aplicação de pressão, podendo-se usar material de adição.  

De forma geral, esse processo é caracterizado por um elevado gradiente de 

temperaturas imposto no material, fruto do alto aporte térmico fornecido. Ao introduzir energia 

térmica ao material, a difusão da energia ocorre devido a condução térmica, sendo assim um 

fenômeno potencialmente previsível do ponto de vista analítico, tendo em vista que as equações 

de transferência de calor por condução são bem definidas. Entretanto, devido à complexidade 

dos fenômenos de transferência de calor que ocorrem em um processo de soldagem, esse 

cálculo se torna inviável sem que sejam aplicadas um número significativo de simplificações 

ao modelo. Os princípios da elaboração do modelo analítico simplificado serão apresentados 

nos subcapítulos a seguir. 

 

2.3.1 Fluxo de calor na soldagem 

 

O fluxo de calor na soldagem pode ser dividido, de maneira simplificada, em duas 

etapas básicas: fornecimento de calor à junta e dissipação deste calor pela peça. Essa 

transferência de calor da fonte para a junta causa alterações de temperatura na solda e nas 

regiões adjacentes no metal de base, que dependem da forma com que o calor é difundido para 

o restante do material sendo soldado (Modenesi et al, 2006 e Marques et al., 2007). Estas 

variações de temperatura provocam transformações de fase durante a soldagem, alterando a 

microestrutura e provocando variações dimensionais resultando em efeitos indesejáveis, tais 
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como: mudança nas propriedades mecânicas, físicas ou químicas; tensões residuais; distorções 

e formações de trincas (Okumura e Tanigushi, 1982 e Kou, 2003). 

 

2.3.1.1 Fonte de energia para soldagem por fusão 

 

A soldagem por fusão é realizada pela aplicação de energia concentrada em uma 

região da junta onde será realizada a soldagem de forma a produzir a fusão localizada, de 

preferência afetando ao mínimo o restante da peça (Modenesi, 2007). 

A fonte transfere energia à junta através da área de contato entre a fonte e a peça, 

causando o aquecimento do material adjacente até a sua fusão. Nos metais devido a sua elevada 

condutividade térmica e sua grande diferença de temperatura entre regiões próximas e afastadas 

da região de contato, o calor tende a se difundir rapidamente para o restante da peça, resfriando 

e dificultando a fusão da região de contato e afetando termicamente regiões mais afastadas 

desta. 

A soldagem por fusão busca garantir a fusão localizada do metal de base na região 

adjacente à área de contato, antes que o calor se difunda em grande quantidade para o restante 

da peça. Para tanto se busca uma fonte que forneça energia a uma taxa elevada em uma pequena 

área. Para caracterizar este processo, define-se a potência específica de uma fonte de energia, 

dada pela Eq. 1. 

 

 𝑃𝑒𝑠𝑝 =
𝜂. 𝑄

𝑡. 𝐴0
 Eq. 1 

 

Onde: 

Pesp → Potência específica [W/m2]; 

η → Rendimento térmico da fonte (processo); 

Q → Calor gerado pela fonte [J]; 

t → Tempo de operação [s]; 
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A0 → Área de contato entre a fonte e a peça [m]. 

 

Para soldagens feitas com arco elétrico, a equação da potência específica pode ser 

reescrita como a Eq. 2 

 𝑃𝑒𝑠𝑝 =
𝜂. 𝑈. 𝐼

𝐴0
 Eq. 2 

 

Onde: 

U → Tensão do arco [V]; 

I → Corrente de soldagem [A]; 

 

2.3.1.2 Energia de soldagem (aporte térmico) 

 

Quando o calor é fornecido a junta, um parâmetro importante para caracterizar o 

processo é a energia de soldagem (aporte térmico) definida como a quantidade de energia 

disponível à junta para a soldagem por unidade de comprimento da mesma, uma vez que a 

intensidade da fonte de calor em soldagem não é facilmente determinada em condições práticas 

(Wainer, Brandi e Mello, 1992 e Smartt, 1993). O aporte térmico (Ht) é dado pela Eq. 3. 

 

 𝐻𝑡 =
𝑄

𝐿
 Eq. 3 

 

Onde: 

Ht → Aporte térmico total [J/m]; 

Q → Calor gerado pela fonte [J]; 

L → Comprimento da junta[m]. 
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Poderíamos ainda reescrever a Eq. 3 como sendo a razão entre a potência e a 

velocidade de soldagem, e finalmente para soldagens feitas com arco elétrico, o aporte térmico 

total (Ht), geralmente expresso em KJ/mm ou KJ/cm pode ser dado pela Eq. 4. 

 

 𝐻𝑡 =
𝑈. 𝐼

𝑣
 Eq. 4 

 

Onde: 

U→ Tensão do arco [V]; 

I → Corrente de soldagem [A]; 

v → Velocidade de soldagem [m/s]. 

 

Considerando as perdas, podemos definir o rendimento térmico do processo, que no 

caso de uma soldagem por arco elétrico, corresponde à parte da energia disponível que é 

dissipada para a atmosfera sob a forma de calor irradiante e outra pequena fração perde-se por 

convecção no meio gasoso que protege a poça de fusão. Portanto, nem toda energia disponível 

é integralmente utilizada para fundir o metal de base e o eletrodo (Lancaster, 1999). Sendo 

essas perdas consideradas através da eficiência do arco ou rendimento térmico do processo. O 

aporte líquido de energia (HL), pode ser calculado pela Eq. 5. 

 

 𝐻𝐿 =
𝜂. 𝑈. 𝐼

𝑣
 Eq. 5 

 

Onde η é o rendimento térmico do processo, a Eq. 5 traduz a energia realmente 

disponível para a soldagem. O restante da energia é a quantidade de energia por comprimento 

da junta que não foi transferida para a peça e representa as perdas do processo (Smartt, 1993). 

O rendimento térmico é medido geralmente através de métodos calorimétricos, onde o 

calor transferido da fonte para peça pode ser transferido desta para um calorímetro e esse 
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rendimento varia de acordo com o processo de soldagem utilizado (Kou, 2003), conforme 

mostrado na Figura 8. 

 

 

Figura 8 - Rendimento térmico para diferentes processos de soldagem (adaptada de Kou 

2003). 

 

Um outro parâmetro frequentemente utilizado é o rendimento teórico ou eficiência de 

fusão do processo. Esta é definida como a razão entre a energia teórica mínima necessária para 

a obtenção do cordão de solda (isto é, a energia necessária para aquecer o material do cordão 

até a sua temperatura de fusão e fundi-lo) e a energia efetivamente gasta no processo (Modenesi 

et al., 2006). A eficiência de fusão é dada pela Eq. 6.  

 

 𝜂𝑓 =
𝑚𝑤[(ℎ𝑡𝑓𝑢𝑠ã𝑜 − ℎ𝑡𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙) + ∆ℎ𝑓]

𝑄
 Eq. 6 

 

Onde: 

𝑚𝑤 → Massa do metal que foi fundido para formar o cordão de solda [Kg]; 

(ℎ𝑡𝑓𝑢𝑠ã𝑜 − ℎ𝑡𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙) → Quantidade de energia necessária para aquecer o material do 

cordão desde a sua temperatura inicial até a sua temperatura de fusão [J/Kg]; 
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∆ℎ𝑓 → Calor latente de fusão [J/kg]. 

 

Para a dissipação do calor pela peça, esta ocorre principalmente por condução das 

regiões aquecidas para o restante do material. A evolução de temperatura em diferentes pontos, 

devido à soldagem, pode ser estimada teórica ou experimentalmente (Marques et al., 2007). 

 

2.3.2 Equações de Rosenthal para a modelagem do campo de temperaturas 

 

2.3.2.1 Equações básicas de análise térmica 

 

Na condução térmica a taxa de transferência de calor por unidade de área é 

proporcional ao gradiente normal de temperatura, fundamentalmente ocorre uma transferência 

de energia da região de alta temperatura para a região de baixa temperatura (Holman, 1983). A 

Eq. 7 é conhecida como lei de Fourier da condução de calor. 

 

 𝑞 = −𝑘𝐴𝛻𝑇 Eq. 7 

 

Onde: 

q → Fluxo de calor [W]; 

k → Condutividade térmica do material [W/m°C]; 

A → Área [m2]; 

∇T → Gradiente de temperatura na direção do fluxo [°C/m]. 

 

Aplicando-se o princípio da conservação de energia e a lei de Fourier, determina- se 

a equação básica que governa a transferência de calor através de um sólido a qual associa a 

distribuição de temperatura dependente no espaço e no tempo. Consideraremos o volume 

elementar representado na Figura 9. 
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Figura 9 - Volume elementar para análise de condução tridimensional 

 

Onde: 

qx, qy, qz → Taxas de transferência de calor que são conduzidas para dentro pelas faces 

nas direções x, y e z, respectivamente; 

qx+dx, qy+dy, qz+dz → Taxas de transferência de calor que são conduzidas para fora pelas 

faces nas direções x, y e z, respectivamente; 

qger → Calor gerado no interior do elemento; 

∂U → Variação da energia interna. 

 

Podemos escrever o balanço de energia dado pela Eq. 8 

 

 𝑞𝑥, 𝑞𝑦, 𝑞𝑧 + 𝑞𝑔𝑒𝑟 = 𝑞𝑥+𝑑𝑥, 𝑞𝑦+𝑑𝑦, 𝑞𝑧+𝑑𝑧 +  𝜕𝑈 Eq. 8 

     

Combinando as relações básicas, considerando os calores latentes de fusão e 

solidificação iguais e fazendo-se as devidas simplificações na Eq. 8 obtemos a Eq. 9 que 

representa o princípio de uma análise de condução de calor através de um sólido, referido a um 
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sistema cartesiano triortogonal (x,y,z) na qual associa a distribuição de temperatura dependente 

no espaço e no domínio do tempo (Araújo, 1982; Machado, 2000; Akbari et al., 2008). 

 

 
𝜕

𝜕𝑥
(𝐾𝑇

𝜕𝑇

𝜕𝑥
) +

𝜕

𝜕𝑦
(𝐾𝑇

𝜕𝑇

𝜕𝑦
) +

𝜕

𝜕𝑧
(𝐾𝑇

𝜕𝑇

𝜕𝑧
) + 𝑞 = 𝜌𝑐

𝜕𝑇

𝜕𝑡
 Eq. 9 

 

 

2.3.2.2 Equação básica de transferência de calor aplicada a soldagem 

 

No caso específico da soldagem, pode-se considerar para efeitos práticos a 

condutividade térmica constante e a inexistência de fontes ou sorvedouros no interior do 

material, ainda que os computadores mais modernos permitam efetuar cálculos mais apurados, 

considerando a variação daquela grandeza com a temperatura (Wainer, Brandi e Mello, 1992 e 

Lancaster, 1999). Podemos então reescrever a Eq. 9 como: 

 

 
𝜕2𝑇

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝑇

𝜕𝑦2
+

𝜕2𝑇

𝜕𝑧2
=

1

𝛼
∙

𝜕𝑇

𝜕𝑡
 Eq. 10 

 

A Eq. 10 é conhecida como equação básica de Fourier e é empregada para estudar 

fenômenos térmicos na soldagem uma vez conhecida as condições iniciais e as condições de 

contorno de cada problema a ser analisado.  Onde α é a difusividade térmica do material e 

quanto maior seu valor mais rapidamente o calor irá se difundir através do material. Podemos 

calcular a difusividade pela Eq. 11 a seguir. 

 

 𝛼 =
𝑘

𝜌𝐶𝑝
 Eq. 11 

 

Onde: 
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α → Difusividade térmica do material [m2/s]; 

ρ → Massa específica do material [Kg/m3]; 

Cp → Calor específico do material [J/g.°C]; 

k → Condutividade térmica do material [W/m°C]. 

 

Conforme Fassani e Trevisan (2003), grande parte dos trabalhos publicados em 

transferência de calor para soldagem consideram que a fonte de calor está concentrada em um 

volume muito pequeno do material. Depois de tais considerações, são obtidas as soluções 

analíticas assumindo que a fonte de calor é reduzida a um ponto movendo na superfície da peça 

ou a uma linha, como propostos por Rosenthal (1946). 

A Figura 10 mostra uma fonte de calor que se move sobre coordenadas cartesianas 

triortogonais (x,y,z), onde a distribuição de temperatura é constante para o observador que se 

movimenta junto a uma fonte de calor através da coordenada móvel w, com velocidade 

constante. 

 

 

Figura 10 - Fonte de calor movendo-se sobre o sistema de coordenadas (x,y,z). 
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Rosenthal propôs as seguintes hipóteses simplificadoras para as soluções analíticas 

(Ramanzini et al, 2006 e Goyal et al 2009): 

• A fonte de calor (linear, pontual e plana) se deslocando a uma velocidade constante 

ao longo de uma chapa; 

• As propriedades físicas do meio (peça) são constantes; 

• As perdas de calor das superfícies do meio condutor para a atmosfera são 

desprezíveis; 

• A soldagem é suficientemente longa para se atingir o estado quase- estacionário 

(distribuição de temperaturas constante para o observador que se movimenta junto 

com a fonte de calor); 

• O calor gerado por efeito Joule é desprezível; 

• As transformações de fase são desprezíveis. 

 

2.3.2.3 Espessura Relativa 

 

Através das hipóteses simplificadoras, Rosenthal encontrou as soluções analíticas para 

o fluxo de calor para chapas grossas, finas e intermediarias. Foi proposto um termo pratico 

adimensional conhecido como espessura relativa pelo qual pode-se classificar o tipo de chapa 

a ser analisada. Segundo Chon & Chin (1993), a espessura relativa pode ser obtida através da 

Eq. 12. 

 

 𝜏 = ℎ √
𝜌𝐶𝑝(𝑇𝐶 − 𝑇𝑂)

𝐻𝐿
 Eq. 12 

 

Onde: 

h → Espessura da chapa [m]; 

ρ → Massa específica do material [Kg/m3]; 

Cp → Calor específico do material [J/g.°C]; 
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TO → Temperatura inicial (ambiente) [°C]; 

TC → Temperatura crítica [°C]; 

HL → Aporte térmico líquido[J/m]; 

 

Conforme Adams (1958) e Linnert (1967), a chapa é considerada fina quando a 

espessura relativa é inferior a 0,6 e é considerada grossa quando a espessura relativa é superior 

a 0,9. Entretanto, para valores no intervalo 0,6 ≤ τ ≤ 0,9 a chapa poderia ser considerada 

intermediaria, onde o fluxo de calor muda de tridimensional para temperaturas elevadas para 

bidimensional em temperaturas mais baixas. Porém, arbitrando a espessura relativa em 0,75 

entre chapa fina e grossa não leva a erros superiores a 15% nos resultados, podendo ser 

adequada para várias aplicações. O termo Tc, referente á temperatura crítica, representa o valor 

aproximadamente 50°C, acima da linha A1, em que ocorrem as primeiras mudanças de fase no 

material. 

 

2.3.2.4 Condução de calor em chapas grossas (fonte de calor pontual) 

 

O regime quase-estacionário proposto por Rosenthal (1941), onde a distribuição de 

temperaturas é constante para o observador que se movimenta junto com a fonte de calor 

pontual a uma velocidade constante, é mostrado na Figura 11. 
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Figura 11 - Fonte de calor pontual para análise de fluxo de calor tridimensional. 

 

Considerando-se a chapa de espessura infinita com uma fonte de calor pontual e 

transferindo a origem de coordenadas da chapa para a fonte de calor, matematicamente 

podemos substituir a coordenada x que está na direção da soldagem pela coordenada móvel w, 

sendo relacionadas conforme Eq. 13. 

 

 𝑤 = 𝑥 − 𝑣𝑡 Eq. 13 

 

Onde v é a velocidade de soldagem e t é o tempo. Considerando as hipóteses feitas 

por Rosenthal, podemos obter a equação que rege o regime quase- estacionário (Wainer et al., 

1992), utilizando a coordenada móvel w, resultando na Eq. 14. 

 

 
𝜕2𝑇

𝜕𝑤2
+

𝜕2𝑇

𝜕𝑦2
+

𝜕2𝑇

𝜕𝑧2
=

−𝑣

𝛼
∙

𝜕𝑇

𝜕𝑤
 Eq. 14 

 

Tomando como referência as coordenadas móveis, a temperatura de um ponto situado 

a uma distância R dessas coordenadas, fazendo uso do método de imagens para o cômputo das 

temperaturas (Goyal et al., 2009 e Wainer et al., 1992). A solução do problema para chapa 

grossa pode ser expressa pela Eq. 15. 



40 

 

 

 

 𝑇 = 𝑇0 +
𝑃

2𝜋𝑘
𝑒−𝛽𝜔 [

𝑒−𝛽𝑅

𝑅
+ ∑ (

𝑒−𝛽𝑅𝑛

𝑅𝑛
+

𝑒−𝛽𝑅′𝑛

𝑅𝑛
′

)

∞

𝑛=1

] Eq. 15 

 

Onde: 

T0 → Temperatura inicial da chapa [°C]; 

P → Potência gerada pela fonte de calor [W]. 

 

Consideraremos também para simplificação da Eq. 15 as equações Eq. 16 - Eq. 19. 

 

 𝑅𝑛 =  √𝑤2 + 𝑦2 + (2𝑛ℎ − 𝑧)2 Eq. 16 

 

 𝑅𝑛
′ =  √𝑤2 + 𝑦2 + (2𝑛ℎ + 𝑧)2 Eq. 17 

 

 𝛽 =
𝑣

2𝛼
 Eq. 18 

 

 𝑅 =  √𝑤2 + 𝑦2 + 𝑧2 Eq. 19 

 

Onde: 

R → Distância do ponto de interesse até a projeção do centro da fonte de calor na 

superfície da chapa [m]; 

h → Espessura da chapa [m]. 
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Considerando uma situação aproximada da deposição de um cordão de solda, depois 

de atingido o regime de temperatura quase estacionária, a distribuição de temperatura pode ser 

dada pela Eq. 20. 

 

 𝑇 = 𝑇0 +
𝑃

2𝜋𝑘𝑅
𝑒𝑥𝑝 [−

𝑣

2𝛼
(𝑤 + 𝑅)] Eq. 20 

 

 

Em uma distribuição de temperaturas tridimensional, o comportamento das linhas 

isotermas é mostrado esquematicamente na Figura 12. 

 

 

Figura 12 - Isotermas na soldagem de chapas grossas (fluxo de calor tridimensional). 

 

2.3.2.5 Condução de calor em chapas finas (fonte de calor linear) 

 

Para a modelagem de chapas finas também se considera o regime quase- estacionário 

proposto por Rosenthal (1941), onde a distribuição de temperaturas é constante para o 
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observador que se movimenta junto a uma fonte de calor linear com velocidade constante, 

conforme mostrado pela Figura 13. 

 

 

Figura 13 - Fonte de calor linear para análise de fluxo de calor bidimensional. 

 

Onde se considera que não há fluxo na direção da espessura da chapa e transferindo a 

origem de coordenadas da chapa para a fonte de calor linear, matematicamente também 

relacionadas pela Eq. 13 resultando numa condução que se processa nas direções x e y, 

caracterizando um fluxo bidirecional (Binda et al., 2004; Gonçalves et al., 2006 e Barroso et 

al., 2010). 

Considerando as hipóteses feitas por Rosenthal (1946), podemos obter a equação que 

rege o regime quase-estacionário, utilizando a coordenada móvel w, resultando na Eq. 21. 

 

 
𝜕2𝑇

𝜕𝑤2
+

𝜕2𝑇

𝜕𝑦2
=

𝑣

𝛼
∙

𝜕𝑇

𝜕𝑤
 Eq. 21 

 

Tomando como referência as coordenadas móveis, a temperatura de um ponto situado 

a uma distância r dessas coordenadas, a solução do problema para chapa fina pode ser expressa 

pela Eq. 22. 
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 𝑇 = 𝑇0 +
𝑞

2𝜋𝑘
𝑒−𝛽𝑤𝐾0 ∙ 𝛽 ∙ 𝑟 Eq. 22 

 

Onde: 

T0 → Temperatura inicial da chapa [°C]; 

q → Quantidade total da energia disponível na fonte de calor linear [W/m]; 

r → Distância do ponto de interesse até a linha de centro do cordão [m]; 

K0 → Função modificada de Bessel, de segunda espécie e ordem zero. 

 

A distância da fonte até as coordenadas móveis é dada pela Eq. 23, a quantidade total 

da energia disponível na fonte de calor linear é dada pela Eq. 24. Consideraremos também para 

simplificação da expressão Eq. 15 a Eq. 25. 

 

 𝑟 =  √𝑤2 + 𝑦2 Eq. 23 

 

 𝑞 =
𝑃

ℎ
 Eq. 24 

 

 𝛽 =
𝑣

2𝛼
 Eq. 25 

 

 

Nesta modelagem a temperatura permanece constante ao longo da espessura da peça. 

Para solução do problema de chapas finas, representadas pela Eq. 22, utiliza-se à função 

modificada de Bessel, de segunda espécie e ordem zero, conforme mostrado na Figura 14 

(Lancaster,1999 e Kou, 2003). 
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Figura 14 - Função de Bessel modificada de segundo tipo e ordem zero (Kou, 2003). 

 

Conforme Londoño (2001), quando r tende a infinito, 𝐾0 (
𝑣𝑟

2𝛼
) tende a  √

𝜋𝛼

𝑣𝑟
𝑒−

𝑣𝑟

2𝛼 , 

logo podemos reescrever a Eq. 22 como a Eq. 26. 

 

 𝑇 = 𝑇0 +
𝑞

2𝜋𝑘
√

𝜋𝛼

𝑣𝑟
𝑒−

𝑣𝑟
2𝛼 Eq. 26 

 

 

Em uma distribuição de temperaturas bidimensional, o comportamento das linhas 

isotermas é mostrado esquematicamente na Figura 15. 
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Figura 15 - Isotermas na soldagem de chapas finas (fluxo de calor bidimensional). 

 

Os contornos das isotermas são influenciados diretamente pela velocidade de 

soldagem e pelas propriedades físicas do material (Chon & Chin, 1993), conforme mostram as 

Figura 16 e Figura 17. 

A Figura 16 mostra que através do aumento da velocidade de soldagem os contornos 

das isotermas se alongam mais em direção ao sentido contrário a soldagem, afetando uma zona 

menor. Conforme mostrado na Figura 17 o fluxo de calor se propaga para uma área maior 

quanto menor for a condutividade do material. Os contornos das isotermas também se alongam 

mais em direção do sentido contrário à soldagem para materiais também de menores 

condutividades térmicas, resultando em menores velocidades de resfriamento e melhor 

aproveitamento para a fusão localizada. Para materiais de elevada condutividade térmica, a 

fusão localizada é dificultada devido à rápida dissipação do calor, necessitando em alguns casos, 

de pré-aquecimento para obtenção de uma fusão adequada à soldagem. A Tabela 3 mostra a 

condutividade térmica e a difusibilidade térmica para três diferentes materiais (Chon & Chin, 

1993). 
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Tabela 3 - Propriedades físicas para comparação das isotermas de três materiais distintos 

(Chon & Chin, 1993). 

 
Material 

 
Condutividade Térmica 

[W/m · K] 

 
Difusibilidade Térmica 

[mm2/s] 
P               

P
 

Aço inoxidável AISI 304 26 4,6 

Aço de baixo carbono 50 7,5 

Alumínio 347 80 
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Figura 16 - Influência da velocidade de soldagem nas isotermas de um aço de baixa liga. 

Considerando P=4,2 kW e três diferentes velocidades [1m/s, 5m/s e 8m/s], (Chon & Chin, 

1993). 
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Figura 17 - Efeito das propriedades térmicas nas isotermas. Materiais: aço inoxidável AISI 

304; aço de baixo carbono e alumínio. P=4,2kW e v=1,0 mm/s, (Chon & Chin, 1993). 
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2.3.2.6 Condução de calor em chapas de espessuras intermediarias 

  

Para o caso de uma chapa finita de espessura (h), não sendo suficientemente grossa 

ou fina e mantendo-se as hipóteses simplificadoras propostas por Rosenthal (1946). A partir da 

equação para chapas de espessuras infinitas, supondo que não ocorre transferência de calor nas 

superfícies da chapa. Esta situação é representada considerando-se fontes de calor imaginárias 

colocadas abaixo e acima simetricamente distribuídas a uma distância 2kh das superfícies onde 

a fonte de calor está localizada. A Figura 18 representa o uso do método das imagens para 

solução do problema de chapa de espessura intermediária proposta por Rosenthal (1946). 

 

 

Figura 18 - Modelo de fluxo de calor - representação da fonte de calor real (2q0) e fontes 

imaginárias (2q-2, 2q-1, 2q1, 2q2) baseado no método de imagens. 
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A solução do problema para chapa intermediaria pode ser expresso pela Eq. 27, onde 

Rk são as distâncias entre as fontes de calor real e imaginárias ao ponto P no espaço x,y,z [mm]. 

 

 𝑇 = 𝑇0 +
𝑃

2𝜋𝑘
𝑒−𝛽𝜔  ∙ ∑ [

1

𝑅𝑘
𝑒−𝛽𝑅𝑘]

𝑘=+∞

𝑘=−∞

 Eq. 27 

 

 

As distâncias entre as fontes de calor real e imaginárias ao ponto P no espaço x,y,z 

são dadas pela Eq. 28. Consideraremos também para simplificação da expressão Eq. 27 a Eq. 

29. 

 

 𝑅𝑛 =  √𝑤2 + 𝑦2 + (𝑧 − 2𝑘ℎ)2 Eq. 28 

 

 𝛽 =
𝑣

2𝛼
 Eq. 29 

 

 

2.3.2.7 Modelo Rosenthal para a distribuição de temperatura 

  

Os modelos propostos por Rosenthal para os três tipos de chapas (grossa, fina e 

intermediaria) possuem distribuições de temperatura, conforme mostrado na Figura 19 em 

torno da poça de fusão, no plano XZ. Os resultados das fontes pontuais de calor são mostrados 

através da Figura 19a e da Figura 19c e se assemelham junto da superfície superior da chapa e 

da fonte de calor, contudo na superfície inferior na Figura 19c seu modelo (chapa intermediaria) 

não considerava o fluxo de calor nesta superfície. Para a solução da equação para chapas finas 

(modelo bidimensional) mostrado na Figura 19b, as isotermas são verticais, pois a variável z 

não é considerada neste modelo (Modenesi et al., 2006). 
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Figura 19 - Modelos de Rosenthal de distribuição de temperaturas no plano xz em torno da 

poça de fusão. Material: aço carbono (chapa de 10mm de espessura). Energia de soldagem: 

0,6 kJ/mm. Modelos para chapas: a) grossa: Eq. 20, b) fina: Eq. 22 e c) intermediaria: Eq. 27, 

(Modenesi et al., 2006). 

 

 

2.3.2.8 Estudo prático do fluxo de calor 

 

A multiplicidade de fenômenos envolvidos num processo de soldagem e a 

heterogeneidade microestrutural resultante do gradiente de temperaturas dificultam 

enormemente as análises teóricas e as previsões das propriedades físicas e mecânicas das juntas 

soldadas. Métodos experimentais podem ser utilizados para simularem ciclos térmicos de 

maneira controlada em um corpo de prova. A aplicação de ciclos térmicos rápidos com 

aquecimento em forno elétrico e resfriamento induzido num equipamento tipo “gleeble” 

possibilita a simulação de um processo de soldagem, reproduzindo as condições 

termodinâmicas das sub-regiões das ZTA’s. (Cerjak et al., 1999 e Silva et al., 2008). A Figura 

20 mostra esquematicamente um equipamento simulador de ciclos térmicos. 
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Figura 20 - Diagrama esquemático de um equipamento simulador de ciclos térmicos 

(Modenesi et al., 2006). 

 

O equipamento é constituído de dois blocos de aço que atuam como substrato de massa 

infinita que possibilitam retirada de calor a partir de diferentes temperaturas imediatamente 

após aquecimento. O aquecimento é feito em fornos elétricos de alta potência para possibilitar 

ciclos térmicos rápidos e o resfriamento no equipamento (Gleeble) foi monitorado por termopar 

do tipo cromel- alumel (K) com registrador digital com interface para microcomputador. 

Conforme McGlone (1982), os modelos de Rosenthal aplicados a uma situação 

específica, constituem a técnica de modelamento empírico mais utilizada para estudar a relação 

entre as variáveis de soldagem e parâmetros indicadores do formato do cordão, como: 

penetração(p), largura do cordão(w) e reforço(r) conforme mostrado pela Figura 21. 

 

 

Figura 21 - Parâmetros indicadores do formato do cordão (McGlone, 1982). 
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As Eq. 30 - Eq. 32 mostram as relações qualitativas entre as variáveis de soldagem e 

os parâmetros indicadores do formato do cordão. 

 

 𝑤 ∝
𝑈 ∙ 𝐼 ∙ 𝜙

𝑣 ∙ 𝛼
 Eq. 30 

 

 𝑝 ∝
𝐼 ∙ 𝛼

𝑣 ∙ 𝜙
 Eq. 31 

 

 𝑟 ∝
𝐼

𝑈 ∙ 𝑣 ∙ 𝛼 ∙ 𝜙
 Eq. 32 

 

Onde: 

w → Largura do cordão [m]; 

p → Penetração [m]; 

r → Reforço [m]; 

U → Tensão do arco [V]; 

I → Corrente de soldagem [A]; 

ϕ → Diâmetro do eletrodo [m]; 

v → Velocidade de soldagem [m/s]; 

α → Ângulo do chanfro [º]. 

 

As relações representadas pelas Eq. 30 - Eq. 32 permitem fazer previsões simples e 

qualitativas. Podemos observar que todos os parâmetros decrescem com o aumento da 

velocidade de soldagem e crescem diretamente proporcionais com o aumento da corrente de 

soldagem, conforme mostrado na Tabela 4 Porém, essas relações não permitem previsões 

quantitativas das dimensões do cordão de solda. 
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Tabela 4 - Variações dos parâmetros indicadores do formato do cordão com as variáveis de 

soldagem. 

 Variáveis de Soldagem 

Parâmetros U  I    v   

w      

p -------     

r      

 

 

2.3.3 Solidificação da zona fundida 

 

Transformação de fase é uma alteração no número e/ou na natureza das fases que 

constituem a microestrutura de uma liga e ainda pode ser entendida como sendo a evolução ou 

rearranjamento de uma configuração instável ou metaestável de um sistema (átomos ou íons 

de moléculas) para uma outra configuração mais estável e de menor energia (Callister, 2002 e 

Ferreira, 2002). 

A solidificação é uma transformação de fase que ocorre na passagem do estado líquido 

para o sólido, envolvendo no caso da maioria dos metais, o arranjo dos átomos segundo 

estruturas cristalinas. É geralmente acompanhada por uma contração de volume, não maior que 

6% no caso de metais e ligas comercialmente mais comuns (Wainer et. al, 1992). A 

solidificação dos metais ocorre através do processo de nucleação e crescimento. Em soldagem 

ocorre o fenômeno de crescimento epitaxial, onde não existe a necessidade de nucleação de 

novos grãos por conta do molhamento quase perfeito entre o líquido e o sólido. 

A nucleação e o crescimento ocorrem na maioria das transformações difusionais em 

sólidos e apresentam como principal característica à variação da sua energia interna, indicando 

através desse aporte de energia o início e fim da transformação. O núcleo se forma primeiro e 

pode crescer ou não, dependo do seu tamanho. Se o núcleo se formar no interior do líquido, 

sem a interferência de agentes externos, a nucleação é dita é homogênea. Caso ela se forme na 

presença de impurezas ou superfícies externas é dita heterogênea (Ferreira, 2002). 
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2.3.3.1 Estrutura de solidificação  

 

O mecanismo de solidificação da zona de fusão na soldagem pode ser considerado 

similar ao que ocorre durante a fundição dos metais, conforme mostrado pela Figura 22, 

diferindo apenas nos seguintes pontos (Okumura e Tanigushi, 1982): 

• Maior velocidade de solidificação; 

• Movimentação da fonte de calor; 

• Fusão e solidificação ocorrendo simultaneamente; 

• A solidificação da zona de fusão se inicia nos contornos do metal de base 

correspondente a sua fronteira com a zona de fusão e deve haver uma perfeita 

ligação intercristalina do metal fundido com o metal de base. 

 

 

Figura 22 - Seção esquemática de uma peça fundida, mostrando suas três regiões 

características (Marques et al., 2007). 

 

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

base (“parede do molde”) não é fortemente super-resfriado, 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 

novos grãos não tende a ocorrer. A zona coquilhada não é formada e o cordão de solda é 
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constituído predominantemente na maioria dos casos por uma zona colunar. Vale ressaltar que, 

na soldagem, de forma geral, não são produzidas as zonas coquilhadas. A solidificação se 

desenvolve como um prolongamento dos grãos da zona de ligação. Os grãos se solidificam 

adotando a mesma orientação cristalina e o tamanho dos grãos parcialmente fundidos ou não 

fundidos. Os contornos de grãos ultrapassam a zona de ligação, assegurando a continuidade 

metálica ao nível da estrutura cristalina. Este comportamento é conhecido como epitaxia. 

Durante a etapa final de solidificação ocorre à nucleação de novos grãos, facilitada pela rejeição 

de solutos e impurezas, ocorrendo também na parte central da peça um arrefecimento 

aproximadamente igual em todas as direções, formando novos grãos que tendem a crescer com 

formato equiaxial na zona central (Marques, 2007). Durante a solidificação pode ocorrer 

diversos defeitos, como segregação, porosidades e trincas em função da velocidade de 

solidificação e da estrutura final do metal de solda (Okumura e Tanigushi, 1982). 

 

2.3.4 Ciclo Térmico  

 

A passagem da fonte de calor durante a operação de soldagem provoca variações de 

temperatura nos diversos pontos da junta. Os ciclos térmicos sofridos em cada ponto do 

material soldado determinam as transformações microestruturais, e conseqüentemente as 

propriedades esperadas para uma junta (Zeemann & Emygdio, 2001). Considerando um ponto 

de uma junta soldada, definido pela sua distância ao centro da solda e pela sua posição em 

relação à espessura, a variação de temperatura (T) em função do tempo (t) é o ciclo térmico no 

ponto considerado, conforme mostrado na Figura 23 e Figura 24. 

A Figura 23 mostra esquematicamente uma curva de ciclo térmico para um cordão de 

solda, onde: 

 

Tp → Temperatura máxima atingida (pico) [°C]; 

Tc → Temperatura crítica [°C]; 

tc → Tempo de permanência acima da temperatura crítica [s]; 
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ϕ → Velocidade de resfriamento à partir da temperatura T [m/s]. 

 

 

Figura 23 - Curva esquemática de um ciclo térmico (Zeemann & Emygdio, 2001). 

 

 

 

Figura 24 - Variações de temperatura ao longo de uma junta, (Zeemann & Emygdio, 2001). 

 

A Figura 24 mostra que à medida que o ponto considerado se afasta da solda, a 

temperatura máxima é decrescente e atingida com um certo atraso. O tempo de permanência 

acima de uma dada temperatura decresce no mesmo sentido. Teoricamente as velocidades de 
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resfriamento decrescem à medida que a distância aumenta. Entretanto do ponto de vista prático 

e para a faixa de temperatura onde ocorrem os principais fenômenos de transformações 

microestruturais, pode-se considerar a velocidade de resfriamento como constante em toda 

extensão da zona termicamente afetada. A forma de dissipação de calor muito influencia o ciclo 

térmico no que diz respeito ao resfriamento e à velocidade de resfriamento (Ø), que é dada pela 

tangente à curva T x t e assume seus valores mais elevados quando o componente a ser soldado 

apresenta dimensões que proporcionem uma troca de calor em regime tridimensional, 

(Zeemann & Emygdio, 2001). 

 

2.3.5 Temperatura de pico 

 

A temperatura de pico atingida pelo ponto, a velocidade de resfriamento e o tempo de 

permanência acima de uma temperatura crítica, são características importantes do ciclo térmico 

de soldagem (Marques, 2007). 

A repartição térmica é definida pelas temperaturas de pico atingidas ao longo de 

determinadas distâncias do cordão de solda. Com isso, é possível determinar a extensão da 

ZTA (zona termicamente afetada) durante a soldagem e tem grande influência nas 

transformações microestruturais nesse ponto. Conforme Adams (1958), a temperatura de pico, 

para soldagem de topo, em um passe com penetração total, é dada por: 

 

 
1

𝑇𝑝 − 𝑇0
= 5,44

𝜋 ∙ 𝑘 ∙ 𝛼

𝑃 ∙ 𝑣
[2 + (

𝑣 ∙ 𝑦

2𝛼
)

2

] +
1

𝑇𝑓 − 𝑇0
 Eq. 33 

 

Onde: 

Tp → Temperatura máxima atingida (pico) [°C]; 

T0 → Tempo inicial ou de pré-aquecimento[°C]; 

Tf → Temperatura de fusão do material [°C]; 

y → Distância do ponto considerado à linha de fusão [m]; 
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α → Difusividade térmica do material [m2/s]; 

c → Calor específico do metal [J/Kg.°C]; 

ρ → Massa específica do material [Kg/m3]; 

P → Potência gerada pela fonte de calor [W]; 

k → Condutividade térmica do material [W/m°C]. 

 

A Eq. 33 é utilizada para cálculo da temperatura de pico, em °C, para chapa grossa 

(fluxo de calor tridimensional). A temperatura de pico para chapas finas, considerando o fluxo 

de calor bidimensional, pode ser dada pela Eq. 34. 

 

 
1

𝑇𝑝 − 𝑇0
= 4,13

𝜌 ∙ 𝑐 ∙ ℎ ∙ 𝑦

𝐻𝐿
+

1

𝑇𝑓 − 𝑇0
 Eq. 34 

 

Onde: 

ρc → Calor específico volumétrico [J/m3]; 

h → Espessura da chapa [m]; 

HL → Aporte térmico líquido [J/m]. 

 

2.3.6 Repartição térmica  

 

A repartição térmica é uma função obtida à partir da análise de todos os pontos obtidos 

através do ciclo térmico, mostrando assim a variação da temperatura de pico com a distância 

ao centro do cordão de solda na direção perpendicular a este, conforme mostrado 

esquematicamente pela Figura 25. 
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Figura 25 - Curva esquemática de repartição térmica para um cordão de solda mostrando três 

regiões de uma solda por fusão. A – Zona Fundida (ZF), B – Zona Termicamente Afetada 

(ZTA) e C – Metal de Base (MB), (Marques et al., 2007). 

 

Com a obtenção dos ciclos térmicos e da repartição térmica, torna-se viável o estudo 

das transformações metalúrgicas no estado sólido correntes numa junta soldada. O ciclo 

térmico possibilita a interpretação ou previsão das transformações, enquanto que a repartição 

térmica permite determinar a extensão das zonas onde se passam tais fenômenos (Cunha, 1989). 

 

2.3.7 Zona termicamente afetada (ZTA) 

 

A zona termicamente afetada (ZTA) é a região próxima à zona fundida que foi afetada 

pelo calor da solda, cuja microestrutura depende fundamentalmente dos ciclos térmicos e da 

repartição térmica, do processo e dos procedimentos de soldagem (Lancaster, 1999 e Kou, 

2003). Segundo Marques et al. (2007), no caso de metais não transformáveis no estado recozido, 

a mudança estrutural mais marcante será o crescimento de grão adjacente a zona fundida. Caso 

o material esteja encruado, além de uma zona de crescimento de grão, surgirá uma região 

recristalizada localizada um pouco mais afastada da zona de fusão. Em metais transformáveis, 

como aços carbono, aços de baixa-média liga, ferro fundido e algumas ligas de cobre e titânio, 

a ZTA será mais complexa e apresentará diversas regiões características, conforme mostrado 

esquematicamente pela Figura 26. 
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Figura 26 - Estrutura esquemática da ZTA de um aço de baixo carbono. ZF - Zona Fundida, 

A – Região de crescimento de grão, B – Região de refino de grão, C – Região intercrítica, 

MB - Metal de Base (Marques, 2007). 

 

• A região de crescimento de grão (A) é a mais grosseira que se desenvolve próxima 

ao cordão de solda, em temperaturas de pico superiores a 1200°C. Em aços essa 

região torna-se austenítica durante o aquecimento e em função da velocidade de 

resfriamento e da composição química do aço pode-se aumentar sua 

temperabilidade. Esta região é caracterizada por uma microestrutura rica em 

constituintes aciculares como bainita e martensita. Esta região da ZTA constitui-se 

um local comum para o aparecimento de descontinuidades e mudança nas 

propriedades mecânicas, tendendo a ser a região mais problemática da ZTA. 

 

• A Região de refino de grão (B) tende a formar grãos menores. Desenvolve-se em 

uma faixa acima da temperatura de transformação (A3), normalmente temperaturas 

de pico próximas ou superiores as comumente utilizadas na normalização entre 

900°C e 1200°C. Esta região, geralmente é caracterizada por uma estrutura fina de 

ferrita e perlita. 
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• A Região intercrítica (C) é submetida a temperaturas de pico entre A3 e A1(723°C - 

temperatura eutetóide), somente parte do material é austenitizada. Esta região é 

caracterizada pela transformação parcial da estrutura original do metal de base. 
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3 METODOLOGIA APLICADA 

Para que fosse possível criar uma representação do perfil de temperaturas dispostos 

em um material de base durante um processo de soldagem, foi decidido gerar uma simulação 

numérica baseada em equações analíticas de Rosenthal conforme descrito anteriormente na 

seção 2.3. Essas equações analíticas teriam que ser solucionadas para diversos valores de 

variáveis independentes (coordenadas no espaço e variação do tempo), portanto o cálculo foi 

realizado através de um programa escrito na ferramenta de programação MATLAB. 

A seguir será descrito em maiores detalhes a metodologia empregada para o 

desenvolvimento e teste da simulação numérica. 

 

3.1 FUNDAMENTOS DA SIMULAÇÃO NUMÉRICA 

Antes de iniciar o processo de escrever o programa no MATLAB, foi necessário 

estabelecer alguns fundamentos para a solução do problema, de forma que fosse possível 

construir a estrutura do programa tendo como referência essa base definida. Para isso, foram 

levado alguns pontos em consideração que serão descritos a seguir. 

 

3.1.1 Cálculo da Temperatura 

 

Primeiramente, o programa deveria ser capaz de calcular a temperatura de um material, 

em diversos pontos do espaço e tempo, utilizando-se como base a equação de Rosenthal. Esse 

cálculo é alimentado pelas informações referentes a potência fornecida durante o processo, a 

velocidade linear da fonte de calor, assim como as propriedades metalúrgicas do material. Esses 

dados de entrada serão detalhados mais à frente. 
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3.1.2 Interface Interativa com o Usuário 

 

Em segundo lugar, o programa deveria ser capaz de receber diversos dados de entrada 

pelo usuário, podendo assim gerar perfis de temperaturas para diferentes processos de 

soldagem e diferentes metais de base. A interface de entrada de dados deveria apresentar um 

caráter interativo com o usuário, para assim suportar tais mudanças. 

 

3.1.3 Visualização Gráfica do Perfil de Temperaturas 

 

Finalmente, a simulação numérica deverá produzir uma visualização gráfica do perfil 

de temperaturas, baseada nos resultados obtidos na solução da equação de Rosenthal, de forma 

que fosse possível visualizar os perfis de temperatura de uma vista de topo e no plano XZ, 

tornando essa visualização melhor para a interpretação e análise dos resultados. 

 

3.2 DEFINIÇÃO DE PROPRIEDADES DO MATERIAL E PARÂMETROS 

DE SOLDAGEM 

O programa desenvolvido no MATLAB requer dados de entrada que possam 

alimentar o cálculo de temperatura, para isso é necessário definir os dados a serem empregados. 

A seguir serão descritos os dados referentes às propriedades do material e aos parâmetros de 

soldagem utilizados na simulação numérica. 

 

3.2.1 Propriedades do aço inoxidável supermartensítico 

 

Os principais parâmetros necessários à simulação da soldagem de um AISM estão 

apresentados na Tabela 5.  Esse material foi considerado para todos os testes realizados no 

programa.  
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Tabela 5 - Propriedades físicas adotadas para os AISM estudados neste trabalho 

(MAKEITFROM, 2020). 

Propriedade Unidade Valor 

Condutividade Térmica (k) W/mm.K 0.016 

Densidade () g/mm3 0.0079 

Calor Específico (c) J/g.K 0.47 

 

 

3.2.2 Parâmetros de soldagem 

 

Outro dado necessário para alimentar o programa de cálculo de temperaturas são os 

parâmetros de soldagem. Foram realizados diferentes testes variando estes valores, contudo, os 

parâmetros escolhidos para esse trabalho foram baseados em valores descritos pelo trabalho de 

Piccoli (2013), descritos na Tabela 6 abaixo. 

 

Tabela 6 - Parâmetros de soldagem (adaptado de Piccoli, 2013). 

Parâmetro Unidade Valor 

Tensão (V) Volts 30 

Corrente (A) Amperes 370 

Rendimento N.A. 0,75 

Velocidade de soldagem mm/s 10,0 

Temperatura Inicial  °C 25 

 

 

3.3 DEFINIÇÃO DA MATRIZ DE TESTE 

Com a finalidade de testar diversos cenários de soldagem em um aço 

supermartensítico, foi necessário determinar pontos de teste a serem simulados no programa. 

O objetivo principal era analisar o comportamento do campo de temperaturas gerado no aço 
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supermartensítico ao variar valores de velocidade e energia de soldagem, considerando o aço 

inoxidável supermartensítico para todos os testes. Para isso, foi definido a matriz de teste, 

apresentada na Tabela 7 a seguir. 

 

Tabela 7 - Matriz de testes. 

Teste Descrição Velocidade 

de Soldagem 

(cm/s) 

Tensão 

(Volts) 

Corrente 

(Amperes) 

Energia de 

Soldagem 

(KJ/cm) 

1 Análise do campo de 

temperaturas em um 

aço supermartensítico 

(caso base). 

1 30 370 8,33 

2 Velocidade de 

soldagem baixa. 

0,4 30 100 5,625 

3 Velocidade de 

soldagem média. 

1,2 30 300 5,625 

4 Velocidade de 

soldagem alta. 

2 30 500 5,625 

5 Energia de soldagem 

baixa. 

1 30 50 1,125 

6 Energia de soldagem 

média. 

1 30 300 6,750 

7 Energia de soldagem 

alta. 

1 30 1000 22,5 

8 Caso Gleeble 

Comparativo. 

1,25 - - 15 
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3.4 DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO PROGRAMA (MATLAB) 

Estabelecido a base fundamental do programa, foi necessário construir a sua estrutura. 

cuja importância é de orientar o desenvolvimento do programa, gerando uma série de etapas a 

serem seguidas de forma consecutiva.  A seguir, serão descritos em mais detalhes, as etapas 

que foram geradas durante o planejamento da estrutura do programa. 

 

3.4.1 Definição da Equação Governante  

 

Como já foi dito anteriormente, a equação determinada para calcular o perfil de 

temperatura durante um procedimento de soldagem foi a equação de Rosenthal.  

Apesar de já determinado a estratégia de modelagem para governar a simulação 

numérica, é necessário, no entanto, definir qual variação do modelo proposto por Rosenthal 

será aplicado, em função da espessura. Conforme seção 2.3, o modelo de Rosenthal oferece 

equações para o modelo de chapa grossa, chapa intermediaria e chapa fina, para esse trabalho, 

foi escolhido a Eq. 20 para chapa grossa e a Eq. 22 para chapa fina.  

A escolha pelo modelo de chapa grossa e chapa fina foi baseada na possibilidade de 

aplicação das equações em uma simulação numérica desenvolvida no MATLAB. Ao analisar 

as funções e operações empregadas no cálculo de temperatura para os três modelos, é possível 

verificar que para solucionar o modelo para chapa fina, é necessário empregar uma função de 

Bessel de primeira ordem. Para o modelo de chapa intermediaria, seria necessário empregar 

uma serie somatória variando de -∞ até +∞. Ao analisar a equação de Rosenthal proposta para 

o modelo de chapa grossa, percebe-se que é uma equação exponencial natural, sendo assim de 

simples aplicação. Dessa forma, foram selecionadas as equações para o modelo de chapa fina 

e chapa grossa. 
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3.4.2 Desenvolvimento do Algoritmo  

 

Tendo em vista os princípios fundamentais estabelecidos na seção 3.1, e com as 

equações de Rosenthal para chapa grossa e chapa fina definidas, foi desenvolvido o programa 

no MATLAB. Com a finalidade de produzir uma análise de temperaturas para o modelo de 

chapa fina, foi utilizado como base o algoritmo de ONUKI (2009). 

 

3.4.2.1 Algoritmo de cálculo de perfis de temperatura  

 

Após pesquisas em literaturas referentes ao desenvolvimento de simulações 

numéricas de equações no MATLAB, foi apresentada a função Contour, cuja função é plotar 

linhas de contorno em um gráfico para valores constantes de uma matriz. Após o 

desenvolvimento de um algoritmo que calcula temperaturas para diferentes raios e, 

posteriormente, calcula as respectivas temperaturas, a aplicação da função Contour representa 

a etapa final para extrair os dados da matriz de temperaturas obtida.  

Com essa função de plotagem de valores constantes de uma matriz, foi realizado o 

desenvolvimento do programa de cálculo para perfil de temperaturas. A seguir será descrito as 

diferentes seções do programa que foram desenvolvidos. 

 

3.4.2.2 Entrada de parâmetros de soldagem 

 

A entrada de parâmetros de soldagem é a primeira solicitação do programa ao usuário. 

Nessa seção, o usuário informa o valor da tensão de soldagem, a corrente de soldagem, o 

rendimento do processo sendo empregado (MIG, TIG, SMAW e etc.), a velocidade de 

soldagem do processo, a temperatura inicial da chapa e a espessura da chapa. Esses dados 

alimentam o cálculo da energia de soldagem, fazem parte do cálculo da espessura relativa e o 

cálculo dos perfis de temperatura pela equação de Rosenthal. Esse trecho do código pode ser 

visto na Figura 27. 
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Figura 27 - Entrada de parâmetros de soldagem 

 

 

3.4.2.3 Entrada de propriedades do material 

 

A segunda solicitação de entrada de dados é referente às propriedades do material 

sendo soldado, como a condutividade térmica, a densidade e o calor específico do material. 

Esses inputs são utilizados no cálculo da difusividade térmica alpha, espessura relativa da 

chapa e serão empregados no cálculo dos perfis de temperatura pela equação de Rosenthal. 

Essa etapa do código pode ser vista na Figura 28. 

 

 

Figura 28 - Entrada de propriedades do material. 
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3.4.2.4 Inicialização das variáveis 

 

Para que fosse possível calcular os campos de temperatura utilizando as equações de 

Rosenthal para chapa fina e chapa grossa, foi necessário preparar algumas variáveis a serem 

utilizados no código. A etapa do código referente à inicialização dessas variáveis pode ser vista 

na Figura 29. 

 

 

Figura 29 - Inicialização de variáveis. 

 

3.4.2.5 Cálculo dos perfis de temperatura 

 

Após receber todos os dados referentes aos parâmetros de soldagem, propriedades do 

material e inicialização das variáveis, é realizado o cálculo dos perfis de temperatura com base 

nas equações de Rosenthal. A Figura 30 a seguir apresenta o trecho do código referente a esse 

cálculo para o modelo de chapa fina e o modelo para chapa grossa. Esse trecho de código 

calcula a temperatura no plano XY e no plano XZ. 
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Figura 30 - Cálculo dos perfis de temperatura no plano XY e XZ. 

 

3.4.2.6 Plotagem dos Resultados 

 

O último processo realizado pelo programa é a plotagem de resultados. A plotagem 

ocorre tanto para os perfis de temperatura no plano XY, quanto para temperaturas no plano XZ, 

portanto são gerados dois gráficos para cada estudo. O trecho do código referente à plotagem 

de resultados está apresentado na Figura 31. 
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Figura 31 - Plotagem de Resultados 

 

   

Os resultados produzidos por esse código foram satisfatórios e serão descritos em mais 

detalhes na seção 4. O programa completo está disponível no APÊNDICE A. 

 

3.5 SIMULACAO DOS PARAMETROS DE SOLDAGEM MEDIANTE USO 

DO SOFTWARE HAZ CALCULATOR - GLEEBLE 

Um ponto adicional que dever ser avaliado é uma comparação entre resultados obtidos 

pelo programa no MATLAB com resultados obtidos através de simulação GLEEBLE. A 

simulação realizada em máquina GLEEBLE produziu resultados referentes aos perfis de 

temperatura para um processo de soldagem em um aço supermartensítico, dessa forma é 

interessante fazer a comparação entre resultados produzidos pelo programa MATLAB e os 

produzidos no GLEEBLE.  
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3.5.1 Software Quiksim2 

 

O QuikSim2 é um software de controle do ciclo termomecânico durante operação da 

Gleeble. Dentre os recursos existentes pelo o software  HAZ calculator permite simular zonas 

termicamente afetadas (ZTA), tanto para soldagens de um único passe como para soldagens 

multipasses, cujos ciclos térmicos podem ser obtidos por seis modelos físicos diferentes de 

transferência de calor, elencados a seguir e sendo definidos como curve type (QuikSim2, 2003). 

A Figura 32 mostra a interface de entrada dos dados do software HAZ calculator onde 

se especifica a curve type, bem como as propriedades do material estudado. Através dessa 

figura é feita a continuação uma descrição das principais variáveis observadas na tela. 

 

 

Figura 32 - Seleção do tipo de curva e propriedades do material no recurso HAZ 

calculator (QuikSim2, 2013). 

 

Por se tratar de objeto de estudo no presente trabalho, será abordado apenas o modelo 

de Rosenthal. A Figura 33 mostra a interface de entrada no Software HAZ Simulator para este 

modelo. 
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Figura 33 - Interface para entrada de parâmetros do Software HAZ Simulator para o modelo 

de Rosenthal (QuikSim2, 2013). 

 

 

3.5.2 Parâmetros de entrada GLEEBLE 

 

Na Tabela 8 destaca-se os parâmetros de entrada utilizados na simulação GLEEBLE 

através do software HAZ calculator, considerando o modelo de Rosenthal. Esses dados são 

importantes pois deverão ser utilizados para alimentar o cálculo no programa em MATLAB, 

para posteriormente comparar resultados entre os dois métodos de simulação.  
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Tabela 8 - Propriedades do material e parâmetros de soldagem utilizados para a simulação 

Gleeble. 

Propriedade Valor 

Densidade 7.900g/cm³ 

Calor espec. 0.470J/g°C 

Condutividade 0.160J/cm-s°C 

tempera. pré aquec. 25°C 

velocidade sold. 1.25 cm/seg 

distância 0.8 A 1.0cm 

eficiência 0.75  

energia soldagem 20KJ/cm 
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4 RESULTADOS 

Nessa seção serão apresentados os resultados que foram obtidos ao utilizar o programa 

de cálculo de temperaturas para avaliar seus respectivos perfis em diferentes cenários de 

soldagem. 

 

4.1 RESULTADOS OBTIDOS PELA SIMULAÇÃO ATRAVÉS DO 

MATLAB 

 

4.1.1 Soldagem em um aço supermartensítico   

 

O primeiro caso a ser analisado é o processo de soldagem em um aço 

supermartensítico. Para essa análise, foram levantados os dados referentes às propriedades 

deste material com os devidos parâmetros de soldagem, conforme Tabela 5 e Tabela 7, 

respectivamente. 

A Figura 34  e Figura 35 apresentam os gráficos gerados para o teste 1, considerando 

condições padrões de soldagem. 
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Figura 34 - Perfis de temperatura considerando um aço supermartensítico em condições 

padrões de soldagem. 

 

 

Figura 35 - Perfis de temperatura, no plano XZ, considerando um aço supermartensítico em 

condições padrões de soldagem. 
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Pode-se observar através da análise dos gráficos gerados pelo programa, que para uma 

distância de 0,56 centímetros da fonte de calor, é verificado uma temperatura de 1503,53 °C, e 

que em 0,85 centímetros a temperatura diminui para 999,142 °C.  

 

4.1.2 Variação da velocidade de soldagem 

 

A velocidade de soldagem é um fator importante que influencia nos perfis de 

temperatura do metal de base. Devido ao movimento da fonte de aporte térmico, a potência 

fornecida a um dado ponto do material é menor, pois o tempo de transferência de energia nesse 

ponto é menor do que se a fonte estivesse parada. Para melhor visualização da influência da 

velocidade de soldagem na temperatura foram aplicados valores de 4, 12 e 20 mm/s no 

programa de cálculo de temperaturas.  

A Figura 36  e Figura 37 apresentam os gráficos gerados para o teste 2, considerando 

a velocidade de soldagem de 4 mm/s, cujos parâmetros adicionais podem ser verificados na 

Tabela 7. 
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Figura 36 - Perfis de temperatura considerando um aço supermartensítico e velocidade de 

soldagem de 4 mm/s. 

 

 

Figura 37 - Perfis de temperatura, no plano XZ, considerando um aço supermartensítico e 

velocidade de soldagem de 4 mm/s. 
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A Figura 38 e Figura 39 apresentam os gráficos gerados para o teste 3, considerando 

a velocidade de soldagem de 12 mm/s, cujos parâmetros adicionais podem ser verificados 

Tabela 7. 

 

 

Figura 38 - Perfis de temperatura considerando um aço supermartensítico e velocidade de 

soldagem de 12 mm/s. 
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Figura 39 - Perfis de temperatura, no eixo XZ, considerando um aço supermartensítico e 

velocidade de soldagem de 12 mm/s. 

 

A Figura 40 e Figura 41 apresentam os gráficos gerados para o teste 4, considerando 

a velocidade de soldagem de 20 mm/s, cujos parâmetros adicionais podem ser verificados na 

Tabela 7. 
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Figura 40 - Perfis de temperatura considerando um aço supermartensítico e velocidade de 

soldagem de 20 mm/s. 

 

 

Figura 41 - Perfis de temperatura, no eixo XZ, considerando um aço supermartensítico e 

velocidade de soldagem de 20 mm/s. 
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Pode-se observar através da análise dos gráficos gerados pelo programa para as diferentes 

velocidades de soldagem, que quanto menores são seus valores, os perfis de temperatura alta 

se concentram próximo da fonte de calor. Isso significa que, na soldagem a uma velocidade 

mais alta, o material apresenta temperatura alta em pontos mais distantes da fonte. A Tabela 9 

apresenta os valores obtidos de temperatura e distância para os três testes realizados através da 

simulação numérica. 

 

Tabela 9 - Comparação dos resultados produzidos ao simular perfis de temperatura para 

diferentes velocidades de soldagem. 

Velocidade de soldagem (mm/s) Distância no eixo X (cm) Temperatura (°C) 

4 0,228 1006,47 

12 0,692 995,139 

20 1,14 1006,49 

 

É possível observar que, para uma temperatura de aproximadamente 1000 °C, a distância 

desse ponto aumenta conforme aumento da velocidade de soldagem. 

  

4.1.3 Variação da energia de soldagem 

 

Nessa seção será apresentado os resultados gerados pelo programa ao variar o valor 

de entrada da energia de soldagem. Esta análise pode ser utilizada para estudar o 

comportamento da ZTA durante a solda para diferentes valores de aporte térmico. 

A variação da energia de soldagem foi realizada mantendo a voltagem da fonte 

constante em 30 volts, conforme descrito na Tabela 7, e variando o valor da corrente de 100, 

300 e 500 amperes. A seguir serão descritos os resultados para cada caso. 

A Figura 42 e a Figura 43 apresentam os gráficos gerados para o teste 5, considerando 

energia de soldagem de 1,125 KJ/cm, cujos parâmetros adicionais podem ser verificados na 

Tabela 7. 



84 

 

 

 

Figura 42 - Perfis de temperatura considerando um aço supermartensítico e energia de 

soldagem de 1,125 KJ/cm. 

 

 

Figura 43 - Perfis de temperatura, no eixo XZ, considerando um aço supermartensítico e 

energia de soldagem de 1,125 KJ/cm. 
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A Figura 44 e a Figura 45 apresentam os gráficos gerados para o teste 6, considerando 

energia de soldagem de 6,750 KJ/cm, cujos parâmetros adicionais podem ser verificados na 

Tabela 7. 

 

Figura 44 - Perfis de temperatura considerando um aço supermartensítico e energia de 

soldagem de 6,750 KJ/cm. 
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Figura 45 - Perfis de temperatura, no eixo XZ, considerando um aço supermartensítico e 

energia de soldagem de 6,750 KJ/cm. 

 

A Figura 46 e a Figura 47 apresentam os gráficos gerados para o teste 7, considerando 

energia de soldagem de 22,5 KJ/cm, cujos parâmetros adicionais podem ser verificados na 

Tabela 7.  

Ao analisar a Figura 47, é possível verificar que, para uma energia de soldagem de 

22,5 KJ/cm, o modelo de Rosenthal utilizado é de chapa fina, pois o valor da espessura relativa 

é inferior a 0,6. Desta forma a temperatura não se altera ao longo da direção Z. 
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Figura 46 - Perfis de temperatura considerando um aço supermartensítico e energia de 

soldagem de 22,5 KJ/cm. 

 

 

Figura 47 - Perfis de temperatura, no eixo XZ, considerando um aço supermartensítico e 

energia de soldagem de 22,5 KJ/cm. 
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Pode-se observar através da análise dos gráficos gerados pelo programa para as diferentes 

energias de soldagem, que quanto maiores são seus valores, os perfis de temperatura alta se 

afastam da fonte de calor. Isso significa que, quando se utiliza uma energia de soldagem alta, 

o material apresenta temperaturas elevadas até distancias maiores. A Tabela 10 apresenta 

valores de temperatura e distância para os três casos analisados obtidos através da simulação 

numérica. 

 

Tabela 10 - Comparação dos resultados produzidos ao simular perfis de temperatura para 

diferentes energias de soldagem. 

Energia e de soldagem (KJ/cm) Distância no eixo X (cm) Temperatura (°C) 

1,125 0,1 1143,04 

6,750 0,62 1107,81 

22,5 4,07 1100,36 

 

É possível observar que, para uma temperatura fixa de 1100°C, a distância desse ponto 

aumenta conforme aumenta a energia de soldagem. 

 

4.2 RESULTADOS OBTIDOS ATRAVÉS DO SOFTWARE HAZ 

CALCULATOR – GLEEBLE 

Seguem resultados referentes à simulação de soldagem em um aço supermartensítico 

produzidos por simulação GLEEBLE, utilizando o software HAZ calculator. Esse 

procedimento de teste está detalhado na seção 3.5. 
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Tabela 11 – Resultados obtidos por simulação Gleeble para valores da temperatura em 

diferentes distancias durante um processo de soldagem em um aço supermartensitico. 

 

DISTÂNCIA (cm) TEMPERATURA 

(°C) 

0.8 1490 

0.82 1421 

0.84 1355 

0.86 1296 

0.88 1239 

0.9 1185 

0.92 1137 

0.94 1088 

0.96 1045 

0.98 1004 

1 965 
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Figura 48 – Gráfico gerado por simulação Gleeble para valores da temperatura em diferentes 

distancias durante um processo de soldagem em um aço supermartensitico. 

 

É possível verificar através da análise dos resultados obtidos pela simulação GLEEBLE, 

apresentados na Tabela 11, que a uma distância de 0,8 centímetros da fonte de calor  se verifica 

uma temperatura  de 1490°C, e quando a distância aumenta para 1 centímetro a temperatura 

diminui para 965°C.  

 

4.3 COMPARAÇÃO ENTRE OS RESULTADOS OBTIDOS NO MATLAB E 

SOFTWARE HAZ CALCULATOR - GLEEBLE 

A última análise feita com relação ao estudo dos perfis de temperatura, foi comparar 

resultados obtidos através da execução do programa no MATLAB com resultados obtidos por 

simulação GLEEBLE. 

A Figura 49 e a Figura 50 apresentam os gráficos gerados pelo programa no MATLAB, 

para o teste 8, considerando todos os parâmetros de soldagem utilizados na simulação 
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GLEEBLE. Observa-se que para esse caso é considerado o modelo de chapa fina, de forma que 

as curvas plotadas no plano XZ são isotérmicas para todos valores de Z. 

 

 

Figura 49 - Perfis de temperatura considerando um aço supermartensítico e parâmetros de 

soldagem Gleeble. 
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Figura 50 - Perfis de temperatura, no eixo XZ, considerando um aço supermartensítico e 

parâmetros de soldagem Gleeble. 

 

 É possível verificar, ao analisar o gráfico produzido pelo programa, que quando são 

considerados as condições utilizadas na simulação GLEEBLE, o programa retorna valores de 

temperatura de aproximadamente 1500 °C em distancias de 0,84 cm no eixo X. Em distancias 

de 1,93 centímetros da fonte no eixo X, a temperatura diminui para aproximadamente 1000 °C.  

 Ao comparar esses valores apresentados na Figura 49 com os valores obtidos na 

simulação GLEEBLE apresentados na Tabela 11 da seção 4.2, é possível observar que os 

resultados são coerentes, de forma que é possível produzir resultados convergentes ao empregar 

as duas ferramentas de simulação. Segue na Tabela 12 e na Figura 51, a comparação de 

resultados obtidos através da simulação GLEEBLE e simulação no Matlab. 

 

 

 



93 

 

 

 

Tabela 12 - Valores de temperatura em diferentes pontos de distância produzidos através de 

simulação GLEEBLE e Matlab. 

Distância da fonte (cm) Temperatura GLEEBLE (°C) Temperatura MATLAB (°C) 

0,8 1490 1502,81  

0,9 1185 1196,85  

1,0 965 994,71  

 

 

 

Figura 51 - Comparação resultados Gleeble e MATLAB. 
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5 CONCLUSÕES 

O presente trabalho no qual foi desenvolvido um programa no MATLAB para cálculo do 

campo de temperaturas durante um processo de soldagem baseado nas equações de Rosenthal, 

sendo esse um programa capaz de receber inputs de diferentes processos soldagem e materiais 

e apresentar resultados visuais em formato gráfico, ao realizar simulações numéricas para 

diversos cenários de soldagem, permite concluir que: 

 

1. Para um cenário de soldagem padrão, considerando propriedades físicas de um aço 

inoxidável supermartensítico, é possível modelar e analisar o campo de temperaturas 

através do cálculo numérico executado pelo programa desenvolvido. Como está 

apresentado na seção 4.1, é possível concluir que, durante um processo de soldagem 

em um aço inoxidável supermartensítico, observa-se perfis de temperatura em torno 

de 1500 °C em pontos próximos da fonte de calor e perfis de temperatura por volta de 

1000 °C em pontos em torno de um 0,85 centímetros de distância. Esses resultados 

produzidos pela simulação foram satisfatórios, pois estão dentro da faixa esperada para 

esse tipo de operação. 

 

2. Através do estudo referente à influência da velocidade de soldagem no campo de 

temperaturas, em que foi simulado diferentes processos de soldagem variando somente 

a temperatura, é possível concluir que a velocidade de soldagem implica em 

temperaturas menores na região da solda. Essa correlação entre a velocidade de 

soldagem e o campo de temperaturas pode ser verificado na seção 4.2, em que se 

verifica um aumento da temperatura conforme o aumento da velocidade de soldagem. 

Foi concluído que esse comportamento ocorre devido ao aumento da potência de 

soldagem que ocorre ao fixar um valor para a energia de soldagem e aumentar a 

velocidade de soldagem. Essa relação entre a velocidade de soldagem e energia de 

soldagem pode ser verificada na Eq. 5. 

 

3. Outro ponto que pode ser destacado foi o resultado obtido ao variar o valor de energia 

de soldagem. O objetivo desse estudo foi entender como o campo de temperaturas varia 
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considerando diferentes valores de energia de soldagem, dessa forma verifica-se o 

campo de temperaturas para 3 valores de energia de soldagem. Como é possível 

observar através dos resultados apresentados na seção 4.3, para uma energia de 

soldagem maior, o campo de temperaturas se estende para pontos mais distantes da 

fonte de calor, ou seja, a peça é mais aquecida. Esses resultados foram satisfatórios, 

pois estão alinhados com os resultados esperados.  

 

4. Segundo valores provenientes de simulações GLEEBLE de soldagem em um aço 

inoxidável supermartensítico, os resultados obtidos pelo programa de simulação 

numérica no MATLAB são convergentes. Através da análise de dados de entrada 

utilizados nesse caso, acredita-se que para os valores utilizados na simulação 

GLEEBLE, é possível produzir uma simulação numérica baseada no modelo 

Rosenthal para cálculo de perfis de temperatura. 

 

Tendo em vista os resultados gerados pelo programa de cálculo de perfis de temperatura 

desenvolvido nesse trabalho conclui-se que os mesmos foram satisfatórios pois cumpriram seu 

objetivo de fornecer uma modelagem visual do campo de temperaturas durante um processo 

de soldagem. 

 

5.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS 

Tendo em vista a continuidade e aprofundamento nos estudos de campos de 

temperaturas durante um processo de soldagem baseados nas equações analíticas de Rosenthal, 

é proposta a realização da análise comparativa de resultados obtidos por esse trabalho com 

resultados obtidos por experimentos práticos. Caso sejam realizados experimentos práticos 

verificando os perfis de temperatura durante um processo de soldagem em um aço inoxidável 

supermartensítico, seria possível validar os resultados fornecidos através da simulação 

numérica apresentada nesse trabalho. Se for confirmado a exatidão de resultados produzidos 

pela simulação numérica, seria possível realizar estudos futuros de soldagem utilizando-se esse 

programa como ferramenta de modelagem do campo de temperatura. 
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Ainda nesse contexto, recomenda-se a análise do campo de temperaturas através de 

simulações GLEEBLE, para melhor entender a correlação entre esses dois métodos de 

simulação. 

No que se diz respeito ao programa de simulação numérica apresentada neste trabalho, 

recomenda-se um desenvolvimento de códigos capazes de calcular perfis de temperatura para 

chapas de espessura intermediaria, conforme descrito pela Eq. 27, para assim ampliar o escopo 

de aplicação deste software. Alem disso, é recomendado realizar um estudo referente às 

equações de modelagem do campo de temperaturas propostas por Rykalin, de forma a 

incorporar no software de simulação outra abordagem de cálculo. De forma a produzir um 

programa mais “user friendly” recomenda-se desenvolver um aplicativo executável deste 

software. 
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APÊNDICE A.  

Algoritmo de simulação computacional dos perfis de temperatura no plano XY e XZ 

durante um processo de soldagem, com base nas equações de Rosenthal para chapa fina e chapa 

grossa. 

 

clear all 

clc 

close all 

  

% ESTE PROGRAMA CALCULA O A DISTRIBUICAO DE TEMPERATURA NA SUPERFICIE PARA 

% O MODELO DE CHAPA FINA E CHAPA GROSSA PARA PLANOS XY e XZ 

  

  

%--------------------ENTRADA DOS PARAMETROS DE SOLDAGEM-------------------- 

  

V=input('Entre com a tensao em volts:  '); 

I=input('Entre com a corrente em amperes:  '); 

e=input('Entre com rendimento:  '); 

v=input('Entre com velocidade de soldagem utilizando a unidade (cm/s):  

')/100; 

Energia_Soldagem = V*I/(v*100) 

T_zero=input('Entre com a temperatura inicial em graus celcius:   '); 

h=input('Entre com a espessura da chapa utilizando a unidade (mm):   

')/1000; 

  

 

  

%------------------ENTRADA DAS PROPRIEDADES DO MATERIAL-------------------- 

  

k=input('Entre com o valor da condutividade térmica (k) do material, 

utilizando a unidade (W/m.K):   '); 

RHO=input('Entre com o valor da densidade do material, utilizando a unidade 

(g/cm3):   ')*1000; 

CP=input('Entre com o valor do calor especifico do material (Cp) utilizando 

a unidade (J/g.K):   ')*1000; 

  

 

alpha=k/(RHO*CP) 

  

Espessura_Relativa=h*((RHO*CP*(800-T_zero))/(V*I*e/v))^0.5 

  

  

%----------------------Inicialização de variáveis-------------------------- 

  

pontos=1000; 

deltat=0.1; 

larg=80e-3; 

  

xzero=-0.1; 

y=linspace(-larg/2,larg/2,pontos); 

x=zeros(1,pontos); 
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z=linspace(-h,0,pontos); 

tempo=zeros(1,pontos); 

T=zeros(pontos,pontos); 

TZ=zeros(pontos,pontos); 

  

if Espessura_Relativa < 0.6  

  

    'MODELO CHAPA FINA' 

    for a=1:pontos 

        tempo(a) = deltat*(a-1); 

        x(a)=xzero+v*tempo(a); 

            for i=1:length(y) 

                r=sqrt((x(a))^2+y(i)^2); 

                rz=sqrt((x(a))^2); 

                arg_bessel=v*r/(2*alpha); 

                arg_besselz=v*rz/(2*alpha); 

                vlr_bessel=besselk(0,arg_bessel); 

                vlr_besselz=besselk(0,arg_besselz); 

                

T(i,a)=T_zero+(((V*I*e)/(2*pi*k*h))*(exp(((v*(x(a)))/(2*alpha)))*(vlr_besse

l))); 

                

TZ(i,a)=T_zero+(((V*I*e)/(2*pi*k*h))*(exp(((v*(x(a)))/(2*alpha)))*(vlr_bess

elz))); 

            end 

    end 

else 

     

    'MODELO CHAPA GROSSA' 

    for a=1:pontos 

        tempo(a) = deltat*(a-1); 

        x(a)=xzero+v*tempo(a); 

            for i=1:length(y) 

                r=sqrt((x(a))^2+y(i)^2); 

                T(i,a)=T_zero+((V*I*e)/(2*pi*k*r))*exp(((-v*(r-

x(a)))/(2*alpha))); 

            end 

            for i=1:length(z)/2 

                r=sqrt((x(a))^2+y(i)^2); 

                TZ(i,a)=T_zero+((V*I*e)/(2*pi*k*r))*exp(((-v*(r-

x(a)))/(2*alpha))); 

            end 

    end 

    z=y; 

end 

  

%----------------------Plotagem dos Resultados---------------------------- 

  

figure(1) 

[X,Y]=meshgrid(x*10,y*10); 

contour(X,Y,T,0:100:1600) 

title('Temperatura na superfície da placa')  

xlabel('x (cm)'); ylabel('y (cm)'); zlabel('z') 

xmin=min(x); 

ylarg=larg/2; 

view([0,0,1]) 

colorbar 
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figure(2) 

[X,Z]=meshgrid(x*10,z*100); 

contourf(X,Z,TZ,0:100:1600) 

title('Temperatura no plano XZ da placa')  

xlabel('x (cm)'); ylabel('z (cm)'); zlabel('z') 

xmin=min(x); 

ylarg=larg/2; 

view([0,0,1]) 

colorbar 

 

 

 


