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RESUMO 

 

O presente projeto tem por objetivo a avaliação do ciclo térmico do revenido de amostras de 

arames previamente soldados utilizados em armaduras de umbilicais. Arames soldados de 3,6 

mm de diâmetro foram furados fazendo uso de uma broca de 1,6 mm em direção transversal 

com profundidades de 0,5; 1,8 e 3,6 mm. Posteriormente, ciclos térmicos de revenido foram 

levantados através de um registrador, com taxa de aquisição de 100 ms, em cada amostra de 

arame por meio de um termopar tipo K acoplado manualmente na respectiva furação. Deste 

modo, foi obtida a temperatura de pico do revenido em cada caso. Assim, os valores de 

temperatura máxima atingida foram comparados com aqueles obtidos analiticamente e pelo 

método dos elementos finitos (MEF), destacando-se ainda, nestas análises, a determinação da 

temperatura máxima atingida na ausência do furo. Os resultados obtidos mostraram que o 

arame com furo de 1,8 mm de profundidade é o de melhor configuração na obtenção das 

medições experimentais. 

 

Palavras-chave: Armadura de umbilicais; Arames de aço ao carbono; Solda de topo, Ciclo 

térmico do revenido; Termopar; Simulação por elementos finitos.  



 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This project aims at evaluating the wires samples tempering thermal cycle previously welded 

used in umbilical armor. Welded wires of 3.6 mm diameter were drilled with a 1.6 mm drill 

transverse direction with depths of 0.5; 1.8 and 3.6 mm. Subsequently, thermal tempering 

cycles were raised through a register, with 100 ms acquisition rate in each wire sample by a 

K-type thermocouple manually engaged in the respective hole. Thus, the peak tempering 

temperature in each case was obtained. Thus, maximum temperature values were compared 

with those obtained analytically and by the finite element method (FEM), highlighting yet, 

these analyzes, the determination of the maximum temperature reached in the absence of the 

hole. The results showed that the wire with 1.8 mm deep hole is the best configuration for 

obtaining the measurements. 

 

Keywords: Umbilical armor; Carbon steel wire; Butt weld; Thermal tempering cycle; 

Thermocouple; Finite element Simulation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os umbilicais são estruturas essenciais para o funcionamento dos sistemas de 

produção de petróleo submarinos, conectados entre a plataforma e os equipamentos 

submarinos. Eles são projetados para diversas funções como transmitir potência elétrica, 

hidráulica e transportar fluidos de manutenção ou químicos. Além disso, são capazes de 

transportar dados, por exemplo, por sensores de pressão e temperatura. Dentre tantas funções 

a mais importante é o acionamento de válvulas que se encontram dentro dos equipamentos 

submarinos como a árvore de natal molhada e manifolds instalados no leito marinho. Deste 

modo, os umbilicais devem ser projetados para suportar diversas ações externas provenientes 

do ambiente marinho. 

Para suportar as tensões externas derivadas do ambiente submarino os umbilicais são 

projetados com um ou dois pares de camadas de arames de alta dureza sobrepostos 

helicoidalmente, em sentidos opostos, em torno de seu perímetro. Tal camada denomina-se 

armadura. A Figura 1.1 ilustra uma armadura de umbilical típica.  

 

Figura 1.1 - Camadas do umbilical (Adaptado de Oceaneering, 2015). 
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Os umbilicais possuem grandes comprimentos, de 500 a 14000 metros, já os arames 

fornecidos não possuem o comprimento necessário para a armadura ser produzida em apenas 

uma etapa. Portanto, é necessário que os arames sejam soldados uns aos outros a fim de se 

atingir o comprimento total desejado. Nestes casos, com a finalidade de aumentar a 

produtividade mantendo-se a qualidade é usualmente empregado o processo de soldagem 

autógena do arame por resistência elétrica a topo. 

Devido à composição química do arame e à elevada velocidade de resfriamento 

durante o processo de soldagem dará lugar à formação de martensita no material outorgando 

uma elevada dureza e fragilizando a região soldada dos arames. Deste modo, o tratamento 

térmico de revenido é indicado no processo de modo a revenir a martensita. O conhecimento 

da temperatura deste tratamento resulta em um parâmetro determinante nas propriedades 

mecânicas requeridas do arame. Portanto, o conhecimento do ciclo térmico do revenimento 

imposto no arame e sua correta obtenção são impreteríveis de modo que não ocorram falhas 

nas soldas quando o umbilical estiver em operação. 

Tendo em vista os pontos supracitados, este trabalho tem por objetivo a avaliação 

dos ciclos térmicos dos revenimentos levantados por um termopar tipo K em amostras de 

arames de 3,6 mm de diâmetro furados transversalmente com broca de 1,6 mm em 

profundidades de 0,5; 1,8 e 3,6 mm. Os valores de temperatura em função de tempo foram 

registrados com uma taxa de aquisição de 100 ms. Os resultados assim obtidos foram logo 

comparados com valores analíticos e aqueles gerados pelo método dos elementos finitos 

(MEF) a fim de validar os resultados obtidos. Os ensaios experimentais com o furo de 1,8 mm 

de profundidade convergem com aqueles levantados analiticamente e pelo MEF, em virtude 

da ponta do termopar se encontrar de forma precisa no centro do arame minimizando 

possíveis interferências do meio circundante, tal como acontece nas outras duas configurações 

propostas neste estudo. 



  

 

 

 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 AÇOS  

 

O aço é uma liga relativamente complexa, visto que eles não são caracterizados 

somente apenas pela sua composição de carbono mas também, por um conjunto de outros 

elementos que fazem com que o aço possua diferentes propriedades mecânicas. 

Nestas condições para uma classificação simples pode-se estabelecer percentuais 

limites de carbono (C) presentes na composição química do aço que variam de 0,008% à 

2,11% C. Os subgrupos são de acordo com Chiaverini, 2010: 

 

 Aço com baixo teor de carbono, com C inferior a 0,3% 

 Aço com médio teor de carbono, com C entre 0,3 e 0,7% 

 Aço com alto teor de carbono, com C superior a 0,7% 

 

2.1.1 Aços com Baixo Teor de Carbono 

 

Dentro todos os tipos de aço, aqueles produzidos em maiores quantidades se 

enquadram dentro da classificação de baixo teor de carbono. Esses aços contêm em geral 

menos de 0,3% C e não respondem ao tratamento térmico de têmpera. As microestruturas 

consistem em ferrita e perlita e, como consequência, obtêm-se ligas dúcteis mediante 

recozimento e tenazes via normalização A Tabela 2.1 apresenta as composições e as 

propriedades mecânicas de vários aços com baixo teor de carbono. Em geral eles possuem um 

limite de escoamento de 275 MPa (40.000 psi) e limites de resistência entre 415 e 550 MPa 

(60.000 e 80.000 psi). 

Um outro grupo de ligas com baixo teor de carbono são os aços de alta resistência e 

de baixa liga (ARBL). Eles contêm micro adições de outros elementos de liga, tais como o 

cobre, vanádio, alumínio e nióbio, em concentrações combinadas atingindo maiores 

resistências do que os aços com baixo teor de carbono. A maioria pode ter sua resistência 
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aumentada através de um tratamento térmico, obtendo-se limites de resistência à tração 

superiores a 480 MPa (70.000 psi). São dúcteis, conformáveis e podem ser usinados. Alguns 

destes aços estão listados na Tabela 2.1 (CALLISTER, 2010). 

 
 

Tabela 2.1 - Composições de diversos aços carbono com baixo teor de carbono e de aços 

de alta resistência e baixa liga (Adaptada de: CALLISTER, 2010). 

Designação Composição (% em peso) 

Número AISI/SAE ou ASTM Número UNS C Mn Outros 

Aços com Baixo Teor de Carbono 

1010 G10100 0,10 0,45 - 

1020 G10200 0,20 0,45 - 

A36 K02600 0,29 1,00 0,20 Cu (mín) 

A516 Classe 70 K02700 0,31 1,00 0,25 Si 

Aços de Alta Resistência e Baixa Liga 

A440 K12810 0,28 1,35 0,30 Si (máx), 0,20 Cu (mín) 

A633 Classe E K12002 0,22 1,35 0,30 Si, 0,08 V, 0,02 N, 0,03 Nb 

A656 Classe 1 K11804 0,18 1,60 0,60 Si,0,1 V, 0,20 Al, 0,015 N 

 

2.1.2 Aços com Médio Teor de Carbono 

 

Os aços com médio teor de carbono possuem concentrações de carbono 

aproximadamente entre 0,3 e 0,7%. Essas ligas devem ser tratadas termicamente para 

melhorar suas propriedades mecânicas. Os aços com médio teor de carbono possuem baixa 

temperabilidade, ou seja, a medida relativa da profundidade até a qual uma liga ferrosa 

específica pode ser endurecida pela formação de martensita como resultado de uma têmpera a 

uma temperatura acima da sua temperatura crítica superior. Podem ser termicamente tratadas 

com sucesso apenas em seções muito delgadas e com taxas de resfriamento muito rápidas. 

Adições de cromo, níquel e molibdênio melhoram a capacidade desses ligas de serem tratadas 

termicamente, dando origem a uma variedade de combinações de resistência-ductilidade. 

Essas ligas tratadas termicamente são mais resistentes que os aços de baixo teor de carbono, 

porém com uma perda de ductilidade e tenacidade (CALLISTER, 2010). 
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2.1.3 Aços com Alto Teor de Carbono 

 

Os aços com alto teor de carbono possuem normalmente teores de carbono 

superiores a 0,7%, são mais duros e mais resistentes em relação aos mencionados nas seções 

anteriores. No entanto, menos dúcteis e tenazes. Eles são usados quase sempre em uma 

condição endurecida e revenida e, como tal, são especialmente resistentes ao desgaste e 

capazes de manter um fio de corte (CALLISTER, 2010). 

 

2.1.4 Aços liga 

 

Os aços liga são classificados de acordo com os elementos de liga presentes no aço, 

isto é, um aço liga que apresenta outros elementos de liga além de C; Mn; Si; Al; (S; P) e 

elementos residuais. Neste caso pode-se destacar: 

 

 Aço baixa liga, com a soma dos elementos inferior a 5% 

 Aço média liga, com a soma dos elementos entre a 5% e 10% 

 Aço alta liga, com a soma dos elementos superior a 10% 

 

O uso de elementos de liga geralmente é feito com as seguintes finalidades: 

 

a) Aumentar dureza e resistência mecânica; 

b) Conferir resistência uniforme através de toda a seção em peças de grandes 

dimensões; 

c) Diminuir o peso (consequência do aumento da resistência mecânica); 

d) Conferir resistência à corrosão; 

e) Aumentar resistência ao calor; 

f) Conferir resistência ao desgaste; 

g) Aumentar capacidade de corte; 

h) Melhorar propriedades elétricas e magnéticas. 

 

Os três primeiros requisitos são alcançados porque os elementos de liga aumentam a 

resistência da ferrita e formam ainda outros carbonetos contribuindo para a melhora da 
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resistência do aço. Geralmente esse aumento de resistência é conseguido pela adição de um ou 

vários elementos em teores relativamente baixos, não ultrapassando 5%, isto é, baixa liga. 

A obtenção das outras características, dos itens de d à h, requer a introdução dos 

elementos de liga em teores mais elevados, produzindo alterações mais profundas na ferrita. 

Os aços liga são geralmente produzidos com os elementos Cromo, Níquel e Molibdênio 

(CHIAVERINI, 2008). 

Tanto os aços carbonos e os aços liga são divididos em grau, tipo e classe e seus 

sistemas de designação são os mesmos, ambos apresentados pelas normas SAE, AISI e 

ASTM. 

 

2.1.5 O Diagrama Metaestável Ferro-Cementita (Fe-Fe3C) 

 

As Figuras 2.1 mostra o diagrama metaestável desde o ferro puro com 0% C até o 

ferro contendo 6,7% C.  

 

Figura 2.1 - Diagrama de fases para o sistema ferro-cementita (CALLISTER, 2010). 
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Ao traçar um eixo vertical no ponto do ferro puro (0%C) observa-se que o ferro ao 

ser aquecido, experimenta duas mudanças na sua estrutura cristalina antes de fundir. À 

temperatura ambiente, a forma estável, é conhecida como ferrita, ou fase α. Na temperatura de 

912 ºC a ferrita experimenta uma transformação alotrópica para austenita, ou fase γ. Ao elevar 

a temperatura ainda mais até 1394ºC a austenita se transforma novamente em ferrita, 

conhecida como ferrita δ, e finalmente a temperatura de 1538ºC o ferro se funde 

(CALLISTER, 2010). 

Ao adicionar carbono ao ferro o eixo vertical irá deslocar-se para a direita e formará 

uma solução sólida tanto com a ferrita α quanto com a ferrita δ, assim como também com a 

austenita, como indicado pela Figura 2.1. Na ferrita α, somente pequenas concentrações de 

carbono são solúveis (solubilidade máxima de 0,022%C) na temperatura de 727ºC. 

Seguindo com o eixo vertical deslocando-se paralelamente à direita chega-se ao 

ponto com 0,76% C conhecido como ponto eutetóide (ilustrado na Figura 2.2). Neste ponto as 

ligas com essa composição, quando aquecidas até o campo austenítico (fase γ), e em seguida 

resfriadas lentamente, ocorre a reação eutetóide a 727ºC. Nesta reação, a austenita transforma-

se em perlita, sendo a mesma constituída de lamelas de cementita (Fe3C) e ferrita (fase α). 

Vale ressaltar que ligas com teores de carbono que resultam em composições à esquerda do 

ponto eutetóide são conhecidas como hipoeutetóides constituídas de perlita e ferrita e os 

pontos à direita, até 2,14%C, são conhecidas como hipereutetóides, e são constituidas de 

perlita e cementita. Como exibe a Figura 2.2. 

As ligas com teor acima de 2,11% C fazem parte do grupo dos ferros fundidos, não 

sendo aqui discutidas. 
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Figura 2.2 - Diagrama Fe-Fe3C mostrando as microestruturas de equilíbrio que 

podem ser encontradas nos aços (KWIETNIEWSKI, 2010). 

 

2.1.6  Microestrutura Característica do Aço Carbono Hipoeutetóide 

 

De acordo com a Figura 2.3, considerando uma composição de Co para uma liga 

hipoeutetóide sendo seu resfriamento lento representado pelo eixo vertical y-y’. Na 

temperatura de 875ºC, ponto c, a microestrutura irá consistir inteiramente em grãos da fase γ. 

Ao se resfriar até o ponto d, aproximadamente 775ºC o composto irá se encontrar dentro da 

região α + γ, onde essas duas fases coexistirão. A maioria dos pequenos grãos de α irá se 

formar ao longo do contorno de γ. 

Enquanto se resfria uma liga através da região de fase α + γ (mudança do ponto d 

para e) a composição da fase ferrita muda de acordo com a curva MN, tornando-se mais rica 

em carbono. Por outro lado a mudança na austenita é mais drástica, seguindo a fronteira MO 

na medida em que a temperatura é reduzida.  

A medida que a temperatura é diminuída gradualmente para o ponto f, toda a fase γ 

que estava presente na temperatura Te se transforma em perlita. 

Ao atravessar a temperatura eutetóide (NO) não haverá mais mudança na fase α ela 

estará presente na forma de matriz contínua ao redor das colônias de perlita isoladas 

(CALLISTER, 2010). 
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Figura 2.3 - Representações esquemáticas das microestruturas para uma liga Fe-C com 

composição hipoeutetóide C0 (contendo menos do que 0,76% em peso de C) conforme 

resfriamento desde a região da fase austenita até abaixo da temperatura eutetóide 

(Adaptada de CALLISTER, 2010). 

 

2.1.7 Influência de Elementos de Liga na Temperatura Eutetóide 

 

A adição de outros elementos de liga (Cr, Ni, Ti, etc.) causam variações bastante 

drásticas no diagrama de fase para o sistema Fe-Fe3C como mostra a Figura 2.4. A extensão 

dessas mudanças nas posições das fronteiras entre as fases e nos formatos dos campos das 

fases depende dos elementos de liga específicos e de sua concentração. Uma das mudanças 

importantes consiste no deslocamento da temperatura da eutetóide em relação à concentração 

dos elementos de liga.  
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Figura 2.4 – Influência da concentração dos elementos de liga (%) na temperatura 

eutetóide (Adaptada de CALLISTER, 2010). 

 

2.1.8 Efeito da Velocidade de Resfriamento na Microestrutura Ferrítica-perlítica 

 

O diagrama de equilíbrio visto na Figura 2.1 é somente válido para condições de 

resfriamento muito lento. Os constituintes resultantes das transformações de fase permitem 

uma variação nas propriedades mecânicas do aço. Porém, este efeito decorrente do 

resfriamento lento não é razoável quando comparado a um resfriamento rápido dentro do 

mesmo campo austenítico. 

 A Figura 2.5 esquematiza a diferença entre o resfriamento natural (lento) e o rápido. 

No resfriamento lento, há formação natural de perlita e ferrita em seu contorno, isto se deve 

ao movimento dos átomos, por difusão, através da austenita. Já em condições de resfriamento 

ligeiramente mais rápido a uma tendência da redução do teor de ferrita com a taxa de 

resfriamento (SILVA & MEI, 2011). Ao induzir um resfriamento significativamente rápido 

não haverá tempo o suficiente para uma completa movimentação atômica, fazendo com que 

novas microestruturas sejam formadas. Tais estruturas são denominadas de bainita e 

martensita (CHIAVERINI, 2008). 
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Figura 2.5 - Redução da fração volumétrica da ferrita com o aumento da taxa de 

resfriamento (ºC/min.). Representação: α, γ e P, como ferrita, austenita e perlita 

respectivamente (SILVA & MEI, 2011). 

 

Os fenômenos que ocorrem quando o aço é resfriado continuamente a diferentes 

velocidades é explicitado na Figura 2.6. Este diagrama denomina-se curva TTT ou CTT 

(Continuous Cooling Transformation), ou seja, tempo-temperatura-transformação. 

O diagrama da Figura 2.6 se refere a um aço eutetóide e, ao observá-lo, pode-se notar 

os seguintes aspectos:  

 A linha horizontal  na parte superior do diagrama, representa a zona crítica, 

isto é, quando γ estável acima da linha passa a ser γ instável quando a 

temperatura está abaixo dessa linha. 

 A linha em forma de C, de cor vinho, define o tempo necessário para que a 

transformação da austenita em perlita se inicie; 

 A outra linha em forma de C, de cor verde, define o tempo necessário para 

que a transformação de austenita em perlita se complete; 

 A linha pontilhada em vermelho é chamada de velocidade crítica de 

resfriamento, ela define a taxa de resfriamento necessária para se obter 

apenas a martensita; 

 A temperatura de 550ºC é onde ocorre a transformação de austenita para 

perlita com maior velocidade; 

 A temperatura de cerca de 200ºC, a linha M, de cor laranja, indica o 

aparecimento de outro tipo de transformação, a martensitica. A formação da 
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martensita é independente do tempo, isto é, essa transformação se dá com a 

queda de temperatura. 

 

Figura 2.6 - Diagrama TTT para um aço 0,76%C eutetóide representado as 

transformações microestruturais (Adaptada de CALLISTER, 2010). 
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2.2 TRATAMENTO TÉRMICOS DOS AÇOS 

 

Os tratamentos térmicos e termoquímicos são o conjunto de operações de 

aquecimento e resfriamento submetidos nos aços, sob condições controladas de temperatura, 

tempo, atmosfera e velocidade de resfriamento, com o objetivo de alterar suas propriedades 

ou conferir características pré determinadas. 

Os principais objetivos dos tratamentos térmicos e termoquímicos são usualmente 

para promover: 

 Alterações nas tensões residuais; 

 Aumento ou diminuição da dureza; 

 Aumento da resistência mecânica; 

 Melhora da ductilidade; 

 Melhora na resistência ao desgaste; 

 Melhora da usinabilidade; 

 Modificação das propriedades elétricas e magnéticas. 

Os itens citados acima evidenciam a importância dos tratamentos térmicos e termo-

químicos. Em geral, quando se melhora uma das propriedades há prejuízo em outra. Por 

exemplo, ao aumentar a dureza, haverá queda na ductilidade e a usinabilidade (CHIAVERINI, 

2010). 

  

2.2.1 Fatores que Afetam o Tratamento Térmico 

 

Basicamente existem três fatores que afetam o tratamento térmico. São eles o 

aquecimento, o tempo de permanência no aquecimento e o resfriamento. 

 

2.2.1.1 Aquecimento 

 

O aquecimento é realizado a uma temperatura acima da temperatura crítica. Isto se 

deve para que ocorra a austenitização do aço, ou seja, para que haja total dissolução dos 

carbonetos de ferro na fase austenítica (γ). O aquecimento até este ponto é necessário pois é 

dele que se consegue as transformações desejadas, como visto na seção 2.1.8. 
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A velocidade de aquecimento, embora sendo um fator secundário, deve ser levado 

em conta quando os aços estão em um estado de tensão interna elevado devido ao 

encruamento ou estão em estado interno martensítico. Uma velocidade elevada de 

aquecimento nestes casos pode causar empenamento da peça ou aparecimento de fissuras. 

A temperatura de aquecimento é um fator fixado pela natureza do processo, 

propriedades e estruturas finais desejadas. Quanto mais alta a temperatura, acima da zona 

crítica, maior será a dissolução de carbonetos na fase austenítica (, e em contra partida, 

maior será o tamanho do grão da austenita (). 

 

2.2.1.2 Tempo de Permanência à Temperatura de Aquecimento 

 

Os efeitos de um longo tempo de permanência na temperatura de aquecimento é 

análogo ao efeito de uma elevada temperatura de aquecimento. Quanto maior o tempo maior 

será a dissolução de carbonetos na fase , entretanto, maior será o tamanho do grão. 

Tempos muito longos podem provocar a oxidação ou a descarbonetação do material. 

O tempo de permanência à temperatura de tratamento deve ser pelo menos o suficiente para 

que toda a seção alcance uma temperatura uniforme. 

 

2.2.1.3 Resfriamento 

 

O resfriamento é o fator mais importante dos tratamentos térmicos, pois é está etapa 

que determinará o tipo de estrutura cristalina resultante e consequentemente as propriedades 

finais do aço.  

Com a variação de velocidade de resfriamento pode-se obter nos aços diferentes 

estruturas. Desde ferritas e perlitas grosseiras de baixa resistência mecânica e baixa dureza até 

a martensita com elevada dureza e elevada resistência mecânica. 

A Figura 2.7 enfatiza para um aço eutetóide a relação descrita anteriormente entre 

velocidade de resfriamento, as microestruturas formadas e a propriedade mecânica de dureza. 

O aquecimento é realizado até uma temperatura um pouco acima do ponto crítico e 

mantida até que toda seção da peça esteja à uma temperatura uniforme. A curva de 
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resfriamento A, que representa a transformação martensítica, apresenta a maior velocidade de 

resfriamento resultando em uma dureza maior. 

Da curva de resfriamento B até a curva D observa-se uma menor velocidade de 

resfriamento e assim a formação de perlita fina e perlita grossa, com uma dureza menor se 

comparada a martensita da curva A.  

 

 

Figura 2.7 - Relação de dureza, velocidade de resfriamento e microestrutura em um aço 

carbono com composição eutetóide (Adaptada de CALLISTER, 2010). 

 

Para que o resfriamento aconteça com eficácia e as propriedades desejadas sejam 

adquiridas se faz necessário escolher o meio cujo aço previamente aquecido será resfriado. Os 

meios de resfriamento mais comuns são: ambiente do forno, ar e meios líquidos. O fator 

inicial a ser considerado é a estrutura final desejada a uma determinada profundidade da 
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seção. Porém deve-se levar em consideração, também, o formato da seção da peça, em alguns 

casos o formato da peça é tal que um resfriamento mais drástico, em água agitada, pode 

conferir resultados indesejados, como o aparecimento de trincas e empeno da peça. 

 

2.2.2 Tipos de Tratamentos Térmicos 

 

Os tratamentos térmicos convencionais dos aços são entre outros: recozimento, 

normalização, têmpera e revenido. Cada um deles possui características singulares que serão 

descritas nas próximas seções. 

 

2.2.2.1 Recozimento 

 

O recozimento visa reduzir a dureza do aço, aumentar a usinabilidade, facilitar o 

trabalho a frio ou atingir a microestrutura ou as propriedades desejadas (SILVA & MEI, 

2011). 

Existem 3 tipos de recozimento: 

 Recozimento pleno; 

 Recozimento subcrítico / alívio de tensões; 

 Esferoidização. 

O recozimento consiste no aquecimento do aço acima da zona crítica durante o 

tempo necessário e suficiente para que o carbono entre em solução sólida na fase γ se forme. 

Seguido de um resfriamento lento, realizado sob condições que permitam a formação dos 

constituintes normais de acordo com o diagrama e equilíbrio Fe-Fe3C (CHIAVERINI, 2010). 

O resfriamento pode se efetuado de duas maneiras. A Figura 2.8 ilustra a diferença. 

A curva (a) de resfriamento é denominada transformação isotérmica que consiste em um 

resfriamento rápido até uma temperatura situada na porção superior do diagrama onde o 

material é mantido durante o tempo necessário para que a transformação ocorra. 

A curva (b) de resfriamento é denominada de resfriamento contínuo, sendo 

normalmente realizada no interior do forno desligado ou em meios isolantes que permitam a 

taxa de resfriamento desejada. 
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Figura 2.8 - Diagrama de transformação no recozimento pleno (b) e recozimento 

isotérmico (a) (SILVA & MEI, 2011). 

 

O recozimento para alívio de tensão é usado para recuperar a ductilidade do aço 

trabalhado a frio. Quando se executam  operações de deformação a frio, a dureza aumenta e a 

ductilidade diminui, podendo ocorrer ruptura da peça entre duas operações (SILVA & MEI, 

2011). Neste caso, para evitar a ruptura, faz-se o recozimento para alívio de tensão que irá 

recuperar e recristalizar a fase encruada no primeiro passe, zerando o histórico mecânico do 

material. 

Por fim, a esferoidização tem por objetivo melhorar a usinabilidade e a 

trabalhabilidade a frio dos aços. O tratamento consiste em um aquecimento e resfriamento 

subsequente em condições tais a produzir uma forma globular ou esferoidal do carboneto de 

aço. O tratamento só é efetivo em aços com médio e alto teor de carbono (CHIAVERINI, 

2010). 

 

2.2.2.2 Normalização 

 

A normalização consiste na austenitização completa do aço, seguido de resfriamento 

a ar. É indicada normalmente para homogeneização da estrutura após o forjamento e antes da 

têmpera e revenido (SILVA & MEI, 2011). 

A normalização visa refinar a granulação grosseira, além de reduzir a tendência ao 

empenamento e facilitar a dissolução dos carbonetos e elementos de liga, nos aços-liga 
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quando os mesmos são resfriados lentamente, os carbonetos tendem a ser maciços e 

volumosos sendo de difícil dissolução. A normalização corrige este inconveniente 

(CHIAVERINI, 2010). 

 

2.2.2.3 Têmpera 

 

O tratamento térmico de têmpera seguido do revenido gera uma gama de 

possibilidades de combinação entre dureza e tenacidade.  

A têmpera consiste em aquecer o aço até a temperatura de austenização (815 à 

870ºC) e em seguida realizar um resfriamento rápido ao ponto de evitar as transformações 

perlíticas e bainíticas na peça. Deste modo, obtêm-se a estrutura denominada martensita. 

A Figura 2.9, de fato, esquematiza o mencionado no parágrafo anterior. Pode-se 

observar que a curva de resfriamento do centro da peça e da superfície são praticamente na 

vertical refletindo uma alta taxa de resfriamento.  

Os meios de resfriamento utilizados dependem da temperabilidade dos aços, isto é, o 

teor de carbono e presença de elementos de liga. A relação entre o teor de carbono e dureza da 

microestrutura resultante é apresentada na Figura 2.10 que ilustra uma variação considerável 

da dureza da martensita entre aços baixo carbono e médio carbono. 

Os meios mais comuns de resfriamento são em meios líquidos e gasosos. No caso 

dos líquidos os mais comuns são: água, óleo e soluções. E no caso dos gases os mais comuns 

são: ar e gases inertes. 

 

 

Figura 2.9 - Diagrama de transformação martensítica (CHIAVERINI, 2010). 
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Figura 2.10 - Efeito do teor de carbono sobre a dureza da martensita (CHIAVERINI, 

2010). 

 

 

Figura 2.11 – Curva Temperatura - Tempo - Transformação do aço SAE 1060 (Adaptada 

de CHANDLER, 1995). 

 

2.2.2.4 Revenido 

 

O revenido é o tratamento térmico que normalmente segue a têmpera, pois ele ajusta 

a dureza e tenacidade do material  
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Este tratamento consiste em aquecer uniformemente até uma temperatura abaixo da 

austenização, mantendo o aço nesta temperatura por tempo suficiente para equalização da 

temperatura e obtenção das propriedades desejadas.  

A Figura 2.11, mostra a curva TTT (temperatura –tempo - transformação) para o aço 

carbono 1060 que é o objeto de estudo deste trabalho. 

Nele verifica-se que apesar de ser efetuado um resfriamento rápido a microestrutura 

resultante não resultará em 100% martensita. As mudanças de propriedades mecânicas 

dependem, além da temperatura de revenimento, do tempo. Em geral, nos primeiros minutos 

de revenimento a queda da dureza é acentuada, porém a partir de 2 horas de revenimento a 

perda de dureza não é expressiva (SILVA & MEI, 2011). Assim, para continuar a reduzir a 

dureza se faz necessário o aumento da temperatura de revenimento. 

A Figura 2.12 representa o ensaio Jominy no aço SAE 1060 e exemplifica a relação 

da dureza com a % de martensita no material. Enquanto a Figura 2.13 representa a faixa de 

dureza em função da temperatura de revenimento para aços SAE 1060. 

 

Figura 2.12 - Influência da temperatura de pico do revenimento na dureza do aço SAE 

1060 (Adaptada de CHANDLER, 1995). 
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Figura 2.13 – Dureza em função da temperatura de revenimento do aço SAE 1060. 

(Adaptado de CHANDLER, 1995) 

Um aspecto importante a ser mencionado sobre o revenido é o efeito de fragilização 

do revenido decorrente do processo.  

Quando aços carbono são resfriados lentamente a temperatura abaixo de 575 °C ou 

quando há um longo período de tempo de resfriamento entre as temperaturas 375 °C e 575 °C 

há um perda considerável de tenacidade em relação a ciclos normais de revenimento e a 

resfriamentos rápidos. 

Acredita-se que a causa da fragilização do revenido é a segregação de elementos 

como: Arsênio, antimônio e fósforo. A melhor maneira de se evitar a fragilização do revenido 

é aquecendo a amostra acima de 575 °C e resfria-la rapidamente (CHANDLER, 1995).  

 

2.3 SOLDAGEM POR RESISTÊNCIA ELÉTRICA 

 

A soldagem por resistência elétrica compreende um grupo de processos cuja união de 

peças metálicas é produzida em superfícies sobrepostas ou em contato topo a topo pelo calor 

gerado na junta através de resistência à passagem de uma corrente elétrica, ou seja, pelo efeito 

Joule (Equação 2.1) com a aplicação de uma pressão de contato. Deste modo ocorre uma certa 

quantidade de fusão na interface (MODENESI, 2011). 
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 𝑄 = 𝑅𝐼2𝑡 = 𝑉𝐼𝑡 (2.1) 

ou 

 
𝑄

𝑡
= 𝑅𝐼2 = 𝑉𝐼 =

𝑃

𝑡
 (2.2) 

Onde: 

Q: Calor Gerado, [J]; 

R: Resistência Elétrica, [Ohms]; 

I: Intensidade da Corrente Elétrica, [A]; 

t: Tempo de Passagem de Corrente, [s]; 

P: potência Térmica, [W]; 

V: Tensão Elétrica, [V]. 

No processo de soldagem por resistência elétrica pode-se soldar quase todos os tipos 

de aços, metais leves e ligas não ferrosas. É possível soldar alumínio, zinco, cobre, latão, etc. 

desde de que sejam  feitos regulagens convenientes nos equipamentos, ajustanto a pressão, 

corrente e tempo de soldagem. Chapas zincadas e galvanizadas podem ser soldadas pelo 

processo desde que o material de recobrimento tenha ponto de fusão inferior ao material base 

onde a solda é realizada. 

2.3.1 Processos de Soldagem por Resistência Elétrica 

 

Os principais processos de soldagem por resistência elétrica são: 

 Soldagem por ponto; 

 Soldagem por projeção; 

 Soldagem por costura; 

 Soldagem topo a topo. 
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2.3.1.1 Soldagem por Ponto 

 

No processo de soldagem por resistência por ponto a solda se dá na interface das 

peças a serem soldadas com o calor sendo gerado pelo fluxo elétrico entre os eletrodos e as 

peças que se encontram presas pela pressão exercida pelos eletrodos (JEFFUS, 2012). 

A Figura 2.14 mostra, da esquerda para a direita, as etapas do processo. No primeiro 

momento ocorre a prensagem das peças pelos eletrodos; em seguida a corrente passa pelos 

eletrodos e pelas peças, onde neste momento ocorre a soldagem na interface das peças; na 

terceira etapa os eletrodos continuam segurando as peças, porém sem passagem de corrente; 

por fim, na última etapa a peça é liberada. 

 

Figura 2.14 – Sequência de etapas do processo de soldagem por ponto ordenados da 

esquerda para direita (JEFFUS, 2012). 

 

A soldagem por pontos é utilizada na união de chapas com até 1/8’’ de espessura, 

ocasionalmente para chapas de 1/4’’. Entretanto, chapas com mais de 1’’ podem ser soldadas 

com equipamentos especiais. 

Dentre as vantagens do processo, pode-se destacar: alta velocidade, facilidade de 

automação com alta taxa de produtividade e economia do processo por ser mais rápido que 

processos a arco. As desvantagens do processo são: custos do equipamento e uma menor 

resistência à tração e fadiga da união. 
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2.3.1.2 Soldagem por Projeção 

 

A Figura 2.15 ilustra o processo de soldagem por projeção. Este é similar ao 

processo de soldagem por ponto. O fluxo de corrente será conduzido por um ponto pré 

determinado pelo projeto e o procedimento de soldagem será o mesmo da soldagem  por 

ponto. No entanto, uma pequena projeção é efetuada no local do ponto por processos de 

conformação mecânica, geralmente estampagem.  

 

Figura 2.15 - Processo de soldagem por projeção (Adaptado de JEFFUS, 2012). 

 

A soldagem por projeção é utilizada para unir peças decorrentes de processos 

anteriores, como estampagem, forjamento ou usinagem. As chapas possuem de 0,5 a 3,2 mm 

de espessura e é aplicável em aços carbono ou aços liga. 

2.3.1.3 Soldagem por Costura 

 

A solda por costura é amplamente usada para juntas contínuas impermeáveis a gases 

e líquidos, como em tanques de combustível e extintores de incêndio por exemplo 

(MODENESE, 2011). 

O processo consiste na sobreposição de pontos que por meio de um disco rotativo, 

que serve de eletrodo, e então as soldas são realizadas. A Figura 2.16 esquematiza o processo. 

Já a figura 2.17 exemplifica o equipamento. 
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Vale ressaltar que neste processo se faz necessário a utilização de um sistema de 

refrigeração, geralmente a água, devido ao dinamismo do processo. Como vantagem pode-se 

citar a possibilidade de soldar em linha reta ou curva. Entretanto, as soldas possuem pouca 

resistência à fadiga, sendo limitante a espessura de (1/8’’). 

 

 

Figura 2.16 - Processo de soldagem por costura (adaptado de JEFFUS, 2012). 

 

 

Figura 2.17 - Equipamento utilizado no processo de soldagem por costura (JEFFUS, 

2012). 
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2.3.1.4 Soldagem Topo a Topo 

 

Na soldagem topo a topo empregada neste trabalho a corrente elétrica passa através 

das faces das peças posicionadas topo a topo Esse processo é utilizado para peças soldadas 

com pequenas seções transversais. Nele uma força é aplicada por ar comprimido nos eletrodos 

que faz com que as duas extremidades da seção entrem em contato gerando a passagem de 

corrente e deste modo produz a solda das peças. A Figura 2.18 ilustra a operação.  

O processo é amplamente empregado para soldagem de arames. Sua principal 

vantagem é a agilidade do processo e confiabilidade. Por outro lado, pode-se citar como 

desvantagem o limite do maquinário de peças com até 15,0 mm de diâmetro. 

 

 

Figura 2.18 - Esquemático do processo de soldagem por resistência elétrica topo a topo.  

(Adaptado de JEFFUS, 2012). 

 

2.3.2 Parâmetros de Soldagem 

 

A Equação 2.1 exibe que a execução da solda é influenciada principalmente pelos 

parâmetros: intensidade de corrente, tempo de solda e resistência elétrica da peça a ser 

soldada, que é influenciada pela pressão exercida pelo eletrodo.  

 

(acionadas 

pneumaticamente) 
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2.3.2.1 Intensidade de Corrente 

 

A corrente elétrica possui um limite inferior, abaixo do qual o aquecimento e fusão 

do material não são obtidos. Este valor dependerá da área de contato entre os eletrodos e as 

peças ou das peças entre si, do material a ser soldado e da espessura deste. Aumentando a 

intensidade de corrente, pode-se diminuir o tempo de soldagem. Entretanto, existe um limite 

superior que, se excedido, provocará o aquecimento de toda a espessura do material entre os 

eletrodos de tal forma que haverá deformação plástica de toda a seção sob a ação dos 

eletrodos (devido a pressão imposta por eles). A resistência mecânica máxima na junta é 

obtida para valores de corrente ligeiramente abaixo deste limite superior (MODENESE, 

2011). 

2.3.2.2 Tempo de Soldagem 

 

A quantidade de calor gerada na junta é diretamente proporcional ao tempo de 

passagem da corrente elétrica. Assim, este tempo deve ser otimizado em função dos outros 

parâmetros de soldagem. Deste modo, quantidades iguais de calor podem ser geradas na junta 

com diferentes parâmetros de operação desde que I
2
.t seja mantido constante. No entanto, o 

aumento no tempo de soldagem diminui a eficiência do processo, já que ocorrerá maior perda 

de calor através de condução térmica pelos eletrodos. Assim, para reduzir a extensão da zona 

termicamente afetada, é preferível elevar a corrente e manter tempos curtos (MODENESI, 

2011). 

2.3.2.3 Resistência Elétrica e Pressão Aplicada Pelo Eletrodo 

 

A resistência total do circuito de soldagem é dada pela soma das resistências dos 

eletrodos, das resistências de contato eletrodo-peça, da resistência interna das peças e 

resistência de contato entre as peças. Como o aquecimento em cada uma destas regiões é 

proporcional ao valor local da resistência elétrica, a de contato entre as peças, deve apresentar 

o maior valor, de modo que o aquecimento se dê principalmente nesta área.  

Esta resistência pode ser controlada pela condição superficial das peças e pela força 

aplicada. No caso de soldagem de metais diferentes ou de peças com diferentes espessuras, a 

variação da resistência deve ser compensada pela geometria dos eletrodos (MODENESI, 

2011). 
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A figura 2.19 ilustra a variação da geometria dos eletrodos em relação à espessura de 

materiais diferentes.  

 (a) eletrodo de menor diâmetro em contato com a peça de maior 

condutividade; 

 (b) eletrodo de maior resistência em contato com a peça de maior 

condutividade; 

 (c) eletrodo de maior diâmetro em contato com a peça de menor 

condutividade; 

 (d) eletrodos iguais com peça de maior condutividade mais estreita. 

 

Figura 2.19 - Variação na geometria do eletrodo como forma de compensação para 

variações na resistividade ou espessura das peças (MODENESI, 2011). 

 

O fechamento do circuito elétrico através dos eletrodos e o material é garantido pela 

pressão exercida aos eletrodos por um sistema acionado por ar comprimido. As funções da 

pressão a destacar são: 

 Trazer a interface um contato firme; 

 Reduzir a resistência de contato inicial da interface; 

 Impedir a expulsão do metal de solda da junta; 

 Consolidar a soldagem. 
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A pressão do eletrodo é usualmente medida como um valor estático, no entanto ela é 

dinâmica e é afetada pelo atrito. Assim como pela inércia das partes das máquinas (DIAS, 

2011). 

O calor da resistência (R) da Equação 2.1 é influenciada pela força exercida pelo 

eletrodo na chapa. Quando está força é baixa a área de contato entre as peças a serem soldadas 

será um pequeno percentual da área de contato. Portanto, a resistência de contato será alta. À 

medida que a força aplicada no eletrodo aumenta, os pontos de contato entre as chapas sofrem 

deformação e a área de contato entre as chapas aumenta, diminuindo a resistência de contato 

(SOUZA, 2006). 

 

2.4 TERMOPARES 

 

Os termopares são amplamente utilizados na indústria por serem considerados um 

medidor eficiente e de baixo custo. Seu funcionamento baseia-se num efeito termoelétrico 

denominado de efeito Seebeck. Sua escolha é determinada a partir da aplicação exigida pelo 

processo, pela faixa de temperatura e normas exigidas. Portanto, os dados para a escolha são 

fornecidos pelos fabricantes. 

 

2.4.1 Funcionamento 

 

Um termopar consiste de dois condutores metálicos, de materiais diferentes puros ou 

de ligas homogêneas. Os fios são soldados em um extremo ao qual se dá o nome de junta 

quente ou junta de medida. As outras extremidades dos fios é levada ao instrumento de 

medição da f.e.m. (força eletromotriz induzida) fechando um circuito elétrico por onde flui a 

corrente. Já o ponto na qual o termopar se conecta ao instrumento é chamado de junta de 

referência. A Figura 2.20 ilustra o esquemático do equipamento. 

A Figura 2.21 ilustra o funcionamento. Neste caso, o aquecimento da junção de dois 

metais gera uma f.e.m. O sinal da f.e.m. é formado pela diferença de temperatura entre a junta 

de medida e a junta de referência cujo sinal é transmitido, indicado ou registrado. Este 

princípio é conhecido como efeito Seedbeck que propiciou a utilização de termopares para 

medição de temperatura (BOJORGE, 2014). 
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Figura 2.20 - Esquemático do instrumento.  (BOJORGE, 2014) 

 

 

Figura 2.21 - Esquemático do funcionamento do termopar. (BOJORGE, 2014) 

 

2.4.2 Tipos de Termopares 

 

A f.e.m. induzida pelos termopares dependem dos materiais empregados para os 

mesmos, isto é, a cada grau de variação de temperatura observa-se uma variação na f.e.m.. 

Deste modo é possível  levantar curvas dos diferentes tipos de termopares com a temperatura 

em função da f.e.m.. A Figura 2.22 mostra as curvas características dos diferentes tipos de 

termopares de acordo com as normas e levantadas pela Escola Prática Internacional de 

Temperatura de 1968 (IPST-68) e atualizada pela ITS-90 (INTERNATIONAL 

TEMPERATURE SCALE, 1990). 

Ferro 
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Figura 2.22 - Curvas características dos termopares (BOJORGE, 2014). 

 

A fim de facilitar a identificação os termopares são classificados por cor e letras. 

Cada norma possui uma gama de cores para os tipo básicos de termopares (T, J, E, K, N) e os 

tipos nobres (S, R, B). A classificação por cor de acordo com cada norma é encontrada na 

Figura 2.23 e suas respectivas composições, vantagens e desvantagem estão descritos na 

Figura 2.24. 

 

Figura 2.23 - Tipos de termopares por cor e norma (REOTEMP, 2015). 

 



46 

 

 

Figura 2.24 - Característica de diferentes tipos de termopares.  (BOJORGE, 2014) 

 

2.5 CICLO TÉRMICO NA SOLDAGEM 

 

O ciclo térmico é a curva que relaciona a temperatura de um ponto característico da 

junta soldada ou da ZTA (zona termicamente afetada) assim como uma região próxima 

aquecida em função do tempo, observando-se o comportamento desde o aquecimento até o 

resfriamento. As Figuras 2.25 e 2.26 mostram um esquemático do comportamento do ciclo 

térmico em juntas soldadas. 

A Figura 2.25 mostra uma junta soldada destacando o ponto A e logo abaixo é 

apresentado o ciclo térmico referente ao ponto. Pode-se observar que a temperatura máxima 

do processo no ponto A ocorrerá apenas 4 segundos depois do processo de soldagem (FILHO, 

2008). 
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Na Figura 2.26 pode-se resaltar a relação da temperatura máxima atingida e do 

afastamento em relação ao cordão de solda. De fato, quanto maior for o afastamento, menor 

será a temperatura máxima registrada e mais tempo levará para a mesma ser atingida 

 

Figura 2.25 - Ciclo térmico do ponto A em uma junta soldada (Adaptada de FILHO, 

2008) 

 

 

Figura 2.26 - Ciclo térmico em diferentes pontos ao longo da junta soldada (FILHO, 

2008) 



48 

 

2.5.1 Fatores Característicos do Ciclo Térmico 

 

O comportamento das curvas refletem aspectos importantes das condições de 

soldagem ou tratamentos térmicos. No caso da soldagem, o tipo do processo, realização de pré 

aquecimento, aporte térmico, entre outros, são capazes de estabelecer diferenças na forma da 

curva (FILHO, 2008). Os principais parâmetros adquiridos do ciclo térmico são apontados na 

Figura 2.27 e explicados a continuação. 

 

 

Figura 2.27 - Fatores presentes nos ciclos térmicos (FILHO, 2008). 

 

 Temperatura inicial (To) – É a temperatura de início do processo, que nem 

sempre é a temperatura ambiente. Em casos particulares de soldagem é 

necessário um pré aquecimento do material com o objetivo de evitar a 

ocorrência de tensões após soldagem. 

 Temperatura máxima (Tmax) – É a maior temperatura que determinado ponto 

esteve sujeito durante o processo. 

 Temperatura crítica (Tc) – É a temperatura a partir da qual o material 

processado tem a possibilidade de sofrer transformações microestruturais no 

estado sólido. Estas transformações alteram propriedades importantes do 

material ou aumentam a possibilidade de defeitos. Tal valor é dado a partir do 

material. 
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 Tempo de permanência (Tp) – O tempo de permanência em determinada 

temperatura indica a possibilidade de ocorrência de processos de tratamento 

térmico. 

 Velocidade de Resfriamento (v) – É a responsável por determinar as 

propriedades mecânicas finais da peça (FILHO,2008 e MODENESI, 2012) 

 

2.6 EQUAÇÕES DO CALOR 

 

A Equação 2.3 de calor correlaciona a quantidade de calor (Q) com a massa de um 

objeto, sua capacidade térmica e a diferença de temperatura, isto é, um objeto submetido por 

uma diferença de temperatura irá transferir ou receber calor do ambiente. A equação pode ser 

descrita por: 

 

 𝑄 = 𝑚𝑐(𝑇𝑓 − 𝑇𝑖) (2.3) 

Ou em função da temperatura final: 

 𝑇𝑓 =
𝑄

𝑚𝑐
+ 𝑇𝑖  (2.4) 

Onde: 

Q: Quantidade de Calor; [J]; 

m: Massa do Objeto; [kg]; 

c: Capacidade Térmica; [J/kg.ºC]; 

Tf: Temperatura de Pico a ser Determinada; [ºC]; 

Ti: É a Temperatura Inicial equivalente à de pré aquecimento; [ºC]. 

A Equação 2.4 será utilizada no método analítico de determinação de temperatura de 

pico neste trabalho. 
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2.7 MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS 

 

O método dos elementos finitos (MEF) é amplamente utilizado nas análises de 

engenharia. Seu desenvolvimento se iniciou e evoluiu juntamente com a capacidade de 

processamento de dados dos computados. O método é principalmente utilizado para análises 

de sólidos rígidos, estruturas metálicas, troca de calor e fluidos. 

A prática dos elementos finitos é em essência a resolução de problemas físicos por 

meio equações algébricas que, por sua vez, são implementados para questões de alta 

complexidade ou quando há um componente de projeto que necessita de atenção especial 

(BATHE, 1996). 

Segundo Bathe (1996), a maneira adequada de analisar um sistema é reduzindo-o a 

um sistema contínuo e discretizado por meio de nós. A Figura 2.28 mostra a discretização de 

uma viga determinada. 

 

Figura 2.28 - Discretização de uma viga determinada (Adaptado de BATHE, 1996). 

 

2.7.1 Elemento, Pontos Nodais e Convergência 

 

Para que o componente da análise seja discretizado se faz necessário reduzir um 

sistema contínuo para um sistema de elementos interconectados por nós. Cada elemento 

possui pontos especiais que definem a sua geometria. Esses pontos são chamados de nós, cada 

nó abriga os graus de liberdade inerentes aos elementos, e são os pontos cujas forças externas 

serão aplicadas. O número de nós corresponde à ordem dos polinômios necessários para a 

solução dos problemas (MEDEIROS, 2014). 
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Para calcular os deslocamentos de cada ponto nodal, funções de forma são atribuídas 

a conjunto de nó com o intuito de representar os graus de liberdade do elemento. Deste modo 

existem alguns tipos de elementos que devem ser levados em consideração na formulação de 

qualquer resolução pelo método dos elementos finitos. A Figura 2.29 ilustra os tipos de 

elementos. 

 

Figura 2.29 - Elementos (a) linear 1-D, (b) linear 2-D, (c) 3-D (Adaptada de BATHE, 

1996) 

 

A solução de problemas por elementos finitos dependerá da convergência 

monotònica, isto é, para Bathe (1996), a solução através do método por elementos finitos 

convergirá monotonicamente se os elementos forem completos e a malha estiver compatível. 

Se essas condições forem atendidas a precisão da solução vai crescer com o refino da malha e 

os resultados irão convergir. 

2.7.2 Método de Geração de Malha 

 

A geração da malha dependerá do software escolhido para a análise pelo método dos 

elementos finitos. Independentemente da escolha as malhas usuais para análises em 3-D são 

as formadas por elementos tetraédricos ou hexaédricos.  

Os elementos hexaédricos são usualmente escolhidos por apresentar maior ligação 

entre seus nós fazendo com que a análise convirja para um valor mais preciso. Em contra 

partida, os tetraédricos podem ser utilizados para análises que não exigem tanta precisão 

quanto as hexaédricas e, além disso, a análise por elementos tetraédricos se dá de forma mais 

rápida. 



  

 

 

 

 

3 MATERIAIS  E MÉTODOS  

 

3.1 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS  

 

3.1.1 Arame de Aço ao Carbono 

 

Para a avaliação do ciclo térmico do revenido, foco deste trabalho, foi utilizado 

arames de 3,6 mm de diâmetro do material  aço carbono SAE 1060 grau 90. O termo grau 90 

está relacionado com a dureza do material. A Tabela 3.1 apresenta a composição química do 

material e a Tabela 3.2 mostra algumas propriedades mecânicas do material. 

 

Tabela 3.1 Composição química do material (% em peso – Fe balanço). 

C Mn Si P S 

0,6110 0,6550 0,1800 0,0165 0,0119 

 

Tabela 3.2 - Propriedades físicas e mecânicas do material (BELGO, 2015) 

Módulo de Elasticidade 207 x 10
3
 MPa 

Densidade 7860 Kg/m
3 

Limite de Resistência 1200 MPa 

Limite de Escoamento 650 MPa 

Condutividade Térmica 16,3 W/m.k 

Calor Específico 502 J/kg.K 

 

3.1.2 Máquina de Solda a Topo IMBS® 

 

A máquina de solda a topo empregada foi a máquina de soldar IMBS® linha topo PA 

– pneumático automático. O uso desta máquina se dá por sua praticidade de realizar a solda e 

em seguida, na mesma estação de trabalho, efetuar o revenido. As características da máquina 
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são exibidas na Figura 3.1. O modelo utilizado para coleta de dados foi o TT-3/PA por 

suportar as exigências de projeto, tal como destacado na figura no quadro de cor vermelha. 

 

 

Figura 3.1 - Características da máquina de solda e revenido (IBMS, 2015) 

 

3.1.3 Aquisitor de Dados 

 

Os registros dos ciclos térmicos na temperatura experimental foram adquiridos 

mediante o uso do aquisitor de dados data logger por se tratar de um sistema registrador com 

alta taxa de aquisição (100ms). A Figura 3.2 apresenta o registrador GRAPHTEC modelo 

midi LOGGER GL220 utilizado para o levantamento dos ciclos térmicos experimentais neste 

trabalho. A Tabela 3.3 expõe as características técnicas do equipamento. 
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Figura 3.2 Registrador de temperaturas GRAPHTEC modelo midi LOGGER GL220. 

 

Tabela 3.3 - Dados do aquisitor utilizado. 

Fabricante Graphtec Corp. 

Modelo GL220 

Canais analógicos 10 

Tensão máxima 50 V 

Intervalo de amostragem 10 ms a 1 h 

Dimensões (Largura x Profundidade x Altura) 194 x 117 x 42 mm 

 

3.1.4 Termopar 

O termopar escolhido para os registros dos ciclos térmicos foi o tipo K de acordo 

com a norma ANSI MC 96.1 – 1982. O tipo K foi escolhido por ser um termopar de uso 

genérico, possuir um baixo custo e cobrir temperaturas de -270 ºC até 1200 ºC. A Tabela 3.4 

exibe as características do termopar em questão. 

Tabela 3.4 Dados do termopar. 

Sensibilidade 41 μV/ºC 

Termoelemento positivo (KP) Ni90%Cr10% (Cromel) 

Termoelemento negativo (KN) Ni95%Mn2%Si1%Al2% 

(Alumel) 

Faixa de utilização -270 ºC até 1200 ºC 

f.e.m. produzida -6,458 mV até 48,838 mV 
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3.2 METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 

3.2.1 Coleta de Dados Experimentais 

 

Antes da soldagem os arames foram furados transversalmente com broca de diâmetro 

(b) = 1,6 mm próximo à extremidade a serem soldadas com profundidades (p) de 0,5 mm; 

1,8 mm e 3,6 mm. A Figura 3.3 mostra como o furo foi posicionado, a 8,0 mm da 

extremidade. A distância de 8 mm da junta soldada se faz necessária pois quando a pressão do 

eletrodo móvel era aplicada para furos com distâncias menores o mesmo deforma-se 

plasticamente impedindo o posicionamento do termopar. A Figura 3.4 mostra um croqui das 

profundidades dos furos realizados. Os arames de teste foram produzidos por corte a frio em 

uma guilhotina. Logo, a seção transversal cisalhada foi esmerilhada cuidadosamente de modo 

à superfície de contato ficar plana permitindo deste modo o contato de toda a seção do arame 

quando soldado. As soldagens em todas as amostras foram realizadas buscando manter os 

parâmetros de corrente, tensão e pressão em uma determinada faixa de valores que serão 

apresentadas no Capítulo 4.para cada caso de soldagem efetuada. Assim, nestas condições, 

ter-se-á uma maior eficiência do processo de soldagem de topo entre eles. Após 

aproximadamente 5 segundos finalizada a soldagem um termopar tipo K foi introduzido no 

furo e o tratamento térmico de revenimento foi realizado na máquina conforme mostrado na 

Figura 3.5. 

 

 

Figura 3.3 - Extremidade do arame preparado para soldagem, com furo para 

introdução do termopar. 
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Figura 3.4 - Profundidade dos furos empregados no estudo experimental. 

 

 

Figura 3.5 - Medição do ciclo térmico com o termopar. 

 

Para a coleta de dados foram caracterizadas 12 amostras para determinação da 

temperatura de pico do tratamento de revenido nas juntas soldadas. Estas amostras foram 

divididas em: 4 para o furo de 0,5 mm; 4 para o furo de 1,8 mm e 4 para o furo de 3,6 mm. 

Em seguida foi feito uma análise comparativa entre os dados experimentais, teóricos 

e gerados pelo método de elementos finitos (MEF) que será discutido posteriormente nos 

resultados. 

Não foi possível realizar análise experimental para a amostra sem furo pois não teria 

como obter a temperatura de pico do tratamento térmico de revenimento sem realizar o furo 

para posicionamento do termopar.  
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3.2.2 Determinação da Temperatura Teórica Analiticamente 

 

As temperaturas teóricas foram obtidas a partir de um programa desenvolvido em 

Microsoft Excel® titulado “Programa temperatura teórica revenido R.2”. O programa se 

baseia na estimativa de uma potência corrigida (Pc) devido ao furo de inserção do termopar 

levando em consideração a tensão (V) e a corrente (i) obtidos pela máquina de solda a topo 

IBMS® no momento do revenimento durante a aquisição das temperaturas de pico pelo 

método experimental. 

A Figura 3.6 apresenta dois parâmetros de entrada ou input. O parâmetro de entrada 

corrente (i) é fornecido pela máquina no momento do revenido e o mesmo é utilizado para o 

cálculo teórico. A tensão (V) corresponde ao valor de tensão de curto circuito da máquina, 

estimado experimentalmente em 1,4V para todos os casos. Assim, utilizando a equação 2.1 foi 

possível obter o valor da potência térmica. Em seguida a Figura 3.7 mostra os parâmetros do 

diâmetro do furo e comprimento do furo (Lf) referentes ao local na qual o termopar é 

introduzido. Estes valores foram inseridos na planilha sendo possível obter a seção transversal 

do arame levando em consideração o furo. Deste modo, a razão entre a densidade da corrente 

na seção transversal do arame sem o furo (J) e da seção transversal do arame com furo (Jf) é 

encontrado. Consequentemente obtêm-se a potência corrigida (Pc) devido a presença do furo 

e, por meio da Equação 2.2 determinando-se a quantidade de calor (Q) gerada no 

revenimento. 

 

Figura 3.6 - Parâmetros de entrada da máquina (em cinza). 
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Figura 3.7 - Parâmetros do furo e estimativa da densidade de corrente e região do furo. 

 

A Figura 3.8 apresenta a fase seguinte do programa cujo objetivo é determinar a 

temperatura de pico no revenimento das amostras de arames furadas. Para tal foi aplicada a 

equação 2.4. A massa da amostra de arame foi obtida pela multiplicação de seu volume por 

sua densidade. Em seguida, a temperatura de pico Tp foi obtida. Cabe ressaltar que 

considerou-se por experiências anteriores a temperatura inicial (To) igual a 70 ºC. Para a 

amostra sem furo foi utilizado a corrente (i) de 0,90 kA, pois a mesma, se trata das médias das 

correntes experimentais. 
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Figura 3.8 - Temperatura de pico (Tp) teórica estimada para um furo passante (3,6 

mm). 

 

Conforme mencionado anteriormente para as condições da amostra sem furo não 

houve análise experimental visto que as coletas de dados da amostra seriam inviáveis pela 

impossibilidade de realizar o furo na amostra. Deste modo o valor da corrente (i) aplicado no 

método teórico para a amostra sem furo é oriunda da média aritmética das correntes 

especificadas em todos os processos de revenimento realizados pelo método experimental., 

sendo seu valor de 0,90 A. 
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3.2.3 Temperatura por Elementos Finitos 

 

As simulações de temperaturas por elementos finitos foram realizadas no programa 

ANSYS® versão 14.5. Para tal foi realizado análises de transiente térmico com a potência 

nominal adquirida pelo valor da corrente explicitada no método experimental (ver Figura 3.7) 

Os resultados apresentados na região do furo representam as temperaturas máximas atingidas. 

Os resultados apresentados pelo programa são por resolução da equação diferencial de 

condução de calor por métodos numéricos. A equação de condução de calor é definida por:  

 

 𝜌𝑐
𝜕𝑇

𝜕𝑡
= 𝛻𝑜 𝑘𝛻𝑇 + 𝑔′′′ (3.1) 

Onde: 

ρ: Densidade; [kg/m
3
]; 

k: Condutividade Térmica; [W/m.K]; 

c: Calor Específico; [J/kg.K]; 

∇T: Gradiente de Temperatura; [ºC]; 

g’’’: Geração de Calor Interna; [J/m
3
.s]. 

 

As análises foram realizadas para os quatro modelos de 45 mm de comprimento que 

tem como condição inicial de temperatura 70 ºC. As características físicas e mecânicas do 

material aplicado na análise podem ser observados na Tabela 3.2. A potência gerada pela 

máquina durante o processo de revenimento foi aplicada na região da solda próxima ao furo 

por 0,75 segundos de acordo com o valor especificado no setup da máquina. Os quatro 

modelos foram desenvolvidos no programa SolidWorks®. Observando-se a região da solda 

apresentada para cada modelo na Figura 3.9, desconsidera-se que nessa região ocorreu a 

formação de um calombo no processo de soldagem produto da deformação plástica. A Figura 

3.9 mostra cada um dos modelos, sendo: A Figura 3.9 (a) sem furo (b) com furo de 0,5 mm, 

3.10 (c) furo de 1,8 mm, 3.10 (d) furo de 3,6 mm. 
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Figura 3.9 –(a) Amostra sem furo (b) Amostra com furo de 0,5 mm; (c) Amostra com 

furo de 1,8 mm; (d) Amostra com furo de 3,6 mm. 

 

Por se tratar-se de uma análise simples o elemento utilizado em todas as simulações 

foram elementos retangulares com cada peça contendo 7000 elementos com 27640 nós. A 

Figura 3.10 ilustra a malha na peça. 

 

 

Figura 3.10 - Malha hexaédrica aplicada à peça. 

 

3.2.3.1 Análise Térmica na Amostra sem Furo 

 

A Figura 3.11 apresenta a aplicação da potência térmica de 1260 W na amostra sem 

furo. Vale ressaltar que para a amostra sem furo não houve análise experimental visto que a 
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mesma não poderia ser furada para coleta de dados. Deste modo a potência de 1260 W 

utilizado no método dos elementos finitos (MEF) é oriunda da média aritmética das correntes 

especificadas em todos os processos de revenimento realizados pelo método experimental 

sendo seu valor de 0,90 A. 

 

 

Figura 3.11 – Potência aplicada na amostra sem furo 

 

3.2.3.2 Análise Térmica Amostra com Furo de 0,5 mm 

 

A Figura 3.12 apresenta exemplificadamente a aplicação do fluxo térmico de 1316W 

na amostra de 0,5 mm como dado de entrada. 

 

 

Figura 3.12 - Potência aplicada na amostra com furo de 0,5 mm. 

 

3.2.3.3 Análise Térmica Amostra com Furo de 1,8 mm 

 

A Figura 3.13 apresenta exemplificadamente a aplicação do fluxo térmico de 1260 W 

na amostra de 1,8 mm como dado de entrada. 
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Figura 3.13 - Potência aplicada na amostra com furo de 1,8 mm. 

 

3.2.3.4 Análise Térmica Amostra com Furo de 3,6 mm 

 

A Figura 3.14 apresenta exemplificadamente a aplicação do fluxo térmico de 1246 W 

na amostra de 3,6 mm como dado de entrada. 

 

 

Figura 3.14 - Potência aplicada na amostra com furo de 3,6 mm. 

 

As análises efetuadas neste trabalho mediante o uso do programa ANSYS® limitou-

se a avaliar o campo de temperatura em regime transiente em uma determinada região da 

seção do arame sem levar em consideração o calombo oriundo da deformação plástica 

resultante do processo de soldagem. Este fato é salientado, já que o programa ANSYS apesar 

de ser um programa amplamente utilizado, seu principal campo de aplicação se dá em análises 

de componentes submetidos a tensões elásticas. Deste modo, outros tipos de programas de 

elementos finitos que levem em consideração as deformações plásticas oriundas do processo 

de soldagem podem ser utilizados em trabalhos futuros a fim de observar a transição de 

temperatura com a deformação plástica gerada pelo processo de soldagem.  
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4 RESULTADOS E DISCUÇÕES 

  

4.1 TEMPERATURA EXPERIMENTAL 

 

As temperaturas experimentais de pico no revenido foram adquiridas através do 

máximo valor atingido em cada análise, tal como mostrado exemplificativamente na Tabela 

4.1. A Tabela 4.1 exibe os valores das temperaturas de pico determinadas em cada amostra. 

Além disso, são apresentados os valores de corrente máximos durante a soldagem e o 

revenido. A pressão imposta nos eletrodos durante a soldagem foi de 1,5 Bar em todos os 

casos 

Tabela 4.1 - Temperatura de pico (Tp) experimental por amostra.  

 

 

Com os dados registrados pelo registrador foi possível gerar o ciclo térmico do 

revenido nas três condições apresentadas neste trabalho. A Figura 4.1 mostra a influência da 

profundidade do furo no ciclo térmico do revenido. As curvas do ciclo térmico de 

revenimento expostas na Figura 4.1 são referentes às amostras furadas com: 0,5 mm; 1,8 mm 

e 3,6 mm. 
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Figura 4.1 - Influência da profundidade do furo no ciclo térmico. 

 

4.2 TEMPERATURA TEÓRICA 

 

As temperaturas teóricas foram obtidas a partir dos valores de corrente máxima lidos 

na máquina de soldar e aplicados no programa desenvolvido em Microsoft Excel® titulado 

“Programa temperatura teórica revenido R.2” anexo ao presente trabalho. Os valores da 

temperatura de pico experimental assim adquiridos são apresentados na Tabela 4.2. 

Cabe ressaltar que diferentemente da temperatura experimental pode-se calcular a 

temperatura máxima teórica para uma amostra sem furo. A temperatura máxima da amostra 

sem furo é observada na Tabela 4.2 pela amostra hipotética (0). Os valores atribuídos à tensão 

(V) e corrente (i) foram respectivamente: 220 V e 0,90 kA. Esses valores são oriundos da 

média aritmética dos valores de corrente e tensão, fornecidos pela máquina de soldar durante 

a captura dos dados experimentais. 
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Tabela 4.2 - Temperatura de pico (Tp) teórico por amostra.  

 

 

4.3 TEMPERATURA OBTIDA PELO MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS 

 

4.3.1 Amostra sem Furo 

 

A Figura 4.2 mostra os resultados obtidos pelo programa ANSYS®. Pode-se observar 

que a região a direita representa a temperatura de revenimento atingida na região da junta 

soldada logo após a potência ter sido aplicada por 0,75 segundos. As faixas de temperatura 

subsequentes se dão pelo resfriamento contínuo do arame até a temperatura inicial de 70°C 

especificada no método experimental.  

 

 

Figura 4.2 – Resultados amostras sem furo 
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4.3.2 Amostra com Furo de 0,5 mm 

 

A Figura 4.3 mostra os resultados obtidos pelo programa ANSYS® para a amostra 

com furo de 0,5 mm.  

 

Figura 4.3 - Resultados amostra de 0,5 mm.  

 

Aplicando o mesmo procedimento para todas as correntes nas amostras com furo de 

0,5 mm pode-se observar os resultados na Tabela 4.3. para a amostra com furo de 0,5 mm. 

Tabela 4.3 - Resultado das amostras sem furo e com furo de 0,5 mm. 
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4.3.3 Amostra com Furo de 1,8 mm 

 

A Figura 4.4 mostra os resultados obtidos pelo programa ANSYS® para a amostra 

com furo de 1,8 mm.  

 

Figura 4.4 - Resultados amostra de 1,8 mm.  

 

Aplicando o mesmo procedimento para todas as correntes nas amostras com furo de 

1,8 mm pode-se observar os resultados na Tabela 4.4. 

Tabela 4.4 - Resultado das amostras com furo de 1,8 mm. 

 

4.3.4 Amostra com Furo de 3,6 mm 

 

A Figura 4.5 mostra os resultados obtidos pelo programa ANSYS® para a amostra 

com furo de 3,6 mm  

 

Figura 4.5 - Resultados amostra de 3,6 mm. 
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Aplicando o mesmo procedimento para todas as correntes nas amostras com furo de 

3,6 mm pode-se observar os resultados na Tabela 4.5. 

 

Tabela 4.5 - Resultado das amostras com furo de 3,6 mm. 

 

 

4.4 ANÁLISE COMPARATIVA 

 

Os dados experimentais, teóricos e gerados pelo MEF são apresentados em conjunto 

na Tabela 4.5 Na Tabela 4.6 podem ser observados comparativamente os valores médios de 

temperatura de pico experimentais, teórico e gerados pelo MEF com seus respectivos desvios 

padrões para cada profundidade de furo. 

 

Tabela 4.6 - Comparativo entre temperaturas experimentais, teóricas e pelo MEF. 
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Tabela 4.7 - Tabela comparativa das temperaturas experimentais,teóricas e gerados pelo 

MEF com suas médias e desvios padrão. 

 

 

A partir da comparação dos dados indicados na Tabela 4.7 foi gerada a Figura 4.6 que 

apresenta as discrepâncias das médias das temperaturas experimentais, teóricas e geradas pelo 

MEF com seus respectivos desvios padrão. 

 

Figura 4.6 - Comparativo pelos métodos experimental x teórico x MEF para cada 

comprimento do furo. 
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Como pode ser observado através da Tabela 4.6 e da Figura 4.6 o aumento da 

temperatura teórica se dá em função do comprimento do furo. Isto ocorre pelo fato da área da 

seção transversal do furo diminuir, aumentando assim a densidade de corrente nessa região 

conduzindo deste modo a um aquecimento suplementar. 

Ao analisar os dados obtidos pelo método dos elementos finitos pode-se observar pela 

Figura 4.2 que após o revenimento há uma queda de temperatura gradual no arame, como 

descreve a Equação 3.1. Isto se deve ao fato do arame perder calor por condução térmica, este 

fator também é observado na Figura 4.1 na qual representa os ciclos térmicos para cada 

configuração de furo nas amostras. Outro aspecto relacionado as temperaturas adquiridas pelo 

MEF é o aumento de temperatura em função da profundidade do furo, isto é, pela mudança 

brusca de seção na região do furo há um pico de temperatura neste local. 

A diferença de temperatura encontrada entre o MEF e o método experimental é 

relevante visto que o MEF além de representar a temperatura obtida pela aplicação de 

potência também representa suas perdas, sendo está significativa para uma representação 

realista para as amostras furadas com 3,6 mm de profundidade. 

 As diferenças de temperatura experimentais, teóricas e pelo MEF representadas na 

Figura 4.6 se devem principalmente ao local preciso no posicionamento manual do termopar 

no método experimental, assim como a variação dos valores das constantes físicas adotadas 

no modelo teórico com a temperatura, dentre outros aspectos. No caso, a grande diferença 

apresentada no furo com 3,6 mm (passante), é por um possível deslocamento da ponta do 

termopar, que ocasionou leituras de temperaturas menores à realmente atingida em virtude da 

ponta do termopar estar em contato com meio ambiente circundante, tal como exibe o croqui 

da Figura 4.7. Portanto, neste caso, as condições ambientais reinantes e a impossibilidade de 

manter o termopar na posição ideal influenciaram nos valores de temperatura assim obtidos. 

Entretanto, um resultado bastante interessante cuja convergência entre os métodos foi 

observado foram nas amostras de 1,8 mm de profundidade de modo que a ponta do termopar 

possuía um batente, determinando deste modo o posicionamento preciso do dispositivo de 

medição. 

Outro ponto que deve ser levado em consideração é em relação a dureza do material. 

A Figura 2.12, curva TTT e de revenido do material, mostrado logo após a soldagem haverá 

uma alta concentração de martensita no material devido a alta velocidade de resfriamento da 
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amostra de arame, e consequentemente uma alta dureza da amostra. Deste modo, para ajustar 

a dureza o processo de revenimento é realizado. A Figura 4.8 representa a curva TTT do aço 

1060, além da dureza resultante em função do diâmetro do arame e da temperatura de 

revenimento. Ao traçar uma linha vertical no diâmetro do arame com resfriamento a ar até a 

curva que representa a temperatura de 600 ºC observa-se que há uma queda de dureza para 

250 HV e que a velocidade de resfriamento do material é de 1100 ºC/min o que condiz com 

os resultados obtidos pelo MEF. Ao comparar tais resultados com a Figura 4.9 percebe-se que 

para a mesma faixa de temperatura a dureza estará em torno de 250 HB. 

 

 

Figura 4.7 - Ponta do termopar (vermelho) em contato com o ambiente circundante. 
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Figura 4.8 – Curva TTT e dureza após revenimento em função da faixa de temperatura. 
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Figura 4.9 – Faixa de dureza após o revenimento (Adaptado de CHANDLER, 1995) 
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5 CONCLUSÕES 

 

Neste trabalho foi possível avaliar o ciclo térmico no revenido de aços ao carbono 

soldados a topo por resistência elétrica por diferentes configurações de obtenção de dados, 

com furos para o termopar de 0,5 mm, 1,8 mm e 3,6 mm,  comparando os resultados 

experimentais com valores teóricos e obtidos pelo método dos elementos finitos pode-se 

observar que o método experimental mais eficaz de medição é com o furo de 1,8 mm por este 

possuir uma batente evitando o deslocamento da ponta do termopar e isolando a amostra dos 

meios circundantes, facilitando a retirada dos dados. Além disso, pode-se dizer que o método 

teórico se provou bastante eficaz de modo qualitativo sobre as temperaturas máximas de 

revenimento quando o furo é de 1,8 mm. 
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6 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

A partir dos conhecimentos obtidos neste trabalho sugere-se como trabalhos futuros: 

 Utilizar manta térmica na interface termopar-furo, evitando a influência do 

meio circundante; 

 Aplicação de uma malha mais sofisticada para o método dos elementos 

finitos; 

 Monitoramento contínuo de todas as soldas e revenimentos por meio de um 

conjunto pirômetro-adquiridor de temperaturas em décimos de segundo a fim 

de permitir a realização de ensaios mecânicos posteriores; 

 Realizar as análises de elementos finitos para o processo de soldagem pelos 

programas DEFORM® ou ABACUS® por estes levarem em consideração as 

deformações plásticas oriundas do processo de soldagem; 

 Avaliar a influência do esmerilhamento prévio ao tratamento térmico de 

revenido dos arames. 
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