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Resumo: A fim de caracterizar e prever o 

comportamento dos aços modernos de alta tenacidade 

(classe API) utilizados nos gasodutos deve-se realizar 

ensaios mecânicos, incluindo impacto Charpy, com 

amostras da espessura da chapa devido à anisotropia do 

material. Dadas às dimensões limitadas da espessura, 

uma maneira de viabilizar o ensaio é confeccionando 

uma amostra com extremidades soldadas que garanta as 

especificações de dimensões da norma ASTM E23[1]. 
 

1. Introdução e objetivos 
A necessidade de prever fenômenos de 

fraturamento dúctil de alta velocidade e de desenvolver 

materiais que possam absorver energia e antecipar a sua 

parada (“crack arrest”) é de extrema importância, 

principalmente quando se trata de estruturas com 

elevada responsabilidade, como é o caso dos gasodutos. 

O processo de fabricação desses faz com que suas 

propriedades mecânicas se tornem anisotrópicas [2], o 

que faz com que sejam necessários ensaios mecânicos 

em diferentes direções do plano da chapa (0 º, 45 º e 90 

º)  e também na direção da espessura(Fig. 1a).  

A fim de determinar a resistência, as propriedades e 

o comportamento do material à fratura optou-se por 

reproduzir o ensaio de impacto, padronizado pela norma 

[1]. No entanto, as dimensões usuais de dutos impedem 

a extração de amostras convencionais Charpy, sendo 

fundamental, desta forma, a usinagem de terminações 

do mesmo material que serão posteriormente soldadas à 

espessura da chapa, seguindo a norma A770[3]. 

Nesse cenário o principal objetivo é selecionar os 

melhores métodos de soldagem que minimizem a Zona 

Afetada pelo Calor (ZAC) e permitam testar com 

sucesso o material na direção da espessura. 
 

2. Metodologia 

Modelos de elementos finitos (MEF) 3D com 

malhas altamente refinadas permitem descrever 

numericamente as amostras e simular os campos de 

tensões (Fig. 2) na região do entalhe a fim de se 

escolher a região mais propícia para a soldagem. Após o 

modelamento, os corpos de prova serão usinados, 

soldados (Fig. 1b) e ensaiados. Além disso, será feita a 

análise metalográfica dos materiais.  

As simulações de elementos finitos estão em fase 

de desenvolvimento e, assim que finalizadas serão 

comparadas com os ensaios experimentais pretendidos. 
 

3. Conclusões/Resultados Parciais 

A partir de estudos preliminares chegou-se a 

conclusão de que dentre os métodos de soldagem  

 
Figura 1 - Ilustração esquemática (a) da retirada de amostras de 

Charpy do duto e (b) elaboração da amostra na direção da espessura. 

 

 
Figura 2 - Modelo de elementos finitos com deslocamento de 5mm do 
martelo para caracterização dos campos de tensões na amostra. 

 

existentes, aqueles que melhor se adequam a situação 

apresentada são: a soldagem a laser e a por resistência 

elétrica, pois estas conseguem minimizar a ZAC, não 

alterando significativamente  a microestrutura do corpo 

de prova, o que poderia gerar resultados equivocados.  

Além disso, simulações MEF já foram realizadas e 

vem permitindo a determinação de regiões propícias à 

soldagem com campos de tensões que não devem levar 

a solda à ruína. 
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