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RESUMO 
 
 

Os aços de baixa liga são provenientes de uma composição química diferenciada, nas quais 
estão presentes quantidades especificas de cada elemento químico diferentes daqueles 
normalmente utilizados nos aços comuns. Com o objetivo de promover mudanças elementos 
de liga são adicionados e seus respectivos teores são determinados visando, principalmente 
melhoras nas propriedades físicas e mecânicas que permitem ao material potencializar o seu 
desempenho em funções peculiares de cada aplicação. A liga de Cromo-Molibdênio SAE 4130 
é composta por mais ou menos 0,3% de carbono, o que faz dele um tipo de liga de aço com 
baixo teor de Carbono. As propriedades mecânicas superiores desse material são provenientes 
da adição de íons de Cromo e Molibdênio. Por volta de 1% de Cromo e 0,2% de Molibdênio 
são os teores usados em ligas de aço 4130, o Cromo estimula a formação de carbonetos, 
aumenta a resistência ao desgaste, bem como temperabilidade dos aços, reduz a velocidade 
crítica de resfriamento e torna mais fina a granulação dos aços, a adição de Molibdênio 
influência favoravelmente na dureza, na resistência a quente, na fluência e a temperatura de 
crescimento de grão de austenita, além de melhorar a temperabilidade. O Molibdênio não é 
empregado sozinho, pois apresenta uma tendência a diminuir a tenacidade dos aços. Essa liga 
vem sendo amplamente empregada em aplicações estruturais, tem extensiva utilização na 
indústria automobilística, petroquímica, química, naval, aeronáutica e aeroespacial devido à 
sua elevada resistência à corrosão e ductilidade. Esse tipo de aço também exibe excelente 
rigidez e alongamento, que são úteis na fabricação de partes críticas de aeronaves, como as 
gaiolas de segurança de fuselagem. Para a união desse material a soldagem é o método mais 
utilizado, o que torna indispensável o estudo e a análise do seu comportamento após a 
soldagem. Esse trabalho foi desenvolvido de modo a definir os melhores parâmetros de 
soldagem. Para isso foram soldados três tubos de aço Carbono API 5L grau X70 e três blanks 
forjados de Aço-Carborno SAE 4130, pelo processo de arco submerso – SAW (submerged arc 
weld), tendo como norma de qualificação ASME seção IX. E logo após o processo de soldagem 
os corpos de prova foram submetidos a ensaios destrutuvos e não-destrutivos (Raio-x, 
dobramento guiado, impacto, tração e dureza), a fim de avaliar as propriedades mecânicas do 
metal-base e solda. Identificando-se os melhores parâmetros para execução da soldagem, com 
os quais a ZTA não apresentando trincas ou outros defeitos como vazios que comprometam a 
qualidade da solda. 


