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RESUMO 
 
 

    A influência do gás de proteção no modo de transferência do metal de adição e 
nas propriedades mecânicas associadas foram estudadas neste trabalho. 
Considerando-se que o tema é pouco explorado no meio científico, a correlação 
microestrutura / propriedades mecânicas foi realizada para os diferentes processos 
GMAW. Para a realização deste estudo, foram utilizados gases de proteção 
disponíveis no mercado: Argônio Puro (Ar), Mistura Stargold Plus (75% Ar / 25% 
CO2) e o Dióxido de Carbono Puro (CO2). O metal de base utilizado foi o aço-
carbono de classificação ASTM A36 e o metal de adição utilizado foi o arame de 
classificação ER70-S6. Os resultados deste estudo mostraram que o modo de 
transferência do metal de adição passa de globular, quando soldado com o Dióxido 
de Carbono Puro (CO2), para spray (aerosol) na soldagem com a Mistura Stargold 
Plus (75% Ar / 25% CO2) ou com o Argônio Puro (Ar). As microestruturas associadas 
a estes diferentes processos foram caracterizadas macro e microestruturalmente por 
microscopia ótica (MO) e microscopia eletrônica de varredura (MEV). A 
microestrutura da junta soldada com o Argônio Puro (Ar) revelou falta de penetração 
e uma grande densidade de poros. A microestrutura da junta soldada com a Mistura 
Stargold Plus (75% Ar / 25% CO2) revelou uma pequena densidade de poros e uma 
completa fusão na raiz. A microestrutura da junta soldada com o Dióxido de Carbono 
Puro (CO2) revelou uma densidade de poros intermediária em relação às juntas 
soldadas com os outros gases de proteção. As propriedades mecânicas levantadas 
foram microdureza e resistência à tração. Os resultados das propriedades 
mecânicas ratificaram os resultados obtidos com a caracterização microestrutural. 
As melhores propriedades foram obtidas com a Mistura Stargold Plus (75% Ar / 25% 
CO2).      
       
 
 
 
 
    
Palavras-Chave: Processos GMAW, Modo de Transferência, Propriedades 
Mecânicas.  
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ABSTRACT 
  
  
    Influence of the shielding gas on the transfer mode of the filler metal and on the 
associated mechanical properties were studied in this work. Considering that the 
issue is little explored in the scientific environment, the microstructure / mechanical 
properties correlation was carried out for different GMAW processes. For the 
execution of this study following, shielding gases available in the market were used: 
pure Argon (Ar), Stargold Plus mixture (75% Ar / 25% CO2) and pure Carbon Dioxide 
(CO2). The base metal used was carbon steel of classification ASTM A36 and the 
filler metal used was a wire of classification ER70-S6. The results of this study 
showed that the transfer mode of the filler metal passes globular, when welded with 
the pure Carbon Dioxide (CO2), to spray in the welding with the Stargold Plus mixture 
(75% Ar / 25% CO2) or the pure Argon (Ar). The microstructures associated with 
these different processes were characterized through macro and microstructural 
studies by optical microscopy (OM) and scanning electron microscopy (SEM). The 
microstructure of the joint welded with the pure Argon (Ar) revealed lack of 
penetration and a large density of pores. The microstructure of the joint welded with 
the Stargold Plus mixture (75% Air / 25% CO2) revealed a small density of pores and 
a complete fusion at the root. The microstructure of the joint welded with the pure 
Carbon Dioxide (CO2) revealed an intermediate density of pores in relation to the 
joints welded with the others shielding gases. The mechanical properties studied 
were microhardness and tensile strength. The results of the mechanical properties 
ratified the results obtained by the microstructural characterization. The best 
properties were obtained with the Stargold Plus mixture (75% Air / 25% CO2).  
        
 
 
 
 
     
Key-words: GMAW processes, transfer mode, mechanical properties. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
    A soldagem é aplicada em grande escala em diversas atividades industriais como, 
por exemplo, indústrias automobilísticas, petróleo e gás, aeronáuticas, navais, etc. 
Em todos estes casos há uma contínua busca pela melhoria na qualidade das juntas 
soldadas de responsabilidade, como é o caso das tubulações, dos vasos de 
pressão, dos tanques e de elementos estruturais nestes diferentes segmentos 
industriais. Nestes últimos anos, vêm sendo feito grandes investimentos em 
pesquisas e desenvolvimento dos processos de soldagem, bem como a 
caracterização destes processos para facilitar a seleção do método mais adequado 
para cada aplicação específica. 
    O processo de soldagem semi-automático Gas Metal Arc Welding (GMAW) é 
amplamente utilizado devido a sua extensa faixa de aplicação em termos de 
espessuras e materiais utilizados, além da sua alta produtividade quando 
comparado com o processo eletrodo revestido. O processo GMAW pode ser 
automatizado através da utilização de mecanismos de deslocamento para a pistola 
de soldagem ou para a própria peça a ser soldada. 
    A colaboração do SENAI do Cabo de Santo Agostinho em nosso estudo tem 
permitido a realização de várias pesquisas para melhoramento e desenvolvimento 
dos processos de soldagem num trabalho científico, no qual tem sido possível a 
interação entre a universidade e o setor industrial, por ele representado. Alguns 
estudos sobre os processos de soldagem GMAW já foram realizados, embora ainda 
se tenha muito que estudar. Neste trabalho será estudada a influência do gás de 
proteção no modo de transferência do metal de adição, avaliando-se as 
características microestruturais e as propriedades mecânicas das juntas soldadas 
pelos processos GMAW. Para a realização deste estudo, foram escolhidos gases de 
proteção disponíveis no mercado por serem amplamente utilizados em diversas 
indústrias.             
    Durante o estudo foram soldadas chapas de aço-carbono de classificação ASTM 
A36, com dimensões de 201,00mm X 37,60mm X 6,35mm, utilizando-se o arame de 
classificação ER70-S6, com diâmetro de 1mm, como metal de adição. Para a 
proteção do arco elétrico e da poça de fusão foram utilizados o Argônio Puro (Ar), a 
Mistura Stargold Plus (75% Ar / 25% CO2) e o Dióxido de Carbono Puro (CO2) como 
gases de proteção.    
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2. OBJETIVO 
 
    Este trabalho tem como objetivo principal estudar a influência do gás de proteção 
no modo de transferência do metal de adição, avaliando-se as características 
microestruturais e as propriedades mecânicas das juntas soldadas pelos processos 
GMAW. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
3.1 Processo GMAW  
     
    O processo GMAW (Gas Metal Arc Welding) é um processo de soldagem a arco 
elétrico estabelecido entre o metal de base e o metal de adição alimentado 
automaticamente. A Figura 3.1 representa esquematicamente o processo GMAW 
onde existe uma pistola através da qual sai o arame (eletrodo) alimentado 
automaticamente e o gás de proteção responsável pela formação da atmosfera 
protetora.  
 
 

 
 

Figura 3.1 – Representação esquemática do processo GMAW. 
 
 
    Na área de soldagem, onde existem gotículas fundidas transferidas através do 
arco para a poça de fusão, a proteção contra o efeito oxidante da atmosfera 
ambiente é necessária. Esta proteção pode ser proporcionada com sucesso por 
gases de proteção apropriados, (Suban & Tusek, 2001).  
    A proteção do arco e da poça de fusão nos processos MIG/MAG ocorre através 
de um gás inerte ou ativo suprido externamente, uma vez que o arame eletrodo 
(metal de adição) não possui revestimento como no processo por eletrodo revestido.    
    Na Soldagem a arco, o gás de proteção utilizado contribui em grande parte para a 
fusão e, quando ionizado, afeta a forma do arco, o modo de transferência de 
material e a distribuição de energia (distribuição de temperatura) no arco. 
Atualmente, misturas de dois, três ou até mais gases diferentes são usadas para 
proteger o arco e a poça de fusão. Os gases mais freqüentemente usados são CO2 
e Ar em várias misturas. A estes dois gases, uma porção menor de oxigênio, hélio, 
hidrogênio ou nitrogênio pode também ser adicionada, (Suban et al, 2001).  
    Na soldagem com gás inerte (MIG) o gás utilizado pode ser Ar (Argônio), He 
(Hélio) ou misturas controladas ricas em Ar complementadas com He, O2 (oxigênio) 
ou CO2 (dióxido de carbono) em baixos teores. O gás inerte não reage 
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metalurgicamente com a gota ou a poça de fusão, atua apenas na proteção destas 
regiões e auxilia na abertura e manutenção do arco voltaico, (Quites, 2002). 
    Na soldagem com gás ativo (MAG) o gás utilizado pode ser CO2 puro ou misturas 
(Ar + CO2 ou Ar + CO2 + O2). Além das funções de proteção e das funções elétricas, 
o gás ativo reage metalurgicamente com a gota e a poça de fusão, (Quites, 2002). 
    A interação do gás ativo com o metal de base durante a soldagem deve ser 
considerada.  Sendo o CO2 o gás ativo, em altas temperaturas o mesmo pode 
dissociar-se segundo a Eq. (3.1). 

 

                                                     CO2 → CO + ½ O2                                              (3.1) 

 

    O oxigênio formado tende a reagir preliminarmente com o ferro do metal de base, 
oxidando-o para formar o óxido de ferro, conforme a Eq. (3.2). 

 

                                                     Fe + ½ O2 → FeO                                              (3.2) 

 

    O monóxido de ferro, ao difundir-se na poça de fusão, pode se decompor para a 
formação do monóxido de carbono (Eq. 3.3) e, não havendo tempo para a sua 
saída, este ficará retido na poça de fusão, gerando porosidade no metal de solda. 

 

                                                     FeO + C → Fe + CO                                          (3.3) 

 

    Para se evitar a porosidade causada pelo monóxido de carbono, devem ser 
usados elementos desoxidantes no metal de adição, como o manganês, o qual 
reage com o monóxido de ferro gerando o óxido de manganês (Eq. 3.4) que, por não 
ser um gás, vai para a escória.   

 

                                                     FeO + Mn → Fe + MnO                                     (3.4) 

  

    O teor de manganês do metal de adição deve ser compatível com o teor de 
monóxido de ferro formado (Eq. 3.2) nos instantes iniciais da soldagem. Um 
excedente de manganês não transformado em óxido será incorporado ao metal de 
solda, gerando uma maior dureza do cordão que o torna susceptível a trincas. 

    O processo MIG é adequado à soldagem de aços-carbono, aços de baixa, média 
e alta liga, aços inoxidáveis, alumínio e ligas, magnésio e ligas e cobre e ligas. O 
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processo MAG é utilizado na soldagem de aços de baixo carbono e aços de baixa 
liga (Brandi,1992). 

 
3.1.1 Influência do Tipo do Gás de Proteção nos Processos GMAW    
 
    Os gases de proteção, segundo sua natureza e composição, têm uma grande 
influência nas características do arco, no modo de transferência de metal, na 
velocidade de soldagem, nas perdas por projeções (respingos), na penetração e na 
forma externa da solda (Quites, 2002). 
    O gás de proteção representa apenas 3% do custo da soldagem de aço carbono, 
sendo 77% de mão-de-obra, 2% de energia e 18% de arame. Colocando os 
principais tipos de gases aplicados na soldagem na ordem crescente de custo 
teremos a seqüência: CO2, Ar e He (Irving, 1999). 
    Gases altamente oxidantes como CO2 puro, requer arames com desoxidantes 
adicionais. Por este motivo perde-se microligas através da reatividade do CO2 no 
arame de solda. Se o CO2 for trocado por uma mistura de Ar com 8% de CO2, o 
arame pode ser substituído por um arame mais barato, pela boa retenção da liga 
essencialmente dos gases baseados em Ar. No modo de transferência por curto 
circuito, quanto menor o teor de CO2 em uma mistura de Ar, menor é a perda de 
material por respingos (Irving, 1999). 
    A Figura 3.2 mostra, esquematicamente, que uma alta condutividade térmica do 
gás de proteção torna mais estreita a coluna do plasma e, conseqüentemente, 
aumenta a densidade de corrente, aumenta a temperatura, aumenta a penetração 
do passe de solda, enquanto diminui a sua largura. Por isso, é compreensível que as 
propriedades do gás tenham também influência nas perdas de elementos químicos, 
na temperatura da poça de fusão, na sensibilidade à fissuração e à formação de 
porosidades, bem como na facilidade de execução da soldagem nas diversas 
posições (Quites, 2002). 

 
 

 
 

Figura 3.2 - Efeito da condutibilidade térmica do gás de proteção sobre a forma da 
coluna de plasma, (Quites, 2002). 
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3.1.2 Vantagens e Limitações dos Processos GMAW   
 
    Segundo Quites (2002), Machado (1996) e Brandi (1992), as principais vantagens 
e limitações dos processos GMAW são:   
 
Vantagens: 
 
• processo semi-automático, podendo ser automatizado; 
• maior produção de metal depositado em relação ao eletrodo revestido; 
• longos cordões podem ser feitos sem parada, devido a alimentação contínua do 
arame; 
• grande versatilidade quanto à aplicação de materiais e espessuras; 
• soldagem pode ser feita em todas as posições; 
• limpeza mínima após a soldagem devido a inexistência de escória pesada; 
• menor exigência de habilidade do soldador comparado ao processo com eletrodo 
revestido; 
• penetração de raiz mais uniforme que no processo com eletrodo revestido; 
• velocidade de soldagem elevada; 
• problemas de distorção e tensões residuais diminuídos; 
• processo com baixo teor de hidrogênio que, no caso de eletrodos nus, fica ao redor 
de 5ppm/100g de metal; 
• possibilidade de controlar a penetração e a diluição durante a soldagem. 
 
Limitações: 
 
• a variedade de arames disponíveis é relativamente pequena, cabendo mencionar 
que materiais que não tenham suficiente ductilidade para serem trefilados não 
podem ser transformados em arame maciço para soldagem por este processo; 
• o equipamento de soldagem é mais complexo, mais caro e menos portátil do que o 
do eletrodo revestido; 
• o arco deve estar protegido de correntes de ar que possa dispersar o gás de 
proteção, dificultando a soldagem em campo; 
• dificuldade na soldagem em locais de difícil acesso, pelo tamanho da pistola de 
soldagem e pela proximidade entre o bocal e a peça exigida pelo processo; 
• projeções de gotas de metal líquido durante a soldagem; 
• grande emissão de raios ultravioleta. 
 
3.1.3 Principais Variáveis de Soldagem 
 
    Podem-se citar como principais variáveis na soldagem GMAW: intensidade da 
corrente de soldagem, tipo de polaridade, tensão de soldagem, velocidade de 
alimentação do arame, velocidade de soldagem, tipo e características da fonte de 
energia, vazão do gás de proteção, comprimento do eletrodo. 
    A intensidade da corrente de soldagem influi diretamente na taxa de consumo de 
material de adição, na penetração da solda e na energia específica de soldagem, 
(Quites, 2002; Machado, 1996). 
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    O tipo de polaridade mais usada no processo GMAW é a inversa onde a corrente 
é contínua e o eletrodo está no pólo positivo (CC+). Nesta polaridade o arco torna-se 
mais estável (MACHADO, 1996). A polaridade direta (CC-), onde o eletrodo está 
ligado no pólo negativo, não apresenta aplicação prática na soldagem com o 
processo GMAW. A técnica de soldagem com a utilização da corrente alternada (CA) 
ainda está sendo estudada e aprimorada, (Quites, 2002; Machado, 1996). 
    A tensão de soldagem influencia diretamente na energia específica de soldagem, 
na largura do cordão, na altura do arco e no modo de transferência de metal (Quites, 
2002; Machado, 1996). 
    De uma maneira geral, tensões do arco menores que 22V favorecem a 
transferência por curto-circuito, dependendo da corrente utilizada. Acima desse 
valor, a transferência é globular ou por pulverização axial, conforme a corrente de 
soldagem esteja abaixo ou acima da corrente de transição (Brandi, 1992). 
    A velocidade de alimentação do eletrodo nu influencia a tensão e a corrente de 
soldagem, para uma dada regulagem de tensão na fonte de energia. Um aumento 
na velocidade de alimentação resulta na diminuição da distância do arco, na redução 
da tensão de soldagem e no aumento da corrente de soldagem, aumentando então 
a energia para fundir o eletrodo nu, o que provoca a volta da distância do arco 
original (Brandi, 1992). Da literatura de soldagem, é entendido que velocidades de 
alimentação do arame muito altas não tem se estabelecido particularmente devido à 
incapacidade de alcançar as propriedades mecânicas desejadas na junta soldada. A 
velocidade de alimentação do arame aplicável na prática é, portanto, em torno de 
417mm/s na maior parte (arame de 1.2mm), (Stekly, 1989; Lahsteiner, 1991). 
    A velocidade de soldagem é a velocidade relativa entre a pistola de soldagem e a 
peça a ser soldada. Para uma certa condição de soldagem, quando é utilizada uma 
velocidade de soldagem relativamente alta, a penetração da solda diminui, a energia 
específica de soldagem também diminui, e o contrário ocorre em baixas velocidades 
de soldagem, (Quites, 2002; Machado, 1996). 
    A vazão do gás de proteção é uma variável que afeta diretamente a qualidade do 
metal depositado. Uma vazão inadequada propiciará pouca proteção da poça de 
fusão e, consequentemente, ocorrência de poros e oxidação. Uma vazão excessiva  
resultará em turbulência e aumento de impurezas no metal depositado. A escolha 
correta da vazão do gás dependerá do tipo e do diâmetro do bocal da tocha, da 
distância entre bocal e a peça de trabalho e das correntes de ar durante a soldagem 
(Bracarense, 2000).  
    O comprimento do eletrodo (stick-out) é o comprimento do arame que se estende 
desde o bico de contato até o início do arco, conforme mostrado na Figura 3.1. Este 
trecho de arame por onde passa corrente elétrica gera calor por efeito Joule. Quanto 
maior o comprimento do eletrodo, maior será o calor gerado por efeito Joule e, 
conseqüentemente, haverá um acréscimo na taxa de fusão de material. Este calor 
gerado influi diretamente na taxa de fusão de material (Quites, 2002; Machado, 
1996). 
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3.1.4 Controle do Processo GMAW 
 
    O sistema de alimentação do arame é desenhado para manter a velocidade do 
arame em um valor prefixado que é constante e independente das variações do arco 
de soldagem. Processos de soldagem convencionais usam fontes de tensão 
constante que, automaticamente, controlam o comprimento e a estabilidade do arco, 
(Carvalho, 1997; Norrish, 1992). Desta forma, um aumento no comprimento do arco 
causa um aumento na sua tensão e a corrente de saída é reduzida como resultado 
da maior demanda para tensão. Assim, a taxa de fusão é reduzida, menos arame é 
consumido e o comprimento do arco é reduzido. Algo similar ocorre quando o 
comprimento do arco é reduzido, com efeito de aumento da corrente, aumentando-
se a taxa de fusão com o retorno do arco ao seu valor original, (Norrish, 1992).        
 
3.1.5 Modos de Transferência do Metal de Adição 
 
    O modo de transferência de material nos processos GMAW influi na geometria e 
nas propriedades da solda, nas características do processo, na estabilidade do arco, 
na aplicabilidade em determinadas posições de soldagem, na quantidade de 
respingos, entre outras (Quites, 2002). 
    O modo de transferência do metal de adição pode ser identificado pelo soldador 
durante a execução da soldagem através do diâmetro da gota fundida, comprimento 
do arco e nível de ruídos.   
    Basicamente existem quatro modos de transferência metálica nos processos 
GMAW: globular (MIG e MAG); por curto-circuito (MIG e MAG); por pulverização 
axial e rotacional (MIG); e por arco pulsado (MIG), (Brandi, 1992).    
 
• Transferência globular – Ocorre para baixas densidades de corrente e qualquer 
tipo de gás de proteção, especialmente para CO2 e hélio (ASM, 1978). Ocorre em 
níveis de tensão mais elevados que no curto-circuito. As gotas de metal fundido são 
transferidas para a poça de fusão principalmente pela ação da força gravitacional, o 
que limita a soldagem somente na posição plana. O diâmetro das gotas é maior que 
o diâmetro do arame. É comum neste modo de transferência a ocorrência de falta de 
fusão, falta de penetração e respingos. Não é um modo muito utilizado nas 
indústrias, (Quites, 2002). A Figura 3.3 representa esquematicamente o modo de 
transferência metálica globular.   
 

 
 

Figura 3.3 - Representação esquemática do modo de transferência metálica globular.  
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• Transferência por curto-circuito - Ocorre para eletrodos nus de diâmetros menores    
que os convencionais (0,8 a 1,2 mm), para valores mais baixos de corrente que a  
transferência globular e para qualquer mistura gasosa ativa de proteção (teor de CO2 
> 15%). A gota que se forma na ponta do eletrodo nu toca a poça de fusão, 
formando um curto-circuito. A gota é puxada para a poça de fusão pela tensão 
superficial desta e, por isso, este modo de transferência é adequado para todas as 
posições. A quantidade de calor colocada na peça é bem menor que a da 
transferência globular, sendo assim recomendada para soldar chapas finas. A 
penetração não é muito grande e existe problema de respingo e instabilidade do 
arco (Brandi, 1992). A Figura 3.4 representa esquematicamente o modo de 
transferência metálica curto-circuito. 
 
  

 
 

Figura 3.4 - Representação esquemática do modo de transferência metálica curto-circuito.  
  
 
• Transferência por spray – A partir do globular, com o aumento da corrente de 
soldagem, o diâmetro das gotas de metal que se transferem para a peça diminui, até 
uma certa faixa de corrente onde o modo de transferência muda bruscamente de 
globular para spray. Esta corrente na qual ocorre esta mudança de modo de 
transferência é chamada de corrente de transição. As gotas desta vez são pequenas 
e são destacadas da ponta do arame devido a certas forças magnéticas que atuam 
nas direções radiais e axiais. Para comprimentos de arco curtos, o cordão tem um 
bom acabamento e praticamente não há respingos. Devido aos altos níveis de 
corrente, a soldagem se torna difícil nas posições vertical e sobre cabeça, podendo 
ocorrer escorrimento a partir da poça de fusão. No spray, um arco alto 
(aproximadamente 33V) e uma certa quantidade de oxigênio no gás de proteção 
mantém a estabilidade do arco, (Modenesi & Nixon, 1994). A quantidade de calor 
colocada na peça para a solda é bastante elevada, sendo esse modo de 
transferência adequado para soldar chapas grossas. A penetração é bem elevada e 
o arco é bastante suave (Brandi, 1992). A Figura 3.5 representa esquematicamente 
o modo de transferência metálica spray. 
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Figura 3.5 - Representação esquemática do modo de transferência metálica spray.  
 
 

• Transferência por arco pulsado - A transferência é do tipo Pulverização axial. O 
equipamento de soldagem gera dois níveis de corrente. No primeiro, a corrente de 
base (Ib) é tão baixa que não há transferência, mas somente o início da fusão do 
arame. No segundo, a corrente de pico (Ip) é superior à corrente de transição 
globular/pulverização(It), ocasionando a transferência de uma única gota. Com isso 
consegue-se uma transferência com característica de pulverização, porém com uma 
corrente média bem menor. A quantidade de calor colocada na peça é menor que a 
da pulverização axial convencional; por isso, solda-se espessuras bem menores e 
consegue-se soldar em todas as posições (Brandi, 1992). A Figura 3.6 mostra a 
variação da corrente de soldagem em função do tempo na transferência metálica por 
arco pulsado.   
 
 

 
 

Figura 3.6 – Variação da corrente de soldagem em função do tempo na transferência metálica por 
arco pulsado. 
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3.1.6 Estabilidade do Processo de Soldagem  
 
    A estabilidade do processo de soldagem é uma propriedade do arco de soldagem. 
Segundo Suban & Tusek (2003), um arco de soldagem ideal, ou seja, um processo 
de soldagem estável, apresenta as seguintes propriedades:   
 
• uma transferência de material uniforme, 
• com a transferência curto-circuito, o tempo de arco queimando e o tempo de curto-
circuito devem ser uniformes, 
• com a transferência spray, o tempo entre a transferência de duas gotas 
subseqüentes deve sempre ser o mesmo, 
• com a transferência pulsada, a transferência de uma gota por pulso é preferida, 
• comprimento do arco constante, 
• ausência de respingos.  
 
    A maioria dos métodos usados para avaliar a estabilidade do processo de 
soldagem são baseados numa análise dos sinais fornecidos por um sistema de 
monitoramento. O sistema de monitoramento é baseado na medição em tempo-real 
de várias quantidades físicas, das quais as duas predominantes são: medição da 
intensidade da corrente de soldagem e da tensão de soldagem, (Rehfeldt et al, 
1991; Barrera et al, 1997). A estabilidade do processo de soldagem pode ser 
determinada também com base em uma análise de ruídos emitidos, (Grad, 1996), ou 
luminosidade do arco, (Wang & Li, 1997).  
    O método de análise da estabilidade do processo de soldagem menos complicado 
e mais freqüentemente usado é baseado na medição da dependência da 
intensidade da corrente de soldagem e da tensão de soldagem no tempo, a qual é 
seguida por uma análise estatística dos sinais medidos, (Dorn & Rippl, 1984; Gupta 
et al, 1985).            
 
3.2 Metalurgia da Soldagem  
 
    A soldagem, como é conhecida usualmente, consiste no processo de união de 
duas ou mais partes metálicas, através da utilização de energia térmica. Por essa 
razão, o material adjacente à zona de soldagem é exposto a ciclos térmicos e 
transformações metalúrgicas complexas, bem como à indução de deformações e 
tensões residuais (Okumura & Taniguchi, 1982). 
    Todos esses fenômenos têm profunda relação com a ductilidade, defeitos de 
soldagem, aparecimento de trincas e outros problemas correlatos na estrutura, os 
quais, por sua vez, exercem grande influência na segurança das estruturas soldadas 
(Okumura & Taniguchi, 1982).  
 
3.2.1 Regiões da Junta Soldada 
 
    Em juntas soldadas, as principais regiões analisadas, em termos de 
microestrutura, são: zona fundida, zona termicamente afetada (ZTA) e zona de 
ligação. Na Figura 3.7 estas regiões podem ser observadas. 



 12 

 
 

Figura 3.7 – Regiões de uma junta soldada. 
 
 

    As características microestruturais destas regiões dependem basicamente das 
condições térmicas na qual a junta foi submetida e da composição química do metal 
de base e do metal de adição. 
 
3.2.2 Aporte Térmico 
 
    As temperaturas nas quais a junta soldada é submetida durante a soldagem 
depende basicamente da energia de soldagem e da temperatura de pré-
aquecimento.  
    A energia de soldagem (Heat input) absorvida pela junta soldada é dada pela Eq. 
(3.5).  
 

                                             
 

onde:                                  
E  →  Energia de soldagem [J/cm]  
η  →  Rendimento do arco  
U  →  Tensão de soldagem [V] 
I  →  Corrente de soldagem [A] 
v  →  Velocidade de soldagem [cm/min]    
 
    O rendimento do arco varia de acordo com o processo de soldagem, sendo η = 
0,78 para os processos MIG/MAG, (Quites, 2002). 
 
3.2.3 Ciclos Térmicos 
 
    Os ciclos térmicos sofridos a cada ponto do material soldado determinam as 
transformações microestruturais e, consequentemente, as propriedades esperadas 
para uma junta, (Zeemann & Emygdio, 2001). 
    O calor da operação de soldagem provoca, nos diversos pontos de uma junta, 
variações de temperatura como indica a Figura 3.8. A variação de temperatura (T) 
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em função do tempo (t) é o ciclo térmico no ponto considerado, (Zeemann & 
Emygdio, 2001). 
    Segundo Zeemann & Emygdio (2001), a partir do ciclo térmico (curva T x t) pode-
se determinar:          
                                          
Tm – Temperatura máxima atingida; 
tp – Tempo de permanência acima de uma certa temperatura T; 
Vt – Velocidade de resfriamento a partir da temperatura T. 
 
 

 
 

Figura 3.8 – Variações de temperatura ao longo de uma junta, (Zeemann & Emygdio, 2001). 
 
 
    À medida que o ponto considerado se afasta da solda, as temperaturas máximas 
são decrescentes e atingidas com um certo atraso. O tempo de permanência acima 
de uma dada temperatura decresce no mesmo sentido. A forma de dissipação de 
calor muito influencia o ciclo térmico no que diz respeito ao resfriamento e à Vt, 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). 
    Quando se está trabalhando em regime de troca de calor bimensional denomina-
se condição de chapa fina. Quando o regime de troca de calor passa a 
tridimensional denomina-se condição de chapa grossa, (Zeemann & Emygdio, 
2001). 
    As taxas de resfriamento, quando muito elevadas, proporcionam 
microconstituintes de baixa temperatura de transformação e de alta dureza. Por 
outro lado, taxas muito lentas conduzem à formação de estruturas ferríticas 
grosseiras e frágeis, principalmente na região de grãos grosseiros da zona 
termicamente afetada, próximo à linha de fusão. Esta fragilização torna-se mais 
acentuada em aços de alta resistência devido à sua maior temperabilidade. 
Portanto, devem-se aplicar taxas ou tempo de resfriamento adequados ao tipo de 
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aço que está sendo soldado, de acordo com a sua curva CCT, (Askelsen & 
Simosen, 1987). 
    Na maioria dos casos, a região de grãos grosseiros sofre uma fragilização mais 
intensa durante a soldagem. Processos de baixa energia de soldagem, que causam 
velocidades de resfriamento relativamente altas, geram uma estrutura mais fina e, 
portanto, de menor fragilidade em aços de baixa temperabilidade. Em aços de 
temperabilidade mais elevada, a formação de martensita pode mascarar essa 
tendência. Nessas condições, quanto maior for o teor de carbono mais frágil será a 
estrutura a ser formada, sendo a martensita maclada a estrutura mais frágil a se 
formar na ZTA. Entretanto, a martensita auto-revenida é um produto pouco tenaz 
quando comparado, por exemplo, à bainita superior. Assim, em certos aços de baixa 
liga e baixo carbono, altas velocidades de resfriamento podem gerar uma ZTA mais 
tenaz devido à formação deste microconstituinte. Processos de alta energia de 
soldagem tendem a gerar uma ZTA excessivamente grosseira e, portanto, de baixa 
tenacidade, (Modenesi et al, 1985; Lancaster, 1980). 
    O efeito das curvas de resfriamento a partir dos ciclos térmicos mostra que a 
microestrutura produzida em qualquer tipo de aço é dependente da sua composição 
química, da taxa de resfriamento e da temperatura máxima atingida conforme 
mostra a Figura 3.8. Logo, uma microestrutura menos susceptível às trincas a frio 
pode ser obtida a partir do controle das taxas de resfriamento por meio da 
determinação do ciclo térmico, (Martins, 1990; Muller & Alcântara, 1986). 
 
3.2.4 Repartição Térmica 
 
    A repartição térmica de uma junta soldada é representada pelas máximas 
temperaturas atingidas ao longo da seção transversal da junta, conforme ilustrado 
na Figura 3.10. A repartição térmica tem influência direta na microestrutura da junta, 
conforme já ilustrado na Figura 3.9. 
    Altas taxas de resfriamento e a composição de grãos grosseiros podem promover 
a formação de fases frágeis e duras no metal fundido e na ZTA de aços soldados. 
Aliado a estes fatores, a presença de hidrogênio difundido no processo de soldagem 
pode levar ao trincamento a frio do conjunto soldado, (Kou, 1987). 
 

 
 

Figura 3.9 – Repartição Térmica, (FBTS, 2000). 
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Figura 3.10 – Repartição Térmica x Diagrama de Fases, (AWS, 1995). 
 
 

3.2.5 Plastificação da Junta Soldada 
 
    A soldagem, além da fusão e solidificação, é caracterizada pelo aquecimento de 
regiões localizadas das peças, permanecendo o restante destas em temperaturas 
muito inferiores. As regiões aquecidas tendem a se dilatar, mas esta dilatação é 
dificultada pelas partes adjacentes submetidas a temperaturas menores, o que 
resulta no desenvolvimento de deformações elásticas e plásticas no material 
aquecido. Como consequência, ao final do processo de soldagem, tensões internas 
(tensões residuais) e mudanças permanentes de forma e de dimensões (distorções) 
ocorrem na peça. Tanto as tensões residuais como as distorções podem afetar de 
modo importante a utilidade e o desempenho da estrutura soldada, sendo 
fundamental o conhecimento de suas características e de medidas para a sua 
prevenção e controle,  (Modenesi, 2001). 
    Como exemplo, considera-se três barras metálicas de mesmo comprimento e 
seção presas a bases comuns em suas extremidades de forma que nenhuma pode 
se alongar independentemente das outras (Figura 3.11). Se apenas a barra central 
for aquecida, ela tenderá a se dilatar mas será restringida pelas outras. Como 
resultado, tensões de compressão se desenvolverão na barra central e, nas 
externas, tensões de tração de magnitude igual à metade do valor na barra central. 
Com o aumento da temperatura, a tensão de escoamento cai e a barra central se 
deforma plasticamente diminuindo seu comprimento (tensões de compressão). A 
barra central esfria e, agora com comprimento menor que as barras externas, é 
submetida a tensões de tração enquanto que as barras externas são submetidas a 
tensões de compressão. A Figura 3.12 mostra a evolução da tensão longitudinal 
média na barra central em função de sua temperatura, (Modenesi, 2001).    
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Figura 3.11 – (a) Conjunto de barras presas nas extremidades. (b) Barra central sendo aquecida, 
(Modenesi, 2001). 

 
 

 
 

Figura 3.12 – Variação da tensão (σ) com a temperatura na barra central, (Modenesi, 2001). 
 
 

3.2.6 Zona Termicamente Afetada (ZTA) 
 
    Na soldagem por fusão, parte do metal de base funde juntamente com o metal de 
adição e parte próxima à região fundida é afetada pelo calor da solda e denominada 
Zona Termicamente Afetada (ZTA), a qual depende do material soldado (metal de 
base), do processo e do procedimento de soldagem. Sua extensão está em função 
do gradiente térmico na região que, por sua vez, depende: da temperatura de pré-
aquecimento, das espessura e geometria da peça, das características térmicas do 
metal de base e do processo de soldagem, (Linert, 1967; Easterling, 1983). 
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    Todas as regiões da ZTA podem ter suas propriedades alteradas em relação ao 
metal de base devido ao ciclo térmico. Entretanto, de uma maneira geral, a região 
que maior alteração sofre e, portanto, onde as propriedades mecânicas podem ser 
mais prejudicadas é a região de grãos grosseiros. Exceções podem ocorrer em aços 
sensíveis à fragilização por envelhecimento por deformação, onde a região 
subcrítica pode ser fragilizada, e em aços temperados e revenidos, onde todas as 
regiões podem sofrer o amaciamento, (Easterling, 1983; Modenesi et al, 1985). 
    A largura da ZTA é influenciada pelo aporte térmico (heat input). A Figura 3.13 
mostra a influência do pré-aquecimento na largura da ZTA e na dureza desta região. 
O pré-aquecimento aumenta a energia final de soldagem, aumentando assim a 
largura da ZTA, mas este pré-aquecimento diminui significativamente a taxa de 
resfriamento, promovendo uma redução da dureza nesta região. Esta redução na 
dureza diminui a susceptibilidade desta região sofrer fissuração por corrosão sob 
tensão quando a junta é submetida a serviços com H2S, por exemplo, (AWS, 1995). 
 

 

 
 

Figura 3.13 – Influência do pré-aquecimento na largura e na dureza da zona 
termicamente afetada. Caso 1 sem pré-aquecimento onde B – A corresponde à largura 

da ZTA. Caso 2 com pré-aquecimento onde C – A corresponde à largura da ZTA, 
(AWS,1995). 
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    Uma alternativa para reduzir a dureza na ZTA é a utilização de um cordão de 
revenimento, o qual é aplicado sobre os passes de acabamento, próximo a margem 
da solda em juntas multi-passes, este passe de revenimento pode diminuir em até 
20% a dureza máxima da ZTA, (Kiefer, 1995). 
 
3.2.7 Zona Fundida  
 
    A Zona fundida é a região formada pelo metal de solda (metal depositado) e pela 
diluição, sendo esta a contribuição do metal de base que fundiu durante a soldagem 
e se misturou com o metal depositado.  
    Um fenômeno que ocorre nesta região é o crescimento competitivo de grãos. 
Durante a solidificação, os grãos tendem a crescer na direção perpendicular à 
interface líquido/sólido, desde que esta é a direção do gradiente máximo de 
temperatura e, portanto, a direção da força máxima para solidificação. Apesar disto, 
os grãos também tem sua própria direção preferencial de crescimento, chamada de 
direção de crescimento fácil, por exemplo, direção <100> em metais cúbicos de face 
centrada (CFC) e cúbicos de corpo centrado (CCC), e direção <1010> em hexagonal 
compacto (HC). Portanto, durante a solidificação, grãos com sua direção de 
crescimento fácil na direção do gradiente máximo de temperatura crescem e barram 
o crescimento de outros grãos cuja direção de crescimento não está orientada na 
direção do gradiente máximo de temperatura, (Kou, 1987). Este fenômeno é 
ilustrado na Figura 3.14. 
 
 

 
 

Figura 3.14 – Crescimento competitivo de grãos na zona fundida, (Kou, 1987). 
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    Segundo ASM (1997), as principais fases da Zona Fundida em aços de baixo 
carbono são:                                          
 
1) Ferrita primária: 
 
a. Ferrita no contorno de grão: ferrita pro-eutetóide que cresce ao longo da austenita 
primária nos contornos de grão. É equiaxial ou poligonal, e pode ocorrer em veios.                      
b. Ferrita poligonal intragranular: ferrita poligonal que não é associada à austenita 
primária nos contornos de grão. É muito maior que a largura média das ripas de 
ferrita acicular. 
 
2) Ferrita com segunda fase: 
                                                                                                                     
a. Com alinhamento da segunda fase: ripas de ferrita paralelas classificadas como 
ferrita de Widmastatten.                                                                 
b. Com a segunda fase não alinhada: ferrita randomicamente distribuída, ou ripas 
isoladas de ferrita.                                                                                                                            
c. Agregado de ferrita com carboneto: uma estrutura fina de ferrita com carboneto 
incluindo perlita. 
 
3) Ferrita acicular: pequenos grãos de ferrita não alinhada encontrada dentro de 
grãos da austenita primária ou bainita; ambas formadas por mecanismos de difusão 
e cisalhamento. 
 
4) Martensita: colônia de martensita maior que as ripas de ferrita adjacentes. 
 
    Em aços de baixo carbono, as juntas soldadas com microestruturas ricas em 
ferrita apresentam altos níveis de resistência, enquanto que as juntas soldadas com 
microestruturas ricas em martensita e bainita apresentam baixos níveis de 
resistência. 
    A formação de martensita e bainita está associada a altas taxas de resfriamento, 
de modo que reduzindo-se a taxa de resfriamento através de um aumento no aporte 
térmico ou realização de um pré-aquecimento, a quantidade de ferrita acicular 
aumenta melhorando-se assim a resistência da solda. 
    A caracterização microestrutural das juntas soldadas tem como finalidade avaliar 
a microestrutura obtida com suas respectivas propriedades e relacionar a mesma 
com o processo de soldagem utilizado e seus parâmetros. 
    Os constituintes da zona fundida de aços ferríticos são identificados segundo 
codificação do IIW (International Institute of Welding), conforme descrito na Tabela 
3.1 e ilustrado na Figura 3.15, (Modenesi, 2004). 
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Tabela 3.1 – Constituintes da zona fundida em aços ferríticos, segundo o IIW. 
 

 
 
 

 
 

Figura 3.15 – Constituintes da zona fundida em aços ferríticos, conforme Tabela 3.1, 
(Modenesi, 2004). 
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3.2.8 Zona de Ligação  
 
    É a região limite entre a poça de fusão (líquida) e o metal de base (sólido). A partir 
desta linha é iniciada a solidificação e o crescimento a partir de grãos parcialmente 
fundidos em direção à linha central da solda formando o metal de solda. Conforme 
descrito anteriormente, estes grãos parcialmente fundidos induzem o crescimento 
numa direção preferencial, este processo é chamado de epitaxia ou crescimento 
epitaxial, (Kou, 1987). O crescimento do grão inicia-se pelo agrupamento dos 
átomos da fase líquida ao substrato sólido existente, estendendo-se este, sem 
alterar a sua orientação cristalográfica, conforme ilustrado na Figura 3.16. 
 
 

 
 

Figura 3.16 – Crescimento epitaxial, solidificação da zona fundida, (FBTS, 2000). 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
4.1 Materiais 
 
    Os materiais utilizados para a realização deste trabalho científico foram fornecidos 
pelo SENAI do Cabo de Santo Agostinho, sendo estes, os mesmos materiais 
utilizados pelo SENAI para treinamento dos soldadores do Estaleiro Atlântico Sul, 
localizado no Porto de Suape.           
  
4.1.1 Metal de Base 
 
    Os corpos de prova utilizados para o trabalho experimental foram chapas de aço 
de classificação ASTM A36 com dimensões de 201,00mm X 37,60mm X 6,35mm, 
conforme ilustrado na Figura 4.1. As propriedades mecânicas e a composição 
química do metal de base estão representadas nas Tabelas 4.1 e 4.2, 
respectivamente. 
 
 

 
 

Figura 4.1 – Fotografia das chapas de aço de classificação ASTM A36 e com dimensões 201,00mm X 
37,60mm X 6,35mm. 

 
 

Tabela 4.1 – Propriedades mecânicas do metal de base, segundo o Centro Brasileiro da Construção 
em Aço (CBCA). 

 

 Limite de 
Escoamento 

(MPa) 

Limite de 
Resistência  

(MPa) 

Alongamento      
(%) 

ASTM A36 250 mín. 400-550 20 mín. 
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Tabela 4.2 – Composição química do metal de base, segundo o Centro Brasileiro da Construção em 
Aço (CBCA). 

 
Elemento Químico ASTM A36

%C máx. 0,26 

%Mn ...(1) 

%P máx. 0,04 

%S máx. 0,05 

%Si 0,40 

%Ni ... 

%Cr ... 

%Mo ... 

%Cu 0,202 

%V ... 

(%Nb + %V) ... 

 
  
4.1.2 Consumíveis de Soldagem 
 
    Os consumíveis de soldagem são: o metal de adição e os gases de proteção. 
 
4.1.2.1 Metal de Adição 
 
    O metal de adição utilizado foi o arame de classificação ER70-S6, conforme 
norma AWS A5.18 (2001), com diâmetro de 1mm. As propriedades mecânicas e a 
composição química do metal de adição estão representadas nas Tabelas 4.3 e 4.4, 
respectivamente.  
 
 

Tabela 4.3 – Propriedades mecânicas do metal de adição, segundo norma AWS A5.18 (2001). 
 

 Limite de 
Escoamento 

(MPa) 

Limite de 
Resistência  

(MPa) 

Alongamento      
(%) 

ER70-S6 400 480 22 
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Tabela 4.4 – Composição química do metal de adição, segundo norma AWS A5.18 (2001). 
 

Elemento Químico ER70-S6

%C  0,18 

%Mn 1,75 

%P  0,03 

%S 0,03 

%Si 0,90 

%Ni 0,50 

%Cr 0,20 

%Mo 0,30 

%Cu 0,35 

%V 0,08 

(%Nb + %V) ... 

 
 
4.1.2.2 Gases de Proteção  
 
    Todos os metais comercialmente importantes tais como aço carbono, aço 
inoxidável, alumínio e cobre podem ser soldados com o processo GMAW (Gas Metal 
Arc Welding) em todas as posições através da escolha apropriada do gás de 
proteção, do eletrodo e da condição de soldagem, (Welding Handbook, 1978).   
    A composição de uma mistura de proteção em soldagem a arco depende 
principalmente do tipo de material a ser soldado. A seleção do gás de proteção 
deve, por todos os meios, levar em conta os processos químico-metalúrgicos entre 
os gases e a poça de fusão que ocorrem durante a soldagem, (Tusek & Suban, 
2000). 
    O processo de soldagem utilizado neste trabalho foi o GMAW e foram realizados 
três experimentos. O primeiro experimento, processo MIG (Metal Inert Gas), foi 
realizado utilizando-se o Argônio Puro (Ar) como gás de proteção. O segundo 
experimento, processo MAG (Metal Active Gas), foi realizado utilizando-se a Mistura 
Stargold Plus (75% Ar / 25% CO2) como gás de proteção. O terceiro experimento, 
processo MAG (Metal Active Gas), foi realizado utilizando-se o Dióxido de Carbono 
Puro (CO2) como gás de proteção.   
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4.2 Métodos 
 
4.2.1 Equipamento de Soldagem  
 
    O equipamento de soldagem usado neste trabalho foi uma fonte de tensão usada 
em qualquer processo GMAW. Este equipamento opera segundo a faixa de corrente 
20-320A e a tensão de circuito aberto (DC) 15,5-44V. Uma fotografia desta fonte de 
tensão é ilustrada na Figura 4.2.    

  
 

 
 

Figura 4.2 – Fotografia da fonte de tensão. 
 
 
4.2.2 Parâmetros de Soldagem  
 
    No início deste trabalho experimental, foram realizados testes pré-liminares a fim 
de se encontrar uma corrente média de soldagem superior à corrente de transição, 
com o objetivo de se obter o modo de transferência metálica spray (aerosol) na 
soldagem realizada com o Ar como gás de proteção.    
    Após os testes preliminares, foram realizados os três experimentos apresentados 
na Tabela 4.5. Em cada experimento, foram soldadas duas chapas de aço (ASTM 
A36) que originaram vários corpos de prova para ensaios mecânicos e 
caracterizações microestruturais.    
    Em Gas Metal Arc Welding (GMAW), as comuns variações de gases de proteção, 
fontes de potência e eletrodos têm efeitos significativos, resultando em várias 
importantes e diferentes variações do processo, (Welding Handbook, 1981).  
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    A Tabela 4.5 mostra que a vazão do gás de proteção, a tensão média de 
soldagem e a velocidade de alimentação do arame foram mantidas constantes em 
todos os experimentos, enquanto que, a corrente média de soldagem e, 
conseqüentemente, a energia de soldagem sofreram variações em decorrência do 
tipo de gás de proteção utilizado.   
    Para a medição dos parâmetros de soldagem foram utilizados um analisador de 
parâmetros e um alicate amperímetro.       
     
 

Tabela 4.5 – Parâmetros de soldagem. 
 

Experimento 1 2 3 

Gás de Proteção (Ar) (75% Ar / 25% CO2) (CO2) 

Vazão do Gás (l/min) 14 14 14 

Tensão Média (V) 24 24 24 

Corrente Média (A) 175 170 167 

Velocidade do Arame (mm/s) 112 112 112 

Período (s) 33,81 33,81 33,81 

Energia de Soldagem (kJ/cm) 5,51 5,35 5,26 

 
 

4.2.3 Cálculo do Carbono-Equivalente 
 
    Segundo Modenesi (2008), fórmulas de carbono-equivalente (CE) são comumente 
usadas para se estimar a necessidade de cuidados especiais na soldagem. Uma 
expressão de CE muito difundida é: 
  
 
                CE = %C + %Mn/6 + %Mo/4 + %Cr/5 + %Ni/15 + %Cu/15 + %P/3       (4.1) 
 
 
    Preferencialmente, o CE deve ser calculado para a composição real do aço. 
Quando esta não é conhecida, os teores máximos na faixa da especificação do aço 
devem ser considerados por segurança, Modenesi (2008).  
    Para o metal de base utilizado neste trabalho, chapas de aço de classificação 
ASTM A36, o CE calculado através da Eq. (4.1) foi igual a 0,45.   
    Para o metal de adição utilizado neste trabalho, arame de classificação ER70-S6, 
o CE calculado através da Eq. (4.1) foi igual a 0,65.  
    Segundo Modenesi (2008), quando o CE for maior que 0,60, deve-se usar pré-
aquecimento para juntas com espessura acima de 20mm. Neste trabalho, não foi 
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necessária a realização de pré-aquecimento devido à pequena espessura das 
chapas (6,35mm) e aos valores de CE obtidos para os metais de base e adição. 

4.2.4 Procedimento de Soldagem 
   
    A soldagem foi executada em juntas de topo com chanfro reto na posição plana 
“1G” (AWS D1.1, 2002) e com deslocamento em uma única direção. As superfícies a 
serem soldadas foram esmerilhadas a fim de se remover os óxidos formados 
durante o processo de laminação das chapas. Uma fotografia do esmerilhamento 
dessas superfícies é ilustrada na Figura 4.3. 
 
 

 
 

Figura 4.3 – Fotografia do esmerilhamento das superfícies a serem soldadas. 
 
 

    As chapas foram soldadas com abertura de raiz de 1,6mm. Em cada corpo de 
prova foram realizados dois passes, sendo um de raiz e outro de enchimento. A 
Figura 4.4 mostra uma fotografia tirada durante a realização da soldagem. 
    Após a realização de cada passe, o soldador, qualificado pela ABENDE / FBTS, 
removeu a escória da solda utilizando uma escova de aço, conforme ilustrado na 
Figura 4.5. 
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Figura 4.4 – Fotografia tirada durante a realização da soldagem. 
 
 

 
 

Figura 4.5 – Fotografia do soldador removendo a escória da solda utilizando uma escova de aço.    
 
 
4.2.5 Ensaios Mecânicos 
 
4.2.5.1 Ensaios de Microdureza 
 
    Para as medições de microdureza foi utilizado um microdurômetro modelo HVS-5, 
fabricante IMPORTÉCNICA, com carga de 300gf, preparado para medir microdureza 
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Vickers e equipado com penetrador piramidal de diamante com base quadrada, 
conforme previsto pela norma ASTM E384 - 08ae1. Uma fotografia deste 
equipamento é ilustrada na Figura 4.6. O tempo de permanência de carga foi de 15 
segundos para cada ensaio. Os corpos de prova foram retirados das chapas 
soldadas com o Ar, processo MIG, das chapas soldadas com a mistura (75% Ar / 
25% CO2), processo MAG, e das chapas soldadas com o CO2, processo MAG. De 
cada chapa soldada foram extraídos dois corpos de prova, totalizando seis corpos 
de prova. A preparação dos corpos de prova para a análise de microdureza seguiu 
os mesmos procedimentos dos exames micrográficos. Os ensaios de microdureza 
foram realizados nas seções transversais das juntas soldadas e as regiões 
analisadas foram o metal de base, o metal de solda, a zona de ligação e a zona 
termicamente afetada (ZTA).      
 
 

 
 

Figura 4.6 – Fotografia do microdurômetro modelo HVS-5, fabricante IMPORTÉCNICA.  
 
 

4.2.5.2 Ensaios de Tração  
 
    Os ensaios de tração foram realizados em uma máquina de tração servo-
hidráulica com célula de carga de 100kN, utilizando-se em todos os ensaios 
velocidade de deslocamento do cabeçote de 5,0mm/min. Os parâmetros do ensaio 
foram controlados através de um aplicativo comercial. 
    Os ensaios de tração foram executados em corpos de prova de tração 
transversal, onde o eixo longitudinal do corpo de prova é perpendicular ao eixo 
longitudinal do cordão de solda, segundo a norma API 1104 (2007). Os corpos de 
prova foram retirados das chapas soldadas com o Ar, processo MIG, das chapas 
soldadas com a mistura (75% Ar / 25% CO2), processo MAG, e das chapas soldadas 
com o CO2, processo MAG. De cada chapa soldada foram extraídos três corpos de 
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prova, totalizando nove corpos de prova de tração. A Figura 4.5 ilustra o desenho de 
um corpo de prova de tração transversal.   
          
 

 
 

Figura 4.7 – Corpo de prova de tração transversal. 
 
 
4.2.6 Caracterização Microestrutural 
 
    A caracterização microestrutural foi realizada em três corpos de prova obtidos 
através de cortes transversais das chapas soldadas com os três diferentes gases de 
proteção. A preparação metalográfica teve início com o embutimento dos corpos de 
prova em resina, seguido de lixamentos com granulometrias apropriadas na seguinte 
sequência: 220, 400, 600 e 1000. Após os lixamentos, os corpos de prova foram 
polidos com pasta abrasiva de diamante de 1µm com a finalidade de se eliminar os 
riscos e, em seguida, sofreram um ataque químico com o reagente Nital 5% durante 
quinze segundos. Após o ataque, os corpos foram lavados com água, secados com 
algodão e álcool e levados para observação num microscópio ótico (MO) e num 
microscópio eletrônico de varredura (MEV). As regiões analisadas foram o metal de 
base, o metal de solda, a raiz, a zona de ligação e a zona termicamente afetada 
(ZTA). Após as análises, os resultados obtidos foram comparados, região por região, 
para se avaliar o efeito do teor do gás de proteção e modo de transferência sobre as 
microestruturas e propriedades mecânicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 31 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES    
 
5.1 Modos de Transferência do Metal de Adição 
 
    Com base na observação do soldador qualificado pela ABENDE / FBTS, foi 
constatado que o modo de transferência do metal de adição obtido nas soldagens 
realizadas com o Ar e com a mistura (75% Ar / 25% CO2) como gases de proteção 
foi spray (aerosol) e nas soldagens realizadas com o CO2 como gás de proteção foi 
globular. Este resultado torna evidente que o Ar, por ser um gás mais leve, se ioniza 
mais facilmente que o CO2. Sendo ionizado mais facilmente, o Ar potencializa o 
aumento natural da corrente, conforme observado experimentalmente (Tabela 4.5), 
influenciando no modo de transferência do metal de adição que passa de spray (Ar) 
para globular (CO2). Isto comprova a afirmação de Quites (2002) que os gases de 
proteção, segundo sua natureza e composição, têm uma grande influência no tipo 
de transferência do metal de adição. Estes resultados comprovam também a 
afirmação de Modenesi & Nixon (1994) que em baixas densidades de corrente o 
modo de transferência tende a ser globular e em densidades mais altas tende a ser 
spray. A Figura 5.1 mostra uma fotografia das chapas soldadas com o Ar como gás 
de proteção sob o mono de transferência metálica spray (aerosol). As chapas 
soldadas com a mistura (75% Ar / 25% CO2) e com o CO2 apresentaram aspectos 
visuais semelhantes ao da chapa soldada com o Argônio Puro (Ar).        
    
 

  
 

Figura 5.1 – Fotografia das chapas soldadas com o Ar como gás de proteção. 
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5.2 Macrografias 
 
5.2.1 Macrografia da Junta Soldada com o Argônio Puro (Ar)  
 
    As Figuras 5.2-A e 5.2-B mostram uma macrografia de uma junta soldada pelo 
processo MIG com o Ar como gás de proteção. Segundo Brandi (1992), a 
penetração de uma junta soldada sob o modo de transferência metálica spray é 
bastante elevada, devido aos altos níveis de corrente. No entanto, através da Figura 
5.2-A, é possível observar a existência de uma falha na raiz, caracterizando uma 
falta de penetração conforme o detalhe mostrado na Figura 5.2-B; onde se vê 
também o efeito direcional (vertical ascendente) da solidificação do metal de adição. 
A Figura 5.2-A mostra que, devido à assimetria da junta soldada, a diluição não pode 
ser estimada com precisão. A diluição, além de pequena, concentra-se mais nos 
lados direito superior e esquerdo inferior.    
 
 

  
                        

Figura 5.2 – Macrografia da junta soldada pelo processo MIG com o Ar como gás de proteção.  
 

 
5.2.2 Macrografia da Junta Soldada com a Mistura (75% Ar / 25% CO2)     
 
    As Figuras 5.3-A e 5.3-B mostram uma macrografia de uma junta soldada pelo 
processo MAG com a mistura (75% Ar / 25% CO2) como gás de proteção. Através 
desta figura, é possível observar que a raiz não apresenta falhas (Figura 5.3-A), 
caracterizando uma completa penetração conforme o detalhe mostrado na Figura 
5.3-B; onde se vê também o efeito direcional (vertical ascendente) da solidificação 
do metal de adição. A Figura 5.3-A mostra que a junta soldada com a mistura (75% 
Ar / 25% CO2) apresentou uma assimetria menor que a junta soldada com o Ar. 
Apesar da dificuldade para ser estimada, observa-se que a diluição foi grande e 
concentrou-se mais nos lados esquerdo superior e esquerdo inferior.    
 
 

A B
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Figura 5.3 – Macrografia da junta soldada pelo processo MAG com a mistura (75% Ar / 25% CO2) 
como gás de proteção.  

 
 

5.2.3 Macrografia da Junta Soldada com o Dióxido de Carbono Puro (CO2)   
 
    As Figuras 5.4-A e 5.4-B mostram uma macrografia de uma junta soldada pelo 
processo MAG com o CO2 como gás de proteção. Segundo Quites (2002), no modo 
de transferência metálica globular é comum a ocorrência de falta de fusão e 
penetração. No entanto, através da Figura 5.4-A, não é possível observar a 
existência de falhas na raiz, o que caracteriza uma boa penetração conforme o 
detalhe mostrado na Figura 5.4-B. A Figura 5.4-A mostra que, devido à assimetria da 
junta soldada, a diluição não pode ser estimada com precisão. A diluição 
concentrou-se mais nos lados direito superior e esquerdo inferior.  
 
 

  
                                       

Figura 5.4 – Macrografia da junta soldada pelo processo MAG com o CO2 como gás de proteção.  
 
 
 
 
 
 
 

A B 

A B 
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5.3 Ensaios de Microdureza 
 
    A Figura 5.5 mostra o perfil de microdureza Vickers, em função da média 
aritmética simples dos valores dos dois ensaios, da junta soldada com o Argônio 
Puro (Ar) como gás de proteção. A microdureza foi medida a partir da linha central 
(x=0) da seção transversal da solda até o metal de base. Através desta figura, é 
possível observar que os três primeiros pontos estão situados no metal fundido e 
que a zona termicamente afetada (ZTA) começa a partir do quarto ponto. A Figura 
5.5 mostra que a microdureza é mais alta no metal fundido e que a mesma cai à 
medida que a ZTA se aproxima do metal de base. Este comportamento pode ser 
justificado pela presença de elementos como Ni, Cr e Mo no metal de adição, sendo 
estes ausentes no metal de base, e pelo maior teor de Mn do metal de adição em 
relação ao metal de base, provocando um endurecimento por solução sólida no 
metal de solda. A elevada microdureza do metal de solda não significa, 
necessariamente, melhores propriedades mecânicas da junta soldada.  
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Figura 5.5 – Perfil de microdureza da junta soldada sob a proteção gasosa do Ar. 
 
  

    A Figura 5.6 mostra o perfil de microdureza Vickers, em função da média 
aritmética simples dos valores dos dois ensaios, da junta soldada com a mistura 
(75% Ar / 25% CO2) como gás de proteção. A microdureza foi medida a partir da 
linha central (x=0) da seção transversal da solda até o metal de base. Através desta 
figura, é possível observar que os cinco primeiros pontos estão situados no metal 
fundido e que a zona termicamente afetada (ZTA) começa a partir do sexto ponto. A 
Figura 5.6 mostra que a microdureza é mais alta no metal fundido, região próxima à 
linha central, e que a mesma cai à medida que a ZTA se aproxima do metal de base. 
Este comportamento pode ser justificado pelo endurecimento por solução sólida, 
como descrito anteriormente. O valor de dureza máxima atingida no metal fundido foi 
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menor que no caso anterior (Ar). Este resultado pode ser justificado pelos efeitos da 
reação do CO2 com o metal de adição (Eq. 3.1-3.4), gerando MnO que vai para 
escória e, desta forma, reduzindo o teor de manganês no metal de solda.    
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Figura 5.6 – Perfil de microdureza da junta soldada sob a proteção gasosa da mistura (75% Ar / 25% 
CO2).   

 
  
    A Figura 5.7 mostra o perfil de microdureza Vickers, em função da média dos 
valores dos dois ensaios, da junta soldada com o CO2 como gás de proteção. A 
microdureza foi medida a partir da linha central (x=0) da seção transversal da solda 
até o metal de base. Através desta figura, é possível observar que os quatro 
primeiros pontos estão situados no metal fundido e que a zona termicamente 
afetada (ZTA) começa a partir do quinto ponto. A Figura 5.7 mostra que a 
microdureza é mais baixa (213HV) na região central e cresce à medida que se 
aproxima da zona de ligação. Os mais baixos valores de dureza observados no 
metal fundido podem ser justificados pela reatividade do CO2 com o consumível (Eq. 
3.1-3.4), como descrito anteriormente. O crescimento da dureza à medida que se 
aproxima da zona de ligação justifica-se unicamente pela plastificação.   
    A Figura 5.8 mostra os perfis de microdureza apresentados nas Figuras 5.5, 5.6 e 
5.7, referentes às juntas soldadas sob as proteções gasosas do Ar, da mistura (75% 
Ar / 25% CO2) e do CO2, respectivamente, para efeito de comparação. Através desta 
figura, é possível observar que a junta soldada com o Ar apresenta o maior nível de 
microdureza máxima dentre as três juntas soldadas, o que pode justificar uma menor 
tenacidade. A Figura 5.8 mostra que a junta soldada com a mistura (75% Ar / 25% 
CO2) apresenta o menor nível de microdureza máxima dentre as três juntas 
soldadas, o que pode justificar melhores propriedades mecânicas. Em relação aos 
casos anteriores, a junta soldada com o CO2 apresenta um nível de microdureza 
máxima intermediário.  
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Figura 5.7 – Perfil de microdureza da junta soldada sob a proteção gasosa do CO2.   
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 Figura 5.8 – Perfis de microdureza das juntas soldadas sob as proteções gasosas do Ar, da mistura 
(75% Ar / 25% CO2) e do CO2. 

 

 
5.4 Micrografias 
 
5.4.1 Ensaios por Microscopia Ótica (MO) 
  
    A Figura 5.9 mostra uma micrografia do metal de base. Através desta figura, é 
possível observar a existência de grãos equiaxiais ferríticos levemente enriquecidos 
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por perlita nos contornos. O tamanho médio do grão estimado pelo método do 
intercepto, segundo a norma ASTM E112 - 96(2004)e2, é igual a, aproximadamente, 
20μm. 
    A Figura 5.10 mostra uma micrografia de uma junta soldada pelo processo MIG 
com o Ar como gás de proteção. Através desta figura, é possível observar a 
existência de uma fissuração na raiz, caracterizando uma baixa penetração (baixa 
reatividade). Este defeito pode justificar a menor resistência mecânica desta junta 
soldada. 
    As Figuras 5.11 e 5.13 mostram, respectivamente, micrografias da raiz e do metal 
fundido da junta soldada pelo processo MAG com a mistura (75% Ar / 25% CO2) 
como gás de proteção. Através destas figuras, é possível observar a existência de 
uma pequena porosidade, que pode ser causada pelo efeito do CO2 presente na 
mistura utilizada, conforme reações explicadas pelas Eq. (3.1), (3.2) e (3.3). 
Observa-se ainda na Figura 5.11 que a raiz da junta soldada com a mistura (75% Ar 
/ 25% CO2) não apresenta falhas, caracterizando uma completa penetração.   
    A Figura 5.12 mostra uma micrografia da zona termicamente afetada (ZTA) da 
junta soldada pelo processo MAG com a mistura (75% Ar / 25% CO2) como gás de 
proteção. Através desta figura, é possível observar a existência de duas regiões: a 
região de grãos finos, onde ocorreu uma recristalização primária, e a região de grãos 
grosseiros, onde ocorreu uma recristalização secundária. A região de grãos 
grosseiros situa-se adjacente à zona de ligação e sua recristalização secundária 
pode ser resultado do calor gerado durante a soldagem.  
 
 

 
 

Figura 5.9 – Micrografia do metal de base. 

50μm 
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Figura 5.10 – Micrografia da raiz da junta soldada pelo processo MIG com o Ar como gás de 
proteção. 

 
 

 
 
Figura 5.11 – Micrografia da raiz da junta soldada pelo processo MAG com a mistura (75% Ar / 25% 

CO2) como gás de proteção. 

50μm 

50μm 
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Figura 5.12 – Micrografia da zona termicamente afetada (ZTA) da junta soldada pelo processo MAG 
com a mistura (75% Ar / 25% CO2) como gás de proteção.  

 
 

 
 

Figura 5.13 – Micrografia do metal fundido da junta soldada pelo processo MAG com a mistura (75% 
Ar / 25% CO2) como gás de proteção.  

50μm 

50μm 
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5.4.2 Ensaios por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 
  
    A Figura 5.14 mostra uma micrografia onde se vê a raiz da junta soldada pelo 
processo MIG com o Ar como gás de proteção. Através desta figura, é possível 
observar a existência de uma descontinuidade na raiz, caracterizando uma fusão 
incompleta. Este defeito pode justificar a menor resistência mecânica desta junta 
soldada.  
     
 

 
 

Figura 5.14 – Micrografia da raiz da junta soldada pelo processo MIG com o Ar como gás de 
proteção. 

 
 
    As Figuras 5.15 e 5.16 mostram micrografias, em diferentes escalas, do metal 
fundido da junta soldada pelo processo MIG com o Ar como gás de proteção e a 
Figura 5.19 mostra uma micrografia do metal fundido da junta soldada pelo processo 
MAG com o CO2 como gás de proteção. Através destas figuras, é possível observar 
a existência de poros da ordem de 4μm tanto na junta soldada com o Ar quanto na 
junta soldada com o CO2 como gás de proteção. A junta soldada com o CO2 
apresentou uma quantidade de poros menor que a junta soldada com o Ar, o que 
pode justificar a maior resistência mecânica da junta soldada com o CO2.   

 

DESCONTINUIDADE NA RAIZ 
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Figura 5.15 – Micrografia do metal fundido da junta soldada pelo processo MIG com o Ar como gás 
de proteção.  

 
 

 
 

Figura 5.16 – Micrografia do metal fundido da junta soldada pelo processo MIG com o Ar como gás 
de proteção.  
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    As Figuras 5.17 e 5.18 mostram micrografias da raiz e do metal fundido da junta 
soldada pelo processo MAG com a mistura (75% Ar / 25% CO2) como gás de 
proteção, respectivamente. Através destas figuras, é possível observar que a junta 
soldada com a mistura (75% Ar / 25% CO2) não apresenta poros profundos e que a 
sua densidade de poros é menor que a das juntas soldadas com o Ar e com o CO2 
como gases de proteção. A baixa densidade de poros, a inexistência de poros 
profundos e a completa fusão na raiz (Fig. 5.17) podem justificar melhores 
propriedades mecânicas para a junta soldada com a mistura (75% Ar / 25% CO2) 
como gás de proteção. Através das Figuras 5.17 e 5.18, é possível também observar 
a existência de baixos relevos que podem ser resultado do polimento.   
 

 

 
 

Figura 5.17 – Micrografia da raiz da junta soldada pelo processo MAG com a mistura (75% Ar / 25% 
CO2) como gás de proteção. 
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Figura 5.18 – Micrografia do metal fundido da junta soldada pelo processo MAG com a mistura (75% 
Ar / 25% CO2) como gás de proteção.  

 
 

 
 

Figura 5.19 – Micrografia do metal fundido da junta soldada pelo processo MAG com o CO2 como gás 
de proteção. 

 



 44 

5.5 Ensaios de Tração 
 
    Para a realização dos ensaios de tração, foram fabricados nove corpos de prova 
de tração transversal, segundo a norma API 1104 (2007), dos quais três foram 
extraídos das chapas soldadas com o Argônio Puro (Ar), três das chapas soldadas 
com a mistura (75% Ar / 25% CO2) e os outros três das chapas soldadas com o 
Dióxido de Carbono Puro (CO2). Desta forma, para cada gás de proteção foram 
obtidas curvas Tensão (σ) X Deformação (%) para cada corpo de prova ensaiado. 
Por fim, para cada gás de proteção foi obtida uma curva Tensão (σ) X Deformação 
(%) em função da média aritmética simples dos valores dos três ensaios.  
    A Figura 5.20 ilustra a curva Tensão (σ) X Deformação (%) resultante para a junta 
soldada com o Ar como gás de proteção. Observando-se esta figura, constatou-se 
que a solda apresentou uma baixa tenacidade, com uma deformação total igual a 
aproximadamente 12%, e um limite de ruptura inferior a 400MPa. Estes resultados 
podem ser justificados pela existência de uma fissuração na raiz (Figuras 5.10 e 
5.14), caracterizando baixa penetração, pela alta densidade de poros (Figuras 5.15 e 
5.16) e pela elevada microdureza do metal de solda (Figuras 5.5 e 5.8) da junta 
soldada com o Ar como gás de proteção.    
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Figura 5.20 – Curva Tensão (σ) X Deformação (%) resultante para a junta soldada com o Ar como 
gás de proteção. 

  
  

    A Figura 5.21 ilustra a curva Tensão (σ) X Deformação (%) resultante para a junta 
soldada com a mistura (75% Ar / 25% CO2) como gás de proteção. Observando-se 
esta figura, constatou-se que a solda apresentou uma tenacidade bastante elevada, 
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com uma deformação total igual a aproximadamente 28%, e um limite de ruptura 
superior a 430MPa. Estes resultados podem ser justificados pela completa fusão na 
raiz (Figura 5.17), baixa densidade de poros, inexistência de poros profundos (Figura 
5.18) e baixo nível de microdureza no metal fundido (Figuras 5.6 e 5.8) da junta 
soldada com a mistura (75% Ar / 25% CO2) como gás de proteção.   
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Figura 5.21 – Curva Tensão (σ) X Deformação (%) resultante para a junta soldada com a mistura 
(75% Ar / 25% CO2) como gás de proteção. 

    
 
    A Figura 5.22 ilustra a curva Tensão (σ) X Deformação (%) resultante para a junta 
soldada com o CO2 como gás de proteção. Observando-se esta figura, constatou-se 
que a solda apresentou uma alta tenacidade, com uma deformação total igual a 
aproximadamente 24%, e um limite de ruptura igual a aproximadamente 420MPa. 
Estes resultados podem ser justificados pela boa penetração da solda (Figuras 5.4-A 
e 5.4-B), pelos valores máximos de microdureza na transição MF/MB justificados 
pela plastificação (Figuras 5.7 e 5.8) e pela densidade de poros intermediária (Figura 
5.19) em relação às juntas soldadas com os outros gases de proteção.     
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Figura 5.22 – Curva Tensão (σ) X Deformação (%) resultante para a junta soldada com o CO2 como 
gás de proteção. 
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6. CONCLUSÕES 
 
    O modo de transferência do metal de adição obtido nas soldagens realizadas com 
o Argônio Puro (Ar) e com a mistura (75% Ar / 25% CO2) como gases de proteção foi 
spray (aerosol). O modo de transferência obtido nas soldagens realizadas com o 
Dióxido de Carbono Puro (CO2) como gás de proteção foi globular. 
    A junta soldada com o Argônio Puro (Ar) como gás de proteção apresentou uma 
falha na raiz, caracterizando falta de penetração. As juntas soldadas sob as 
proteções gasosas da mistura (75% Ar / 25% CO2) ou do Dióxido de Carbono Puro 
(CO2) não apresentaram falhas nas raízes, caracterizando boa penetração.      
    A junta soldada pelo processo MIG com o Argônio Puro (Ar) como gás de 
proteção apresentou uma elevada microdureza e uma grande densidade de poros 
no metal fundido, o que pode justificar sua baixa tenacidade e sua menor resistência 
mecânica em relação às juntas soldadas com os outros gases de proteção, 
conforme observado nos ensaios de tração.  
    A junta soldada pelo processo MAG com a mistura (75% Ar / 25% CO2) como gás 
de proteção apresentou uma baixa densidade de poros, inexistência de poros 
profundos, uma completa fusão na raiz e baixos valores de microdureza. O resultado 
obtido foi uma tenacidade bastante elevada e a maior resistência mecânica dentre 
as três juntas soldadas.    
    A junta soldada pelo processo MAG com o Dióxido de Carbono Puro (CO2) como 
gás de proteção apresentou valores máximos de microdureza na transição MF/MB e 
densidade de poros intermediária em relação às juntas soldadas com os outros 
gases de proteção. O resultado obtido foi uma alta tenacidade e uma resistência 
mecânica intermediária em relação às outras juntas soldadas.   
    Este trabalho mostrou que as melhores propriedades mecânicas foram obtidas 
quando foi utilizada a mistura (75% Ar / 25% CO2) como gás de proteção. Utilizando-
se o Dióxido de Carbono Puro (CO2) como gás de proteção, foram obtidas boas 
propriedades mecânicas, porém inferiores às obtidas com a mistura. Este estudo 
mostrou também que, para os materiais e parâmetros de soldagem utilizados, as 
piores propriedades mecânicas foram obtidas quando foi utilizado o Argônio Puro 
(Ar) como gás de proteção.       
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7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS    
 
    Estudar a influência de outras misturas gasosas de proteção disponíveis no 
mercado (96% Ar / 4% CO2, 92% Ar / 8% CO2 , 85% Ar / 15% CO2) no modo de 
transferência do metal de adição e nas propriedades mecânicas das juntas soldadas 
pelos processos GMAW.   
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